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Âşık sanatı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’ndeki 
tanımlama kapsamındaki beş temel alandan üçünü oluşturan “somut 
olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille 
birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar,” “gösteri sanatları” ve “toplumsal 
uygulamalar, ritüeller ve şölenler” başlıkları altında toplanan somut 
olmayan kültürel miraslar arasında değerlendirilebilir. Temeli bin yıllar 
öncesine dayanan oldukça köklü bir geçmişe ve sayısız icra biçimleri ve 
ürünleriyle zengin bir geleneğe sahip olan bu sanat, gerek bu alanda yetişen 
sanatçılar gerek bu alanda verilen eserler açısından dikkate değerdir. 
Üretilen ürünlerin kültürel miras olarak değerinin yanında, Âşıklık 
sanatının sözlü kültür ortamlarında yetişen ustaları da, UNESCO’nun 1994 
yılından beri uygulamakta olduğu Yaşayan İnsan Hazineleri Programı 
bakımından önem taşımaktadır. Merkezimiz, bu alandaki akademik 
çalışmaları güçlendirmek amacıyla bir sempozyum düzenlenmesini ve 
âşık sanatının ustalarıyla bilim insanlarını buluşturmanın yararlı olacağını 
düşüncesiyle bu toplantıyı gerçekleştirmek üzere adım atmıştır. Gazi 
Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi; UNESCO 
Türkiye Millî Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 29–30 Kasım 2007 tarihlerinde 
“Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı” adıyla Ankara’da 
bir sempozyum gerçekleştirmiştir. 

Merkezimiz, bu çalışmaların aynı zamanda Âşık Sanatının Somut 
Olmayan Kültürel mirasın Korunması Sözleşmesi hükümleri kapsamında 

ÖNSÖZ / PREFACE
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“Türk Ulusal Envanteri” ve “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Listesinde yer alması yönündeki çalışmalara hız kazandıracağı 
inancını taşımaktadır. Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, halkbilimi disiplininin UNESCO içerisinde 
kazandığı önemi görmeye ve bunun sonuçlarını Türk bilim camiasıyla 
paylaşmaya çalışmaktadır. Merkez, 2002 yılında “Türkiye’de Halkbilimi 
Müzeciliği ve Sorunları”, 2004 yılında “Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Müzelenmesi” ve “Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları” 2006 yılında 
Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz konulu dört bilimsel 
toplantı düzenlemiştir. “Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık 
Sanatı” uluslararası sempozyumu THBMER’in gerçekleştirdiği beşinci 
bilimsel toplantıdır.

Sempozyum G. Ü. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. M. Öcal Oğuz,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma 
ve Eğitim Genel Müdürü Celil Güngör, Mamak Belediye Başkanı Gazi 
Şahin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 
Komitesi 2007-2008 Dönem Başkanı Faruk Loğoğlu, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Arsın Aydınuraz, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Mustafa İsen’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Sempozyumda 
bildirilerin yanında âşıkların gösterileri de sunulmuştur. Sempozyumun 
ilk gününün akşamında Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Osman Feymani, Âşık 
Hacı Karakılçık, Âşık Nuri Çırağı, Âşık Kul Nuri, Âşık Fuat Çerkezoğlu, 
Âşık Mustafa Aydın, Âşık Ayten Gülçınar, Âşık Temel Türabi, Âşık 
Cemal Divani gibi âşık sanatının ustalarının katıldığı bir âşıklar şöleni 
düzenlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. Armağan Elçi de usta âşıkların türkülerinden 
örneklerle bu şölene renk katmıştır. 

İki gün süren sempozyumda oturum başkanlarına âşıklardan 
oluşan onur konukları da eşlik etmiştir. 53 bilim insanının 8 oturumda 
bildirilerini sunduğu sempozyum, Talât S. Halman’ın başkanlığını 
yürüttüğü Âşık Ayten Gülçınar ve Âşık Şeref Taşlıova’nın onur konuğu 
olduğu “Karacaoğlan Açılış Oturumu”yla başlamıştır. Hilmi Yavuz, Âşık 
Nuri Çırağı ve Âşık Fuat Çerkezoğlu “Pir Sultan Abdal,” Saim Sakaoğlu 
ve Âşık Mustafa Aydın “Dadaloğlu,” Fikret Türkmen ve Âşık Kul Nuri 
“Âşık Göğçeli Elesker,” Ahmet B. Ercilasun ve Âşık Osman Feymani “Âşık 
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Şenlik,” Şerif Aktaş ve Âşık Kemterî “Âşık Veysel,” Abdurrahman Güzel 
ve Âşık Hacı Karakılçık “Âşık Mikail Azaplı,” ve Umay Günay “Âşık 
Mahzunî Şerif-Âşık Murat Çobanoğlu” oturumlarını yönetmişlerdir.  

Sempozyumun ilk gününe Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin 
Konferans Salonu ev sahipliği yaparken bildiriler ikinci gün Fen Edebiyat 
Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu’nda sunulmuştur. Sempozyum, Gazi 
Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminin katkılarıyla bilim ve 
basın çevresinden de yakın ilgi görmüştür. Sempozyuma, birçok ulusal 
gazetede, ilgili internet sitelerinde çeşitli boyutlarıyla yer verilmiştir.

Bu kitap, Öcal Oğuz ve Selcan Gürçayır’ın editörlüğünde hazırlanmış 
olup sempozyumda sunulan 45 bildiriden 20’sini içermektedir. 
Bildirilerden önce bildiri başlığının, özetinin ve anahtar sözcüklerin 
İngilizcelerine yer verilmiştir. Bildiri sahiplerinin akademik özgeçmişleri 
alfabetik soyadı sırasına göre bildiriler bölümünün sonunda yer 
almaktadır. Oturumlara ve sempozyumla ilgili diğer etkinliklere ait 
fotoğraflar ise son bölümde “Fotoğraflar” başlığı altında verilmiştir. 
Yukarıda adı geçen kurum ve kişiler başta olmak üzere, bu eserin ortaya 
çıkmasında emeği geçen, katkısı bulunan bütün yönetici, meslektaş ve 
öğrencilerime teşekkür ederim.

                                                                                 M. Öcal Oğuz 
                                                                            Merkez Müdürü



x Halk Hikâyeciliğinin Dönüşümüne Van’dan Bir Örnek:Âşık Celâlî ve Öykülü Türküleri 
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* Prof. Dr. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu 
Üyesi, umaygunay9@yahoo.com

Türk Kültürünün İletişim, Bilgi ve  
Kültürel Şifre Taşıyıcısı Olarak Âşık Edebiyatı

Minstrel Literature as the Bearer of Communication,  
Knowledge and Cultural Codes of Turkish Culture

 Umay GÜNAY*

ABSTRACT

Turkish folk literature begins with the Turkish history 4000 B.C.  At 
the beginning Turkish Folk Literature called Ozan-Baksı/Kam tradi-
tion a kind of Epic Minstrel Literature. This tradition comes up to 
nearly 15th century. In 15th and 16th centuries it has been transfor-
med to Âşık Geleneği/ Minstrel Tradition under the Islamic Culture. 
This tradition which survived up to day has transported many his-
torical components of Turkish culture in time. Turkish Minstrel 
Tradition is literature with music and peculiar to Turkish culture 
a manner of communication and culture carrier. In Turkish history 
very few documents like historical chronicles, biographies, trave-
logues written by Turks. Most of the sources are written by foreig-
ners. Maybe for this reason Turkish folk literature contains political, 
social, historical and individual memories and feelings about po-
litical, historical and social events. Turkish Minstrel Literature also 
conveys ciphers of values, rules and meanings as codes of Turkish 
culture. Minstrelsy is still surviving in all the Turkish republics and 
communities even in The Europe where The Turks migrated during 
20th century. Turkish people seem to express their personal, soci-
al, political experiences, thoughts, feelings in folk songs/ türküler; 
instead of writing or narrating in long discussions, detailed desc-
riptions or historical recordings. Reasons for these omissions ought 
to be examined. Such short and poetic expressions can give short 
relief when feeling are dense and high; however they do not cont-
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ribute to problem solving. Nor do they form any kind of barrier to 
repetition of same problems. Codes and ciphers of Turkish culture 
can be found and traced in minstrel tradition. 

Key Words: Minstrel Tradition, Turkish Culture, codes and cip-
hers of Turkish Culture

Türklerin M.Ö. 4000’den itibaren izlenebilen tarihleri içinde 16. yüzyıla 
kadar Ozan-Baksı veya Kam geleneği olarak süregelen Âşık Edebiyatı’nın 
fonksiyonları ve içeriği açısından incelendiğinde Türk milletine has bir ile-
tişim yolu olmanın yanında kültür ve bilgi taşıyıcılığı niteliklerine de sa-
hip olduğu bilinmektedir. Türk milletinin tarihi geçmişi ile ilgili diğer kül-
türlerde olduğu gibi kendileri tarafından kaleme alınmış yeterli sayıda ya-
zılı belge niteliğinde tarih, hatıra, seyahatname, biyografi gibi eserler bu-
lunmamaktadır. Destanlarla başlayan Türk Edebiyatında, Halk edebiyatı ve 
müziği adı altında incelenen eserler sanat niteliği kadar hatta zaman za-
man daha fazla hem bireysel hem de tarihî ve toplumsal olayların, duygu-
ların, kabullerin, tecrübelerin ve kültürün anlamlar, değerler, kurallar bütü-
nün kodlarını, şifrelerini taşıyan hafıza niteliğindedir. Bu kodlar bir tür ge-
netik şifreler olarak kabul edilebilir. Âşık Edebiyatı diğer kültürlerdeki saz 
şâiri edebiyatlarından farklı fonksiyonlar üstlendiği için diğer kültürlerde 
kaybolurken Türk kültüründe medeniyet değişimlerine rağmen hayatiyeti-
ni sürdürmektedir. 21. yüzyılda da farklı bir isim kazanarak özdeki fonksi-
yonlarını muhafaza ederek yeni bir şekle bürünecektir. 

21. yüzyıla kadar gerek Türkiye’de gerek diğer Türk Cumhuriyet 
ve Topluluklarında olduğu kadar 20. yüzyılda yeni göçlerle yerleşilen 
Avrupa topraklarında hayatiyetini sürdüren Âşıklık geleneği sanat niteli-
ğinin yanında Türk milletinin iletişim yolu ve yöntemi olduğu kadar ge-
netik şifrelerin de taşıyıcısıdır. Âşık Edebiyatı ve ona bağlı olarak anonim 
türküler bu açıdan tahlil edilmeli ve Türk kültürünün kapalı açık kodla-
rı ve şifreleri aydınlatılmalıdır. Kültür, yaradılış ve aile çevresi kadar kişi-
liğin oluşmasında birinci derecede etken olan birikimdir. Kültür içindeki 
sağlıklı şifreler kişiliği sağlıklı davranışlara yönelttiği gibi, sağlıksız şifre-
ler de yanlış ve zararlı davranışlara yöneltebilir. Kültürün çözümlenme-
si hem insanın hem de kültürün karekterindeki özelliklerin kaynaklarının 
ve etkenlerin açıklanmasına yardımcı olur. Kader inancının etkisiyle şe-
killenen ve Türk kültürüyle taşınan kendi sorumluluğunu taşımama alış-
kanlığındaki düzeltme gene bu yolla yapılabilir. Ekip çalışmasının top-
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lumsal hayatımızda kurumlaşmamasının sebeplerinden birisi olan ham 
gururun kaynaklarına inilebilir. 

Âşık türkülerinin toplum tarafından kabul görenleri zaman içinde 
millî türkü repertuarına dahil olmuş ve çoğu kez yaratıcısı da unutulmuş-
tur. Hem Âşık Edebiyatı içinde yer alan türküler hem de millî türkü reper-
tuvarına dahil olan türküler müzik eseri olmanın ötesinde toplumun kül-
tür kodlarını ve şifrelerini de muhafaza eden dikkat çekici yapılardır. Âşık 
ezgileri icra yöntemleri açısından, konuşma üslubunun öne çıktığı ezgi-
ler ve ezgilerin öne çıkıp güftenin geride kaldığı ezgiler olarak iki grup-
ta incelenmektedir1. İfadenin öne çıktığı örneklerde ezgi-müzik yavaşla-
makta ve geride fon niteliği kazanmaktadır. Bu üslupta sözler önem ka-
zandığı için ezgiden feragat edildiği de olur. Kırık havalarla uzun hava-
lar arasında yer alan bu tür âşık türkülerinde mesajlar daha yoğun ola-
rak yer almaktadır. Topluma aktardığı birikimi seçebilmek ve tahlil ede-
bilmek araştırıcıların nitelikleriyle orantılıdır. 

Folklor her zaman disipler arası bir alan olmuştur. Bu sebeple de bu 
alanda çalışan bilim adamları farklı lisans öğrenimlerinin üzerine birik-
tirdikleri ile başarılı olmuşlardır. Çünkü folklara dahil hiçbir malzeme 
yalnız bir şiir, bir türkü, bir beste, bir hikâye, bir masal, bir gelenek, bir 
efsane değildir. Türk folklor araştırıcılarının da bir derlemeci, bir edebiyat 
araştırıcısı, bir etnolog, bir antropologdan öte niteliklere ve bilgilere ihti-
yacı vardır. Bir folklor bilim adamı öncelikle kendisinin bir kültür araştı-
rıcısı olduğunun bilincine varmalıdır. 

Bireysel, toplumsal, siyasal düşünce, duygu ve tecrübelerini, tarihî ha-
tıralarını türkülere döken Türk milletinin neden uzun uzun tahlil ve değer-
lendirmelerle konuşup yazmadığı da bu cümleden olmak üzere sorgulan-
malı ve değerlendirilmelidir. Kısa, öz, estetik ifadeler duyguların yoğun ol-
duğu dönemlerde insanları rahatlatmakla birlikte problemlerin çözümüne 
yardımcı olmadığı ve aynı problemlerin tekrar tekrar yaşanmasını engelle-
mediği gerçeğinin de artık görülmesi gerekmektedir. Bunun anlamı türkü-
lerden vazgeçilmeli değildir. Türkülerin anlattıkları ve naklettikleri duygu, 
düşünce ve olayların aynı zamanda açık anlatımlara dökülmesi ve tahlil 

1 Prof.Dr. Umay Günay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, 4. Baskı. An-
kara. s. 56-59; Kurt Reinhard, “ Typen von Âşık –Melodien in Vilâyet Sivas” I. Ulusla-
rarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.3 Ankara 1977. s. 169-198.
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edilerek kötü kadere, çarh-ı feleğe boyun eğmek yerine çareler bulunmalı-
dır. Zihinsel ve duygusal bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi sağlanmalıdır. 
Türkülerde bireysel yaşanmışlıklar genellikle kültürel değerlendirme ve ka-
bullere yaslanarak sunulmaktadır. İstatistiki bilgiler bulunmadığı için, sayı-
ca az olduğunu sezdiğim yaşama sevinci ve başarı öyküleri içeren türküler 
hem nitelik hem nicelik açısından tespit edilerek tahlil edilmelidir. 

Erzincan’a ait olduğunu bildiğim ve 1970’li yıllarda Erzurum 
Radyosunda icra edilen ancak daha sonra icra edildiğini veya yazılı kay-
naklara geçirildiğini tespit edemediğim şu uzun havanın sözleri Türk kül-
türüne ve tarihine yabancı olanlar için acılı bir feryattan başka bir şey ifa-
de etmemektedir:

İlk akşamdan da yüklediler göçümü,
Bilen bilmeyene söylesin suçumu,
Yavrum ağlar, ben çekerim içimi

Hâki pantol giyende dar demedin mi?
Sılada nazlı yâr var demedin mi?
Yavrum ağlar, ben çekerim içimi

Estetik açıdan bakıldığında bir şehidin arkasından bir eşin feryadı olarak 
nitelendirilebilecek bu ağıt aslında Türk tarihinde vatan topraklarını muha-
faza etmek için verilen mücadelenin hiç sonlanmadığı; kurulan yuvaların 
yaşanamadan dağıldığını; anababa evine dönmenin kadının suçu gibi al-
gılandığını; babasını kaybeden çocukların telafisi çok zor olan bir eksikle 
hayata devam ettiklerini; askerlik görevinin erkekler kadar kadınlara ve ço-
cuklara sorumluluk yüklediğini ifade etmekte ve toplumsal koruma meka-
nizmalarının da geliştirilmediğini sergilemektedir. Aslında bu başlıklar Türk 
toplumu açısından bireysel problemleri aşan pek çok sosyal, psikolojik, 
ekonomik ve politik durumun ifadesidir. Kültürel kodlar olarak algılanabi-
lecek bu başlıklar geçen yüzyıllarda kader olarak algılanmıştır. Ancak geliş-
miş dünya içindeki insan hakları kabulleri çerçevesinde bakıldığında konu-
nun ulusal ve uluslararası boyutları vardır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından 
sonra Rumlar Avrupa Birliği İnsan hakları mahkemesinde mağduriyetlerinin 
hesabını sürekli Türkiye’den sorarak tazminat talep ederken daha çok mağ-
dur olan Türkler niye hesap sormamakta ve hak aramamaktadır? 

Folklor çalışmaları, başlangıçta Sanayi Devrimi’yle birlikte hızlı bir 
değişime giren kültürün geleneksel diye adlandırılan bölümünün derlen-
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mesi ve muhafaza edilmesi ve 19. yüzyılın özellikle son çeyreğinden iti-
baren batı devletlerinin sömürge halklarını yönetmek ve yönlendirmek 
amaçları için bilgi toplamak üzere başlamıştır. Kültürel kodlar çözümle-
nerek gelişmiş devletlerin fakir halkları ve devletleri yönlendirme ve yö-
netmelerinde kullanılmış ve kullanılmaktadır. Son elli yılda çok hızlı bir 
ilerleme gösteren Biyolojide genetik çalışmalardan dünyanın haberi ol-
muştur. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak nitelendirilen ülke 
halklarının ve yöneticilerinin kültür genetiği çalışmalarından haberleri ya 
olmamış veya önemi kavranamamıştır.

Derleme faaliyetleri zaman içinde kültür malzemelerinin sınıflandırıl-
ması ve tahlili ile devam ederken malzemelerin nitelikleri folklor tanım-
larının genişletilmesine ve bilimsel araştırma sonuçlarının değerlendir-
melerinin zenginleşmesine sebep olmuştur. Başlangıçta bazı araştırıcıla-
rın ifadesiyle insanı tanımak ve anlamak için yapılan bilimsel çalışmalar 
zaman içinde kültürlerin tabiatının kavranması ve kültürlerin karşılaştırıl-
ması gibi çok fonksiyonel bir anlam daha kazanmıştır. 

Folklor çalışmaları bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde Kültürlerarası 
Karşılaştırmalı çalışmalara dönüşmüştür. Halkbilimi /Folklor adıyla baş-
layan bilim dalı, malzemenin dinamikliği ve derinliği sebebiyle 100 yıl 
içinde anlam ve hedefleri açısından farklılaşmıştır. Başlangıçta dünden 
kalanları toplarken, bugün güncel olanı ve oluşmakta olan kültürel olgu-
lar da Halkbilimi alanı içine girmiştir. 

Batıda 1880’li yıllarda başlayan bilimsel çalışmalar Türkiye’de 1913–
1947 döneminde derleme, sınıflandırma, tahlil ve muhafaza etme şek-
linde devam etmiş ancak 1958’de Atatürk Üniversitesinin ve 1970’li yıl-
larda Kültür Bakanlığında Folklor Dairesinin kuruluşlarından sonra çağ-
daş çalışmalara paralel çabalar ivme kazanmıştır. 2000’li yıllarla birlikte 
dünyada Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan büyük dönüşüm önce bilgi 
teknolojisine oradan da nano teknolojiye geçmiştir. Teknolojinin kendi-
ne has bir kültür oluşturduğu da bir gerçektir. Bu açıdan Türk kültürünün 
sabit ve değişken ögelerini ve bilinç altımıza yer etmiş kültürel şifreleri 
bilmek bu büyük dönüşümde hem kendi kültürümüz hem de oluşmakta 
olan evrenel medeniyet açısından önem kazanmıştır. Âşık Edebiyatı Türk 
kültürü açısından diğer kültürlerin benzer birikimlerinden farklı bir anla-
ma, öneme ve süreklilliğe sahiptir. Ancak bu birikimin çözümlenebilme-
si araştırıcıların Türk tarihi ve Türk kültürü alanındaki birikimlerinin nice-
liği ve niteliği ile orantılıdır. 
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Uluslararası boyutuyla Osmanlı Devleti’ne başkaldıran Ermenilerin 
tedbiren zorunlu göçe tabi tutulmasını insan hakları açısından II. Dünya 
Savaşında Hitler Almanya’sının Yahudilere karşı uyguladığı soykırımla 
eş değer gören bugünkü dünyayı, Revan Hanlığı’nı ele geçirdikten son-
ra Türkleri vatanlarından zorunlu göçe tabi tutarak İran coğrafyasındaki 
Ermenileri Revan Hanlığı topraklarına göç ettiren Rusya’nın2 yaşatıkları 
ilgilendirmemektedir. Tarihî gerçeklere dayanan Revan Hanlığında yaşa-
nanların hatırası bir türkümüzde yaşamaktadır:

Kırmızı gül demet demet 
Sevda değil bir alâmet
Balam nenni , yavrum nenni
Gitti gelmez oldu ol muhannet
Şol Revan’da balam kaldı
Balam nenni , yavrum nenni
Kırmızı gül her dem olmaz
Yaralara melhem olmaz
Balam nenni , yavrum nenni
Ol tabibten derman gelmez
Şol Revan’da balam kaldı
Balam nenni , yavrum nenni
Kara çadır  da dikilmiş
Şol Revan’da can veren 
biri Mehmet biri Memiş
Şol Revan’da balam kaldı
Balam nenni , yavrum nenni

Revan’ın Erivan’a dönüşümünü Türküler unutmamıştır. Türküyü söy-
leyenler ve dinleyenler unutmuştur. Türk milletinin unutkanlığı bağışıklık 
sistemini yok etmekte ve bu sebeple M. Ö. IV. binden beri aynı karmaşık 
oyunlara düşerek aynı acıları çekmeğe devam etmektedir. Unutmamak 
uyanık olmayı, tedbir geliştirmeyi alışkanlık haline getirirken savunma 
reflekslerini hazır tutma becerisi kazandıracaktır. Tarih Milletler mücade-
lesinin hikâyesidir. Kültürümüzde asalet olarak algılanan “Allahtan bul-
sun” deyimi, Türk milletinin dışındakiler tarafından Türklere ne yapsan 
yeridir, nasıl olsa unuturlar anlayışı ile hayata geçmektedir.

2 Prof.Dr. Umay Türkeş-Günay,  Türklerin Tarihi, 2. Baskı Ankara 2007. s 389-390.
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The Current Problems of Minstrel-Poet Tradition in Turkey
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ABSTRACT
Since the beginning of the 20th century, it has been told that the 
minstrel-poet story telling tradition in Turkey is dying out. The 
minstrel-poet story telling tradition is still alive in Turkey, but it has 
number of problems. How the tradition lives, what the problems of 
tradition bearers have had, and the proposed solutions are discus-
sed in this paper. The problems of the tradition and the proposed 
solutions are evaluated under six subtitles.

Key Words: Minstrel-Poet Tradition, Turkey, Problems, Solutions.

Türk edebiyatının önemli bir kısmını oluşturan halk edebiyatının bi-
reysel yaratmalarını “âşık” adını verdiğimiz sanatçılar oluşturmuş ve 
oluşturmaktadır. Bu nedenle âşık yaratıcılığının eserleri, özellikle de 
manzum olanlar “Âşık Tarzı Şiiri” adı altında ayrı bir başlık altında de-
ğerlendirilir. Âşık geleneği yaratıcılığının manzum-mensur karışık eserle-
ri ise “halk hikâyeleri” adı altında ele alınmaktadır.

Hem manzum, hem de manzum-mensur eserlerle, Türk edebiyatın-
da kendilerine has bir tarz oluşturan âşıklar, bu tarzın benimsenmesiy-
le “Âşık tarzı” adı verilen bir gelenek oluşturmuşlardır. Esas itibariyle bir 
gelenek varlığını belli bir yaratıcı ve devam ettirici bir halk grubuna, bu 
grubun belli yaratım ve aktarım tarzına yönelik bilgiye sahip çıkışına ve 
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o tarzın kendine ait oluşuna bağlıdır. Bu anlamda baktığımızda “Âşık tar-
zı” adını verdiğimiz geleneğin günümüzde hâlâ devam ettiğinden söz et-
mek mümkündür.

Fuad Köprülü bu tarzın ve ona bağlı edebiyatın, Tekke edebiyatının 
Anadolu’da teşekkül eden paralelinden doğup, geliştiğini; ancak kendi-
sini yaratan özel şartların ortadan kalkmaya başlamasıyla bu geleneğin 
de yok olmaya yüz tuttuğunu belirtirken, Pertev Naili Boratav “âşık ede-
biyatının” 16. yüzyılda kesin şeklini kazandığını iddia etmektedir. Umay 
Günay ise bu edebiyatın 14. yüzyılda teşekkül etmeye başladığını söy-
lemenin mümkün olduğunu belirtmektedir (Köprülü:1986; 165–166, 
Boratav:2000; 83, Günay: 1986; 9–22). 

Günümüzden yaklaşık yüz yıl önce, Köprülü’nün kaybolmaya baş-
lamasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade ettiği “âşıkların” veya “saz 
şairleri”nin oluşturduğu geleneğin “Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu” 
adı altında 2007 yılında bilimsel bir toplantıda tartışılması son dere-
ce anlamlıdır. Âşıkların veya genel anlamda saz şairlerinin günümüz 
Türkiye’sinde varlıklarını devam ettiriyor olmaları Köprülü’yü haksız çı-
karmaz, çünkü günümüz âşık geleneğinin hiç de öyle eskisi gibi bir var-
lığından söz etmek mümkün değildir.

Bu bildirimizde, âşıklık geleneğinin yaklaşık yüz yıldır “varlık-yokluk” 
tartışmasına konu olmasının nedenlerini, âşıkların ve oluşturdukları ge-
leneğin sorunlarını ve bunların çözümlerini İzmir’de yaptığımız ve ha-
len devam etmekte olan “İzmir’de Yaşayan Âşıklar ve Âşıklık Geleneği 
Projesi” çerçevesinde görüştüğümüz âşıklardan elde ettiğimiz veriler ışı-
ğı altında değerlendireceğiz. Bizim burada bahsedeceğimiz konuların 
hemen pek çoğu, konuyla ilgili araştırma yapanların bilgisi dahilinde-
dir, ancak yapacağımız önerilerden yararlanılmasını sağlamak için bu 
hususları dile getirmek gerektiğine inanıyoruz. Bu bildiride, günümüz 
âşıklarının sorunlarını şu başlıklar altında ele almayı uygun bulduk:

1. Âşık Geleneğinde Usta-Çırak Sorunları
2. Âşıkların Eğitim Sorunları
3. Âşıkların İcra Yerleri ve Zamanı ile İlgili Sorunlar
4. Âşıkların Oluşturduğu Dernekler Sorunu
5. Âşıkların İş, Gelir ve Sosyal Güvence Sorunları
6. Âşıkların İletişim Araçları, Toplum İlgisi ve Dinleyici Sorunları
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1. Âşık Geleneğinde Usta-Çırak Sorunları

Âşık geleneği de, Türk kültürünün sözlü, görsel, işitsel ve materyal alan-
ları gibi ustadan çırağa bir nakil, eğitim ve öğretim yolu ile taşınmaktadır. 
Âşıklık geleneğinin içinde bulunduğu durum ve geleceği usta âşıkların 
varlığına ve onların yetiştireceği çıraklara bağlıdır. Ancak günümüzde 
bu ilişkinin zayıfladığı, usta olarak tanınan âşıkların çırak bulamadıkla-
rı, çırak olmak isteyenlerin ise ya usta bulmakta zorlandıkları ya da çırak 
olma yaşını geçtikten sonra bir ustanın yanında kısa süreli kalmayı tercih 
ettikleri görülmektedir. Görüşme yaptığımız çoğu orta yaşlı ve genç âşık, 
usta-çırak ilişkisinin önemini kabul etmekte, ancak erken yaşta ve uzun 
süreli bir çıraklık dönemi geçirdiğini veya halen çıraklık yaptığını belir-
ten genç âşık ise bir, iki kişiyi geçmemektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği ile halen âşıklık 
geleneğini icra eden âşıkların ustalık seviyesi belirlenmeli ve bu geleneği 
öğretebilecek olanlar kesinlikle belgelendirilmelidir. Yine bu kişilere teş-
vik edici yardım yapılmalıdır. Aynı şekilde, usta âşıklara çıraklık yapan 
kişilerin de, âşıkların oluşturacağı bir kurul veya yıllık olarak yapılacak 
bir yarışma vb. ile seviyeleri belirlenmelidir. 

2. Âşıkların Eğitim Sorunları

Günümüz âşıklık geleneğini temsil eden ve temsil ettiğini iddia eden 
pek çok kişi bulunmaktadır. İzmir’de yaptığımız bir araştırmada İzmir’de 
âşıklık geleneğini temsil ettiğini düşünen 35 isim tespit etmiş bulunmak-
tayız. Bunlardan 20 kişi ile görüşmelerimizi tamamlamış olup, projemiz 
içinde 15 kişi ile de görüşmelerimiz devam etmektedir.

Görüşmelerimiz sırasında eğitim ve okur-yazarlık durumuyla ilgili 
olarak sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplara göre mevcut âşıkların 
büyük bir kısmının İlkokul mezunu olduğunu, sadece 3 kişinin lise me-
zunu olduğunu gördük. Aynı şekilde, çıraklık sorunuyla ilgili olarak da 
sorduğumuz ve de çeşitli sosyal, siyasal, tarihi ve dini sorular yanında 
âşık edebiyatının tür ve şekilleri ve de hikâye repertuarı hakkında sordu-
ğumuz sorulara çoğu âşık yeterli cevap verememiştir. Kendisini usta ka-
bul edip, tanıtan bazı âşıklar bile belli şiir türleri konusunda, konuyla il-
gili akademisyenlerin yazdığı kitaplardan yardım almayı tercih etme yo-
luna gitmektedirler. 
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Bütün bunlar; âşıklık geleneği içinde yer alan kişilerin, hem usta 
âşıkların hem de konuyla ilgili bakanlık ve üniversite birimlerinin verece-
ği belli konularda yoğunlaşan eğitim seminerlerine ciddi bir ihtiyaç du-
yulduğunu göstermektedir. Âşıklık geleneğinin yaşatılması ve sağlıklı bir 
zemine oturulmasında bu eğitimlerin, âşıkların bağlı oldukları dernekler-
le ortaklaşa bir program halinde oluşturulması son derece etkili sonuçlar 
ortaya koyacaktır. Aksi takdirde “bilgi kirliliği” ve “sahte sanatçı” suçla-
maları bu gelenek temsilcileri arasında her zaman söz konusu olacaktır. 

3. Âşıkların İcra Yerleri ve Zamanı ile İlgili Sorunlar

Günümüz âşıklık geleneği temsilcilerinin en önemli sorunu icra yeridir. 
Kaynaklardan öğrendiğimiz “âşık fasıllarının yapıldığı kahvehaneler”in 
ve “âşıksız yapılmayan düğünler”in günümüzde mevcut olmadığını bi-
liyoruz. Sadece ülkemizin belli yerlerinde özellikle Ramazan ayı içinde 
âşık karşılaşmalarının belli birkaç gün yapılması söz konusudur. Bunun 
dışında, özellikle büyük şehirlerde çeşitli yörelerin dernekleri düzen-
ledikleri toplantı, anma günü ve gecelerine âşıkları davet etmektedir. 
Ayrıca, bazı âşıklar Avrupa’da çalışan Türk işçilerinin oluşturdukları der-
neklerden davet almakta ve “konser” adı altında oralara gidip, çalıp söy-
lemektedir. Yine ülkemizde de çeşitli yerel yönetimler “festival” adı altın-
da düzenledikleri kutlama ve eğlencelere “kambersiz düğün olmaz” sö-
zünün gereğini yerine getirmek adına âşıkları davet etmektedir. Bunların 
dışında Konya, Kars, Erzurum, Sivas ve Adana gibi illerde âşıklar adına 
düzenli veya düzensiz bir şekilde yapılan yarışmalarda âşıklar kendi sa-
natlarını icra edebilme şansı bulmaktadırlar. Bazı âşıklar ise “türkü bar” 
adı verilen yerlerde sanatlarını icra etmeyi denemektedirler.

Bütün bunlar bu sanatın icra yeri ve zamanında bir düzensizlik ve kar-
maşa içinde olduğunu göstermektedir. Bunların bir kısmının daha düzenli 
bir zaman içinde yapılması son derece önemli olduğu gibi, bundan daha 
önemlisi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği ile en 
azından İstanbul, Ankara ve İzmir’de ve de Konya, Sivas, Adana, Erzurum 
ve Kars illerinde yapılacak bir düzenlemeyle haftalık esasa veya belli gün-
lere dayalı olarak âşık geleneği temsilcilerinin sanatlarını icra edebilecek-
leri yer temini ve düzenlemesi yapılmalıdır. Bu tür bir düzenleme hem 
âşıkların geleneği daha iyi sürdürmelerini sağlayacak hem de onları dinle-
mek isteyenlerin onlara daha rahat ulaşmalarına imkân tanıyacaktır.
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4. Âşıkların Oluşturduğu Dernekler Sorunu

Çağdaş toplum yapısında belli bir iş ve sanatı icra eden bütün gruplar, 
kendi iş ve mesleklerini her anlamda temsil eden bir örgüt oluşturma yo-
luna gitmektedir. Genel adı “Sivil Toplum Kuruluşu” olan bu örgütlerin, 
temelinde meslek gruplarının oluşturduğu “dernek” adı veren kuruluşlar 
bulunmaktadır. Ancak ülkemizdeki âşıklık geleneği temsilcileri kendile-
rini güçlü bir şekilde temsil edebilen böylesi bir mesleki örgütten ve bun-
lar arasında oluşturulacak ilişkiden yoksundur.

İzmir’de 1984 yılında “İzmir Âşıklar ve Ozanlar Derneği” adı altında 
bir dernek kurulmuş, ancak uzun süre adeta dernek başkanı kişinin özel 
işyeri gibi kullanılmasının ötesine gidememiştir. Ancak son yıllarda deği-
şen yönetim ile yeni bir yapı kazandırılmaya çalışılmışsa da, bu defa da 
bölgecilik ve siyasi düşünce tartışmaları nedeniyle söz konusu dernek is-
tenilen güce ulaşamamıştır. Diğer şehirlerdeki benzeri kuruluşların varlı-
ğı ve yapısı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmamakla birlikte, benzer bir 
yapının hâkim olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her türlü sorunlara rağ-
men böylesi bir derneğin bulunmasının bile İzmir’de yaşayan âşıklara çe-
şitli imkânlar sağladığını ve bunların da oldukça önemli olduğunu belirt-
mek gerekir.

Âşık dernekleri, âşıkların çeşitli toplantılardan, kendilerini ilgilendi-
ren siyasal ve sosyal gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ya-
nında, âşıkların bir araya gelmelerini, tanışmalarını, usta âşıkların genç 
âşıklara sınırlı da olsa geleneği aktarmalarını sağladıkları yerler olarak 
ciddi bir öneme sahiptir.

Bu derneklerin sayısının arttırılması ve ekonomik bakımdan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından desteklenmeleri daha 
çok âşığın bu derneklere katılımını sağlayacağı gibi, âşık sanatının ve ge-
leneğinin geleceğe taşınmasında da ciddi katkılar sağlayacaktır.

5. Âşıkların İş, Gelir ve Sosyal Güvence Sorunları

Günümüz âşıklık geleneği temsilcilerinin en önemli sorunu şüphesiz iş, 
gelir ve belli bir sosyal güvenceye sahip olup olmamadır. Toplumu oluş-
turan yetişkin ve çalışabilir durumda her birey gibi, âşıklık geleneği tem-
silcileri de belli bir işe, bu işten elde edilecek gelire ve iş dolayısıyla sağ-
lanacak bir sağlık ve emeklilik güvencesine sahip olmalıdır.
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Bu noktada bir tanımlamaya gerek duyulmaktadır. Bir sanatın icrası 
bir iş midir, yoksa bir hobi midir? Bize göre âşıklık sanatını icra eden ki-
şiler bir iş yapmakta, bir üretim ortaya koymaktadırlar. İcra ettikleri sanat 
onların mesleğidir. Yani ikinci bir iş veya sadece boş zamanlarını değer-
lendirmek için gerçekleştirdikleri bir hobi olarak görülmemelidir.

Ancak, günümüzde çoğu âşık için durum böyle değildir. Çoğu araştır-
macı, âşıklarla yaptıkları derleme çalışmaları sırasında “asıl işiniz nedir?” 
şeklinde bir soru sormayı tercih etmekte, bir anlamda bu soru ile âşıklık 
sanatının icrasını ikinci bir iş veya hobi şeklinde görme eğilimini ortaya 
koymaktadır. Âşıklık geleneği temsilcileri de bunu genel itibariyle yalan-
lamamakta, kırsalda yaşıyorsa asıl iş olarak çiftçilik ve hayvancılık, kent-
te ise fabrikada işçilik veya başka bir iş yaptığını, arta kalan zamanların-
da ise âşıklık yaptıklarını söylemektedirler.

Eğer âşıklık bir hobi ise, bu sanatın günümüzde icrası ve geleceği hak-
kında belli bazı öngörülerde bulunmak zor olmasa gerektir. Ancak, usta 
âşıklara verilecek ustalık belgesi ile sanat ve hobi arasındaki ayrımı kes-
kinleştirmek ve âşıklık sanatının daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağ-
lamak mümkündür. Yine bu belgeyi almayı hak eden âşıklara belli bir 
maaş bağlanması, sağlık ve emeklilik güvencesinin verilmesi bu konuda-
ki sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

Aksi takdirde yaptığı işi anlamayan, yaşadığı anı ve geleceğini güven-
cede görmeyen bireylerin kendine ve sanatlarına güvenmeleri ve onu 
icra etmeleri imkânsızdır.

6. Âşıkların İletişim Araçları, Toplum İlgisi ve Dinleyici Sorunları

Günümüz âşıklarının önemli bir sorunu da onların iletişim araçlarıyla, 
görsel, işitsel ve yazılı basın araçları ile ilişkileri sorunudur. Özellikle po-
püler kültürün ve tüketim kültürünün aracı gibi duran görsel ve işitsel ile-
tişim araçları, yani televizyon ve radyo kanalları ile yazılı basın araçları-
nın önemli bir kısmı âşıklık geleneği temsilcilerini de birer tüketim nes-
nesi olarak görme eğilimindedir. Bu eğilim aynı zamanda âşıkların top-
lum içindeki yerleri ve belli bir dinleyici kitlesi oluşturmalarını da ciddi 
bir biçimde etkilemektedir. Bu etkilemenin de genel olarak olumsuz ol-
duğunu belirtmek istiyorum.



23Âşıklık Geleneğinin Güncel Sorunları

RTÜK vb. kurumların da desteği ve düzenlemesiyle, özellikle usta 
âşıkların günlük veya haftalık esasa dayalı ciddi âşık sanatı programla-
rının yayımlanması ve bu programlarda “reyting” kaygısı yerine, içeri-
ğin esas alınması âşıkların daha sağlıklı bir şekilde tanınmasını sağlaya-
cak ve daha geniş kitleler tarafından bu geleneğin sahiplenilmesi söz ko-
nusu olacaktır.

Günümüz toplumsal yapısında kültür yapıcıların taşıyıcı araç olarak 
kullandıkları iletişim araçlarında doğru sunum ve temsil sağlanabilirse, 
âşık sanatının kendine ait bir kamuoyu oluşturması kesinlikle mümkün-
dür ve bu imkân âşıklara sağlanmalıdır.

Sonuç

Burada günümüz âşıklık geleneğinin içinde bulunduğu durumla ilgili so-
runları genel bir özet halinde ve maddeler şeklinde değerlendirmeye ça-
lıştık. Tabii ki bu maddelerin her biri diğerleri ile ilgilidir ve bunlara bir-
kaç madde daha eklemek mümkündür. 

Genel bir özetlemeyle; âşıklık geleneği temsilcilerinin çıraklık eğiti-
mi desteklenir, usta ve çırak âşıkların kendilerini geliştirmelerine yönelik 
eğitim imkânları sunulur, âşıkların sanatlarını daha rahat icra edebilecek-
leri düzenli yerler sağlanır, âşıkların meslek örgütleri desteklenir, özellik-
le usta âşıklara belli bir maaş ve sosyal güvence sağlanır ve de bu sanatın 
temsilcilerine iletişim araçlarında doğru bir şekilde yeterli sunum ve tem-
sil imkânı sağlanırsa, âşıklık geleneği Türkiye’de yaşamaya devam etme 
imkânı bulacaktır. Bu sorunlar çözülmezse gelenek zayıflamaya ve bo-
zulmaya uğrayacaktır.

Çağdaş millet olabilmenin temel şartlarından biri hangi seviyede olur-
sa olsun sanata ve ondan daha önemli olarak sanatı yaratan ve yaşatan 
sanatçıya sahip çıkmaktır. Umarız konuyla ilgili kamu kuruluşlarının yet-
kilileri burada sunduğumuz sorunları ve çözüm önerilerini dikkate alır ve 
Türk halk sanatçısı olan âşıklara sahip çıkar.
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ABSTRACT
One of the biggest threats to the viability of intangible cultural heri-
tage (ICH) is declining numbers of practitioners of traditional craft-
smanship, music, dance or theatre, and of those who are in positi-
on to learn from them. An effective way to safeguard ICH sustainably 
is to ensure that the bearers of that heritage continue to transmit the-
ir knowledge and skills to younger generations. In this regard, UNES-
CO encourages States to establish national systems of “Living Hu-
man Treasures.” Minstrelsy Tradition is created by the artists generally 
called “Ashik.” Oral traditions and expressions including language as 
a vehicle of the intangible cultural heritage; performing arts and so-
cial practices, rituals and festive events are included in minstrel tra-
dition. Ashiks have some problems to transmit their knowledge and 
skills to the young generations. Living Human Treasures Programme 
of UNESCO can be a solution to safeguard minstrelsy tradition. 

Key Words: UNESCO, Living Human Treasures, Ashiks, Intan-
gible Cultural Heritage, viability.

UNESCO 2003 yılında imzaladığı “Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi” ile beş başlık altında toplamış olduğu somut ol-
mayan kültürel miras ürünlerinin korunması yönünde birtakım öneriler 
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sunmuştur. Yaşayan İnsan Hazineleri programı da somut olmayan kül-
türel mirası koruma yollarından biri olarak önerilmiş programlardandır. 
Böyle bir programın kurulmasına 1993 yılında Kore Cumhuriyeti tarafın-
dan UNESCO Yönetim Kurulu’na gönderilen bir mektup sonucunda ka-
rar verilmiştir. Kore Cumhuriyeti kültürel mirasın bir sonraki kuşağa ak-
tarılmasının ve yaşayabilirliğinin sağlanmasının yollarından biri olarak 
gördüğü yaşayan insan hazineleri ilgili programların ulusal karakterli ol-
masının uluslararası karakterli olmasından daha yararlı ve işleyişi kolay-
laştırıcı olduğunu düşünmektedir.(http://www.unesco.org/culture/ich/in-
dex.php?pg=00061&lg=EN)

Bazı ülkelerin içişleriyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle buna benzer 
programlara katılmayı reddedebilecekleri, uluslararası bir program için 
gereken kriterler ve prosedürler üzerinde anlaşmada birtakım sorunlar 
çıkabileceği ve yaşayan insan hazinelerinin seçiminde siyasi anlaşmaz-
lıklarla karşılaşılabileceği belirtilerek bu programa katılımın gönüllülü-
ğe dayalı olması gerektiği ifade edilmiştir. Kore Cumhuriyeti’nin bu öne-
risinden sonra üye devletler buna benzer programları kendi ülkelerinde 
kurmaya davet eden bir karar alarak bununla ilgili uluslararası toplantı-
lar düzenlemişlerdir. (http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?cp=
KR&lg=en&pg=00311&topic=lht)

Öneri mektubunda böyle bir programın kurulması sonucunda bu 
amaca uygun yeni folklor okulları kurulabileceği ve yaşayan insan ha-
zinelerinin bu okullarda eğitmen olarak çalışabilecekleri vurgulanmak-
tadır. Aynı zamanda yaşayan insan hazinelerinden hem ulusal hem de 
uluslararası etkinliklerde, bayramlarda ve tatillerde sanatlarını ve yete-
neklerini sergilemelerinin istenebileceği ifade edilmektedir. UNESCO 
Dünya Mirası Komitesi’nin bu programı desteklemek amacıyla bir fon 
kurabileceği ve bir pilot proje olarak UNESCO’nun yaşayan insan hazi-
nelerinin performanslarının video kayıtlarını ya da filmlerini çoğaltıp ya-
yımlayabileceği de önerilen düşünceler arasındadır. 

Yaşayan İnsan Hazineleri Programı’nın kurulmasının teklif edilmesi-
nin en öne çıkan nedenlerinden biri somut olmayan kültürel mirasın ya-
şayabilirliğine ve sürdürülebilirliğine en büyük tehditlerden birinin ge-
leneksel zanaatkârlar, geleneksel müzik, dans ve tiyatro icracıları gibi 
somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve uygulayıcılarının sayı-
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sının gittikçe azalmasıdır. UNESCO Ulusal Yaşayan İnsan Hazineleri 
Programlarının kurulmasının amaçlarını şöyle sıralamaktadır:

1. Yüksek tarihi, sanatsal veya kültürel değere sahip olan bir somut ol-
mayan kültürel miras ürünün icra edilmesi, canlandırılması ya da ye-
niden üretilmesi için gereken bilgi ve becerileri korumak

2. Yaşayan İnsan Hazinelerinin bilgilerinin ve yeteneklerinin geliştiril-
mesini ve sürdürülmesini sağlamak

3. Yaşayan insan hazinelerinin yeteneklerinin ve bilgilerinin daha sonra-
ki nesillere resmi ve resmi olmayan eğitim programlarıyla aktarılma-
sını kolaylaştırmak

4. Somut olmayan kültürel mirasla ilgili (video, ses kayıtları, yayınlar vb.) 
belgelemeye ve kaydetmeye katkı vermek

5. Yaşayan insan hazinelerinin becerilerinin ve yeteneklerinin yayılma-
sını sağlamak

Bu program aynı zamanda somut olmayan kültürel miras aktarıcıla-
rına farkındalık yaratmayı ve toplumda ulusal ya da uluslararası düzey-
de destek sağlayarak gençleri somut olmayan kültürel miras ürünlerinin 
canlandırılması ve yeniden yaratılması için gereken becerileri ve bilgiyi 
edinme ve öğrenme konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığını bir şemsiye kavram ola-
rak görmektedir. Ulusal programlar yapılırken bu kavramın seçilen somut 
olmayan kültürel miras ürününe göre değişebileceğini vurgulamaktadır. 
Var olan Yaşayan İnsan Hazineleri Programları çeşitli başlıklar taşımakta-
dır: Fransa’da “Sanat Ustaları,” Çek Cumhuriyeti’nde “Popüler El Sanatı 
Geleneği Taşıyıcıları,” Kore Cumhuriyeti’nde “Yaşayan Ulusal Hazine,” 
Japonya’da “Önemli Bir Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığının 
Sahipleri” adını taşıyan Yaşayan İnsan Hazineleri programları bulunmak-
tadır. 

Somut olmayan kültürel miras ürünlerinin aktarımının teşvik edilebil-
mesi için yaşayan insan hazinelerinin tespit edilmesi ve bilgi birikimle-
rini ve yeteneklerini bir sonraki kuşağa aktarmaları için gerekli düzen-
lemelerin yapılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle Yaşayan İnsan 
Hazineleri Programı aracılığıyla korunması için herhangi bir somut ol-
mayan kültürel miras ürünün ya da alanının seçilmesi gerekmektedir. 
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UNESCO, bu alan belirlenirken seçilecek somut olmayan kültürel mi-
ras ürününün insanın yaratıcı dahiliğinin delili olarak değeri, kültürel ve 
sosyal geleneklerdeki kökleri, ait olduğu toplumu ya da grubu temsil edi-
ci karakteri ve kaybolma riski gibi bazı kriterlerin göz önünde bulun-
durulması gerektiğini düşünmektedir. Gelecek kuşaklara Yaşayan İnsan 
Hazineleri Programı aracılığıyla taşınması düşünülen Somut Olmayan 
Kültürel Miras ürünü tespit edildikten sonra bu ürünün icracılarının seçi-
mi gelmektedir. UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri’ni şu şekilde tanım-
lamaktadır: “Yaşayan İnsan Hazineleri somut olmayan kültürel mirasın 
spesifik unsurlarını yüksek derecede icra etme ve yeniden yaratma yete-
neğine sahip olan insanlardır.” 

UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri belirlenirken de birtakım seçim 
kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmekte ve bu 
kriterleri şöyle sıralamaktadır: 

- Sergilediği becerinin ya da bilginin uygulanmasındaki mükemmellik 
(üstünlük)

- Birey ya da gruba ithaf (adama)
- Kişinin ya da grubun bilgisini ve becerisini stajyerlerine aktarabilme 

yeteneği

UNESCO kurulacak Yaşayan İnsan Hazineleri programlarının nasıl iş-
leyeceğine ve seçilen yaşayan insan hazinelerinin performanslarının ne 
şekilde gözlemlenebileceğine dair birtakım işleyiş biçimleri önermiştir. 
Bu amaç doğrultusunda öncelikle yaşayan insan hazinelerinin belirlen-
mesi için ülkelerin bir Uzmanlar Kurulu kurmaları gerektiği öngörülmek-
tedir. UNESCO Uzmanlar Kurulu’nun Yaşayan İnsan Hazineleriyle ilgi-
li bireysel ve kolektif olmak üzere iki tür adaylık kabul edebilecekleri-
ne dikkat çekmektedir. Bireysel adaylıkta bireyin somut olmayan kültü-
rel miras alanlarından birinde yüksek derecede bilgi birikimine ve bece-
riye sahip olduğu alanlar öne çıkarken kolektif adaylıkta grubun rolünün 
bireyin rolünden daha önemli olduğu icraya ve uygulamaya dayanan sa-
natlar önceliklidir. Uzmanlar Kurulu yalnızca adayların seçiminden so-
rumlu değildir, bu adayların somut olmayan kültürel miras ürünlerini ge-
lecek kuşaklara aktarma isteklilikleri ve performansları da uzmanlar ku-
rulu tarafından izlenecektir. 
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UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Programı Tayland, Senegal, Kore 
Cumhuriyeti, Filipinler, Nijerya, Japonya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti ta-
rafından uygulanmaktadır. 

Tayland’ın yaşayan insan hazineleri projesi “Ulusal Sanatkârlar 
Projesi” adını taşımaktadır. Ulusal Sanatkârlar Projesi, görsel sanatlar 
(resim, heykeltıraşlık, grafik sanatları ve fotoğrafçılık), gösteri sanatları 
(dans, drama, kareografi, tiyatro, film yönetimi), edebiyat, (şiir ve ne-
sir, romanlar, oyunlar), mimari (yapı teknikleri, binalar) gibi alt başlıklara 
ayrılmaktadır. Mayıs 2005 tarihi itibariyle Tayland’ın Ulusal Sanatkârlar 
Projesine kayıtlı 163 sanatçı bulunmaktadır. 

Kore Cumhuriyeti’nin Yaşayan Ulusal Miras ya da Çok Önemli Bir 
Somut Olmayan Kültür Varlığının Sahipleri adını verdiği program somut 
olmayan kültürel mirasın müzik, dans, drama, halk oyunları, ritler, el 
sanatları ve mutfak alanlarını kapsamaktadır. Mayıs 2004 itibarıyla bu 
programa kayıtlı 214 yaşayan insan hazinesi bulunmaktadır. 

Filipinlerin Yaşayan Ulusal Miras adını verdiği Yaşayan İnsan Hazineleri 
programı halk mimarisi, deniz taşımacılığı, dokumacılık, oymacılık, gös-
teri sanatları, edebiyat, grafik ve plastik sanatlar, süslemecilik, çömlek-
çilik gibi geleneksel halk sanatlarını kapsamaktadır. 2005 yılı itibarıyla 
proje kapsamında 11 kişi yaşayan insan hazinesi olarak tanımlanmıştır. 

Nijerya’nın Yaşayan Ulusal Hazine şeklinde adlandırdığı Yaşayan 
İnsan Hazineleri programı somut olmayan kültürel miras olarak beş baş-
lık altında toplanan bütün alanlardaki insan hazinelerini korumayı amaç-
lamaktadır.

Fransa’nın Sanat Ustaları adını verdiği yaşayan insan hazineleri prog-
ramı enstrüman yapımı, ciltçilik, tiyatro, müzik, dans, yapı teknikleri, 
dokumacılık ve moda, çömlekçilik ve seramik, mekanik sanatlar, ahşap 
işleri, metal, altın, gümüş işleri gibi alanları kapsamaktadır. Fransa’nın 
Sanat Ustaları adlı programına kayıtlı 63 usta bulunmaktadır. 

Çek Cumhuriyeti’nin Popüler El Sanatı Geleneği Taşıyıcıları adlı 
Yaşayan İnsan Hazineleri programı kil, cam, taş, metal, ahşap, dokuma 
ve hayvanlardan elde edilen ürünlerle yapılan el sanatları üzerinde yo-
ğunlaşmaktadır. 



30 Yaşayan İnsan Hazineleri Programı ve Âşıklar

Farklı adlar taşıyan ve farklı alanları temel alarak kurulmuş olan bu 
programların ortak amaçları korumayı ve yaşatmayı istedikleri somut ol-
mayan kültürel miras ürünlerinin en iyi uygulayıcılarını tespit ederek bu 
geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Yaşayan İnsan 
Hazineleri programının bu özelliği, Somut Olmayan Kültürel Miras 
Sözleşmesi’nin başlığında da “protection” yerine “safeguarding” kelime-
sinin tercih edilerek vurgulandığı gibi stabilize eden bir korumayı değil, 
dinamik bir korumayı öne çıkarmaktadır.

Yaşayan İnsan Hazineleri Programı ile sanatkârlara ve gelenek taşıyı-
cılarına daha iyi yaşam ve çalışma koşulları temin edilerek sahip olduk-
ları mirası sürdürmelerinin sağlanması ve bilgi birikimlerini sonraki ku-
şaklara aktarmalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Yaşayan İnsan 
Hazinelerinin seçim kriterlerleri korunması düşünülen somut olmayan 
kültürel miras alanına göre değişme gösterse de insan hazinelerinin yük-
sek derecede bir sanat kabiliyetine ve sanatına dair iyi bir bilgi birikimi-
ne sahip olması, uğraştığı sanat dalında geniş bir kitle tarafından tanı-
nıyor olması, sanatını halen icra ediyor olması, ürettiği eserlerin toplu-
ma ve insanlığa yararlı olması gerektiği bütün programlarda gözlemle-
nebilecek ortak paydalar olarak öne çıkmaktadır. Yaşayan insan hazine-
lerine aylık maaş, tıbbi yardım, kazalara karşı finansal destek, eserlerini 
halka tanıtmak için yapacağı resmî geziler boyunca olabilecek kazalara 
karşı sigorta, sanatçı öldüğü takdirde cenaze masraflarını karşılama gibi 
mali yardımlar yapılması da programlarda karşılaşılan ortak paydalar-
dandır. Var olan yaşayan insan hazineleri programları projeye dahil olan 
sanatkârlardan, zanaatkârlardan ve uygulayıcılardan bu desteklerin kar-
şılığında kendi bilgilerini, tekniklerini ve becerilerini öğretme, eğitme, 
yazma ve konferans verme yoluyla özellikle genç nesillere aktarmalarını, 
kendi sanatlarını sürdürmeye devam etmelerini ve kendi sanat dallarıy-
la ilgilenenler tarafından konsultasyona açık olmalarını beklemektedir. 

Türkiye’de Karagöz oynatan hayaliler ve yardaklar, geleneksel el sa-
natlarını icra eden zanaatkârlar, meddahlar, masal ve hikâye nakleden 
anlatıcılar, sema ritüelini devam ettiren semazenler gibi pek çok somut 
olmayan kültürel miras alanın icracısı ve uygulayıcısı için Yaşayan İnsan 
Hazineleri programları tasarlanabilir. Yine somut olmayan kültürel miras 
ürünlerinin “somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işle-
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vi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar,” “gösteri sanatları,” 
ve “toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler” başlıkları altında değer-
lendirilebilecek olan Âşık sanatının icracıları âşıklarla ilgili yaşayan insan 
hazineleri programı kurulabilir. 

Dilaver Düzgün Türk Halk Edebiyatı El Kitabı’na yazmış olduğu “Âşık 
Edebiyatı” başlıklı bölümde Âşık Edebiyatı’nın tarihinin Fuad Köprülü’nün 
araştırmalarına bakıldığında V. yüzyılın ilk yarısına kadar götürülebilece-
ğini ancak bu edebiyatın XVI. yüzyıldan günümüze kadar geliş aşamala-
rının sağlıklı bir biçimde izlenebileceğini ileri sürmektedir(Oğuz 2004: 
169). Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı ürünleri, yüzyıllar boyunca coğ-
rafyanın, mekânların, konuların, yaşam biçimlerinin değişmesiyle bir-
likte günümüze kadar yeniden biçimlenerek gelmiş köklü bir “gelenek 
edebiyatı”dır. Umay Günay, âşık edebiyatının her ne kadar ferdi bir ede-
biyat olarak ortaya çıksa da aslında gelenek edebiyatı olduğuna da dikkat 
çeker. Günay’a göre âşıklık geleneği içerisinde yer alan temsilciler, bu 
geleneğin kurallarına “değer verir” ve “titiz bir biçimde” uyarlar(Günay 
1999: 8). Âşıkların değer verdikleri ve titizlikle uydukları bu gelenek de 
zaman içerisinde elbette değişmiştir. Ancak âşık adayının bir usta âşığın 
yanında eğitilmesi, bade içme, mahlas alma ve saz çalma gibi aşamala-
rın değişerek ve dönüşerek de olsa bir biçimde varlıklarını sürdürdükle-
ri görülmektedir. 

Âşıklık geleneğinin ve bu geleneğin temsilcilerinin kendilerini ifade 
etme imkânı buldukları kültürel mekânlar olan kahvehanelerin işlevleri-
ni değiştirmesi de gelenek icracılarının farklı çıkış yolları aramalarına ne-
den olmuştur. İkincil sözlü kültür ortamının getirdiği yenilikler; kaset, cd 
gibi teknolojik imkânlar da âşıkların sözlü icralarını elektronik hale getir-
miştir. Dilaver Düzgün, elektronik ortamın Türk işçilerinin Avrupa’ya gi-
dişiyle birlikte hem gurbet temasını ve başka bir ülkede yaşamanın zor-
luklarını âşıklık geleneğine soktuğunu hem de radyo, pikap ve kasetça-
lar gibi eletronik araçlarının kullanımını arttırdığını, geleneğin elektronik 
ortama geçmesiyle birlikte mahalli ezgilerin yurt içerisinde dolaşıma gir-
diğini, geleneksel usta-çırak ilişkisinin elektronik ortamla birlikte kendi 
kendini eğitmeye dönüştüğünü belirtmektedir(Oğuz 2004: 209).

Bu yenilikler ve dönüşümler her ne kadar âşıklık geleneğinin de ken-
disini yeniden biçimlendirmesine ve günümüzde yaşama imkânı bul-
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masına neden olsa da âşıkların çırak bulmakta zorlandıkları, bilgileri-
ni ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmada sıkıntılar yaşadıkları 
görülmektedir. Bu durum 2006 yılında Çorum’da yapılan bir alan ça-
lışmasının sonucunda yayımlanan kitapta da kendisini göstermektedir. 
Çorum’da 37 âşık ile yapılan görüşmelerde âşıkların, büyük bir kısmının 
çırak bulmakta zorlandıkları, yetiştirdikleri çırakların da bu sanatın “ka-
rın doyurmadığı” gerekçesiyle başka işlere yöneldiklerini ifade ettikleri 
görülmüştür. Ayrıca yeni neslin, âşık sanatına ve bu sanat içerisinde üre-
tilen ürünleri de “beğenmedikleri,” “küçümsedikleri” de âşıklar tarafın-
dan vurgulanmıştır(Oğuz-Gürçayır 2007).

Yaşayan İnsan Hazineleri programı aracılığıyla Türkiye’nin köklü 
somut olmayan kültürel miras ürünlerinden biri olan âşıklık geleneği-
nin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanabilir. Âşıkların, 
Yaşayan İnsan Hazineleri olarak ilan edilmesi ulusal anlamda farkındalı-
ğı sağlamanın yanı sıra bu sanatın özellikle genç neslin gözündeki yeri-
ni ve değerini yeniden sorgulamasına neden olacaktır. İnsan Hazineleri 
Programı’na dahil edilen âşıkların mali anlamda desteklenmesi de bu sa-
natın kendisine bir çıkış yolu bulmasına yardım edecektir. 
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ABSTRACT
In this paper, the relationship between Minstrel Tradition and the 
media in Turkey is studied carefully. At first, the influences of the 
media as the origin of image and inspiration to Ashik’s creativity 
are determined and explained. Moreover, the function of the me-
dia, becoming as a main context and memory of Minstrel’s creati-
vity and performance is stressed. From the other side, that Minstrel 
Tradition is a main source for many media productions (film, rec-
lam, serial, radio play, animation ect.) is debated from the point of 
transformation and interaction.

Key Words: The Media, Turkish Media, Minstrel Tradition, Ashiks.

Giriş

Kitle iletişim araçları, ilk dönemlerden beri “yeni, modern, çağdaş” nite-
lemelerine sahip ve taraf olarak, eskiyi ya da var olanı dönüştürme gücü-
nü sahip olmuştur. Her türlü yeniliğin medya aracılığıyla topluma akta-
rıldığı varsayımı, medyanın eskimesinin önündeki temel engellerden bi-
ridir. Bu nedenle yaşamda her türlü sistem, kurum, gelenek, unsur eski-
mesine karşılık, medya hep yeni kalmaktadır. Medya, tarafı olduğu yeni-
liklerden de beslenerek eski üzerinde dönüştürme hakkını elinde tutmak-
tadır. Örneğin, daha önce açıklandığı üzere, Tanzimat döneminde yazı-
lı medya, Batı tarzı tiyatro, edebiyat, felsefe, estetik, askeri, eğlence, eko-
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nomik ve idari sistem gibi farklı türde yeniliklerle birlikte yaygınlaşmış 
ve gelişmiştir. Türk toplumunda herhangi bir yenilik, eski üzerinde yük-
seltilmek yerine, eski yok edilerek yerleştirilmeye çalışmıştır. Bu neden-
le de aydınlar, gerçekte Batı’nın eskisi olan yenilikleri Türk toplumuna 
taşırken, önceliği asırlık geçmişlere sahip yerleşik değerleri, gelenekle-
ri, sistemleri ortadan kaldırmaya vermişlerdir. Namık Kemal başta olmak 
üzere bu dönemin pek çok aydını, Batı tarzı tiyatronun yaygınlaştırılma-
sı için geleneksel tiyatro türlerinin terk edilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Yeniliğin temsilcisi medya, türlerine göre farklı kültürel bağlamlarının 
savunucusu, kurgulayıcısı ve işleticisi olmuş ve olmaya da devam etmek-
tedir. İlk dönemde gazete ve dergiler, okur kitlesini de yaratmak ve geniş-
letmek amacıyla toplumun sözlü kültürden yazılı kültüre geçişini sağla-
maya çalışmıştır. Ancak aynı yazılı medya özellikle mizah, magazin ve 
bulvar basını aracılığıyla da toplumun sözlü kültür-yazılı kültür aralığın-
da yaşamasına neden olmuştur. Diğer taraftan radyo, “işitsellik” boyutuy-
la sözlü kültürün egemenliğini devam ettirmiştir. Aynı durum televizyon 
için de geçerlidir. Televizyon, okuma-yazma temelinde oluşturulan ya-
zılı kültür yerine, izleme/tüketme-susma esasına göre toplumu yeniden 
biçimlendirmiştir. Genel anlamda medya, Türk toplumunun hangi kül-
tür bağlamında yaşaması konusunda da henüz karar verebilmiş değildir. 
Aynı şekilde medya, bir taraftan kaynak olarak kullandığı sözlü kültürle 
gurur duymuş, diğer taraftan da yenilik peşinde koştuğundan sözlü kültü-
rü yok edilmesi gereken bir engel olarak görmüştür. Söz konusu karasızlık 
ve ikili tutum, medyanın gereği ve gerçeği olarak sunulmaktadır. Sonuç 
olarak kitle iletişim araçları Türk toplumunun son bir buçuk asırlık döne-
minde yeni kültürel bağlamlar yaratan ve yaygınlaştıran, kültür ve mede-
niyet değişmelerine neden olan, dahası yaşamın bütün alanlarını dönüş-
türen temel dinamiktir. Bu nedenle de medya, sözlü kültür geleneklerin-
den biri olan yüzlerce yıllık âşıklık geleneği üzerinde de etkili olmuştur. 

Âşıklık geleneği, Türk kültürünü ve edebiyatını oluşturan temel gele-
neklerden biridir. Sözlü kültür bağlamında Türk kültürünün gen harita-
sı, Türk kimliğinin sağlıklı şifreleri, şamanın, ozan-baksının Anadolu’daki 
ardılı olan âşıklar tarafından taşınmış ve taşınmaya devam etmektedir. Bu 
nedenle kültürün yaşatılmasında âşıklar, önemli işlevler üstlenmektedir. 
Türk milleti, bu kültürel bellek/miras ile sağlıklı şifreler sayesinde geç-
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mişten geleceğe ulaşabilmektedir. Sonuçta Türk kültürü, kültürel kalıtım 
şifrelerinden oluşan geleneklerin bileşkesidir. 

Türk milletinin insanlık tarihi açısından önemi, farklı coğrafyalarda-
ki kültürleri ve medeniyetleri tohumlama, aşılama ve birleştirme bece-
risinden kaynaklanmaktadır. Medeniyetleri, asırları ve kültürleri birbiri-
ne aktaran, kaynaklayan/birleştiren ve sentezleyen Türk milleti, özgün, 
köklü ve zengin bir kültür ve medeniyet yaratmıştır. Bu nedenle de tari-
hin her çağında baskın bir millet olarak insanlık tarihini biçimlendirmiş-
tir. Doğuyu batıya, kuzeyi güneye taşıyan Türkler, her bağlama, medeni-
yet ve kültüre karşı gerektiğinde uyum ve gerektiğinde de direnç göste-
rebilen dinamik bir kültür ve medeniyet yaratmışlardır. Bu kültürel bağı-
şıklık sistemi, her türlü tehlikeyi kolaylıkla bertaraf edebilecek güçtedir. 
Âşıklık geleneği de dahil olmak üzere, Türk kültürünü oluşturan gelenek-
lerin tamamı bu bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. 

Türk kültürü, imgeler hazinesi olan geleneklerden meydana gelmek-
tedir. Türk kültür belleği, kültürel kodları taşıyan imgelerden oluşmakta-
dır. Açık ya da kapalı şifrelerin kodlarının kültür bilimciler tarafından çö-
zümlenmesi gereklidir. İmgeler, anlam, değer, bilgi, kural ve ilkeleri içer-
mektedir. Sağlıklı şifrelerden oluşan gelenekler, imgeler ve ürünler, kısa 
sürede anonimleşirler. Anonim sözlü edebiyat unsurları (atasözleri, de-
yimler, efsaneler, maniler, destanlar vb.) bu türdendir. Bir kültürün gene-
tik kodları, bu ürünlerden hareketle belirlenebilir. Sağlıklı kültürel şifrele-
ri içeren gelenek, ürün ve sistemler, topluluğu millet haline getirir. Bu ne-
denle kültürel imge araştırmaları, aynı zamanda kültürel belleğin oluştu-
rulması ve kültürel genetiğin çözümlenmesini de sağlar. Bu türden araş-
tırmalar sayesinde geçmiş anlaşılarak bugün yorumlanmakta ve gelecek 
kurgulanarak yönetilebilmektedir. Âşıklar bu tür imgelerin temel yaratı-
cıları, aktarıcıları, koruyucuları ve yaşatıcılarıdır. Âşıklık geleneğinin sağ-
lıklı kültürel kalıtım öğeleri, şifreleri ise, tüm yozlaştırıcı etkilere rağmen 
ayakta kalabilen ve geleneğin özünü oluşturan, geleneği yaşatan “saz, 
hece vezni ve nazım biçimi”nde gizlidir.

Kültürel kalıtım bilimi/kültürel genetik/kültürel gen araştırmalarında 
sağlıklı ve sağlıksız şifrelerin belirlenmesi, tanımlanması oldukça önem-
lidir. Gen ve genetik tanımlarından dönüştürülerek(www.tdk.gov.tr) “kül-
türel gen (kültürel kalıtımsal öğe) içinde bulunduğu kültürel hücre ve or-
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ganizmaya (oluşuma, yapıya, unsur ve sisteme; imge, gelenek ve kültü-
re) özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve kültürel hücreden hücreye ge-
çen kalıtımsal öge; kültürel genetik/ kültürel kalıtım bilimi/ kültürel gen 
araştırmaları ise, kültürel genlerin yapısını, görev/lerini, nasıl aktarıldığı-
nı inceleyen, kültür bilimi alt dalı” şeklinde tanımlanabilir. Kültürel gen-
ler içinde sağlıklı ve sağlıksız şifreler/kodlar bulunmaktadır. Kültürel ka-
lıtım bilimi/kültürel genetik uzmanı, bu kodları, şifreleri çözmeye çalı-
şır. Kültürel kalıtım bilimi, bu açıdan bakıldığında kültür mühendisliği-
nin bir alanıdır. Bu alanda bilgi teknolojilerinden yoğun bir şekilde ya-
rarlanılmaktadır. Ayrıca, bilgi ve bilişim teknolojilerinin genel olarak kül-
tür bilimi, özel olarak da kültürel bellek araştırmalarında kullanılması, 
çok işlevli, yeni ve özgün veri ve yorumların ortaya çıkmasını sağlamış-
tır. Uluslararası ilişkiler, genelde kültürel genetik çözümlemeleri ve yön-
lendirmeleri üzerinde kurgulanmakta ve işletilmektedir. Bölgesel ve kü-
resel yönetimin temelinde bu alanın veri ve değerlendirmeleri yatmakta-
dır. İmparatorluk, süper güç(ABD ve Rusya), birlik (Avrupa Birliği, Arap 
Birliği vb.) ve diğerleri (Koloniler, Avrasya, Büyük Orta Doğu, Yeni Dünya 
Düzeni, Medeniyetler Çatışması ya da Barışı) gibi uluslar ilişkiler boyutu 
bulunan her türlü olgunun kültürel genetik araştırmalarının yattığı görül-
mektedir. Yine tüketim/kitle/popüler kültür gibi yeni bağlam kurgulama-
larında mutlaka bu alanın verilerinden yararlanılmaktadır. Kitle yayıncı-
lığı, reklamcılık, pazarlama, genel iletişim, moda, spor, toplumsal cinsi-
yet kimlikleri, görsel/işitsel sanatlar, turizm, tanıtma ve benzeri sahalar-
dan kültürel genetik verileri oldukça etkili bir şekilde değerlendirilmek-
tedir. Özetle Kültürel kalıtım bilimi kapsamında üretilen veri ve yorumla-
rın ekonomik, sosyal, siyasal, tarihi, psikolojik boyutları bulunmaktadır.

Bu alanda millî kültür ve kimlik çözülen, belirlenen, tanımlanan, açık-
lanan sağlıklı şifreler temelinde yaratılmaya ve geliştirilmeye çalışılır. Diğer 
bir ifadeyle kültürel gelecek, sağlıklı şifrelerden hareketle yaratılmalıdır. 
Sağlıklı şifrelerden yararlanılarak sağlıklı gelenekler ve kimlikler yaratıla-
bilir. Geleneğin özünü medya getiren, geleneği geçmişten geleceğe taşı-
yan, canlı hale getiren, sistemi geleneğe dönüştüren sağlıklı kültürel şifre-
lerle yaratılan her türlü çağdaş yorum ve ürün, özgündür. Milletleri birbi-
rinden ayırt edilmesini sağlayan, bu özgünlüklerin oluşturduğu bütündür. 
Tektürleştirme baskısının arttığı bugün, özgünlük her şeydir. “Özetleme, 
kısaltma ve tektürleştirme” asrında, sağlıklı şifrelerden yaratılan imge, ge-
lenek ve kültür, gelecekte var ve etkili olmanın esasıdır. Bunu sağlayacak 
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olanlar da, sağlıklı kültürel şifre, imge, gelenek ve kültürle yetişen yara-
tıcı şahsiyetlerdir. Başta büyük Atatürk olmak üzere, Dede Korkut, Yunus 
Emre, Karacaoğlan, Âşık Veysel ve Barış Manço ve benzeri zirve şahsi-
yetler, sözü edilen yaratıcı kimliklere sahip kültür aktörleridir. Bu neden-
le de kültürün her türlü geleneği, ürünü ve aktörü, bu tür araştırmalar için 
önemlidir. Âşıklar da bu bakımdan araştırılmaya değerdir. 

Medya ve Âşıklık Geleneği:

Âşık edebiyatı ile medya arasındaki ilişkiyi, iki farklı boyuttan hareketle 
çözümlemek mümkündür. Bunlardan ilkinde, medyanın âşıklık gelene-
ğinden yararlandığı ve bu uygulama kapsamında geleneği biçim-içerik-
işlev açılarından etkisizleştirdiği varsayımından hareket edilmektedir. Çok 
sayıda savunucusu olan bu yaklaşımda, medyaya etkenlik, âşıklık gelene-
ği de edilgenlik nitelikleri yakıştırılmaktadır. Daha tutarlı olan diğer yak-
laşımda ise, medya ve âşıklık geleneği birbirlerini dönüştüren iki dinamik 
olarak kabul edilmektedir. Aşağıda her iki yaklaşım da tartışılacaktır.

1972 yılında yayımlanan bir makalede gazinolarla birlikte “plak şir-
ketleri, özel radyolar (Meteoroloji Radyosu vb.), TRT ve filmler” çeşit-
li açılardan halk müziğinin yozlaştırılmasından sorumlu tutulmuştur(Tan 
1972: 14-17). Tan’a göre, plak firmaları, taksi ve dolmuşlara sabitlenen pi-
kaplarla “dolmuş müziği” adlı dejenere müzik türünün doğmasına ve ya-
yılmasına neden olmuşlardır. Nail Tan ayrıca, yozlaşmış ve kalitesiz mü-
zik yayınlarıyla Meteoroloji Radyosu ve Polis Radyosu ile yeni beste yap-
mak yerine türküleri söz ve ezgi açısından bozmayı tercih eden müzis-
yenlerin (besteci, solist, çalgıcı, orkestra) de yozlaşmaya neden olduğunu 
vurgulamıştır. Filmlerde de, bozuk ve dejenere müzik örneklerinin kulla-
nıldığı belirtilmiştir. TRT, bu yozlaşmayı kaliteli yayınlarıyla durdurabile-
cek temel kurum olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte Nail Tan, TRT’nin 
dar bir repertuarla yetindiğini belirtmiştir. Yurttan Sesler programı türün-
de başarılı yapımların ortaya konulması, yayınlardaki türkülerin seslen-
dirilmesinde farklı sanatçılardan yararlanılması, derleme-araştırma-yayın 
(notalı kitap vb.) çalışmalarının yeniden başlatılması, mahalli sanatçıla-
ra şans verilmesi, daha önce derlenen türkülerin repertuara katılması ge-
rektiği pek çok kişi tarafından ifade edilmiştir. 

Nail Tan, 1984 yılında “Televizyon’da Folklorun Zaferi” adlı makale-
sinde, “TRT televizyonunda yayımlanan “Oyunlarımız ve Türkülerimiz, 
Dımıdan, Barana, Geleneklerimiz ve Göreneklerimiz, El Sanatlarımız, 
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Elimizden Obamızdan” adlı yapımları oldukça başarılı bulduğunu belir-
tir (Tan 1984: 22-24). Özellikle de 1984 yılının başından itibaren yayım-
lanmaya başlayan “Elimizden Obamızdan” adlı programın başarısında 
yönetmenler Adem Gürses, İsmail Güngör ve sunucu Meral Nayman’ın 
yanında uygulayıcı şef Mehmet Özbek’in katkısı vurgulanmıştır. Halk 
danslarını da işleyen bu dizi programda, TRT’nin kadrolu halk müziği 
sanatçıları ile birlikte mahalli ve amatör sanatçılardan(Muharrem Ertaş, 
Muhlis Akarsu, Kurbani Kılıç/Sarıkamışlı, Mahzar Sakman/ Konyalı vb.) 
da yararlanılmıştır. Böylelikle hem TRT’nin, hem de yörenin/geleneğin 
müzik repertuarı değerlendirilmiştir. Türkiye’deki halk kültürü çalışma-
larının kurumsal yönetim belleğine sahip Nail Tan, bu türden yazılarıyla 
medyanın ilk kültürel program eleştirmenlerinden biridir.

Son dönemde ortaya çıkan çeşitli çalışmalarda medyanın âşıklık gelene-
ğini dönüştürdüğü, farklılaştırdığı çok sık dile getirilmektedir(Artun, 2001; 
Kaya, 2001: 87-92; Boyraz, 2001: 163- 168 vd.). Bu konu daha çok gele-
neğin etkisizleştirilmesi ve geleneğe yeni bağlamlar kazandırılması açıla-
rından ele alınmıştır. Bu araştırmalarda belirli konuların üzerinde duruldu-
ğu belirlenmiştir. Bunlar “değişim dinamikleri ile gelenekteki, gelenek üre-
ticisi/ anlatım ve gösterim aktörü/âşık tipindeki, ortamındaki, ürünündeki, 
tüketici tipindeki değişmeler”dir. Bazen de bu değişmelerin olumsuz etki-
lerinin giderilmesine yönelik çeşitli öneriler ortaya konulmuştur.

Medya ile âşık edebiyatı arasındaki ilişki, 1860’lı yıllardan sonra geli-
şen özel sektör yazılı basınında (Tercüman-ı Ahval ve takipçileri) adli vaka 
haber, anlatı ve söyleşilerin yayımlanmasıyla başlatılmaktadır. Tiyatro ede-
biyatı kapsamındaki tarihi kahramanlıkları içeren eserlerin, süreli yayınlar-
da tefrika edilmesi de, bu süreçte etkili olmuştur. Bu tür yayınlar, bugün-
kü bulvar basınının ya da gazetelerin üçüncü sayfalarının öncülleri olarak 
kabul edilebilir. Çeviriler dönemiyle birlikte ortaya çıkan “macera” içerik-
li yabancı/yerli popüler romanlar, destan, hikâye anlatan âşıkların kent-
li sözlü kültür bağlamındaki tüketici kitlelerinin küçülmesine neden ol-
muştur. Keza bu türden eserler, 1860 sonrasındaki dönemde öncelikle ga-
zetelerde tefrika edilerek okura ulaştırılmıştır. Birinci bölümde açıklandı-
ğı gibi, Ahmet Mithat başta olmak üzere popüler romancılık, mizah yazını 
ve basını ile magazin gazeteciliği alanlarının temsilcileri, kentli sözlü kül-
tür aktörlerinin (meddah, âşık vb.) başlıca rakipleriydi. Ürün ve gelenekle-
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rin farklı bağlamlara taşınması, köken durumundaki sözlü kültür gelenek-
lerinin zayıflamasını da beraberinde getirmiştir. II. Meşrutiyet ve sonrasın-
da matbu âşık ürünlerine karşı ilginin artması, ancak sözlü kültürden yazı-
lı kültüre geçmek isteyen halkın, sözlü kültür belleğindeki tanıdık metin-
lerle yazılı kültüre alıştırılması denemeleri kapsamında açıklanabilir. Aynı 
şekilde 19. asrın son çeyreğinde Anadolu’da yaygınlaşan yerel yazılı bası-
nın sözlü kültüre karşı ilgisi, öncelikle kendi okur kitlesini yaratmak ama-
cına yöneliktir. Yerel basın aktörleri, yeni okurlar kazanabilmek için hal-
kın sözlü kültüründen ve dolayısıyla da kolaylıkla derlenebilen edebiya-
tından yararlanma uyanıklığını göstermişlerdir. Ulusal devlet fikrinin he-
nüz ortaya çıkmadığı, yazılı kültür ve edebiyatın merkezi etkisini korudu-
ğu 19. asrın son yarısındaki yazılı medyanın yaklaşımları ve uygulamala-
rı düşünüldüğünde, yerel gazetelerin sözlü kültürü ve edebiyatı yaşatmak 
ve korumak gibi öncelikli bir amaçlarının, istisnalar dışında, olamayaca-
ğı açıktır. Çünkü bu dönemdeki yerel gazeteler, Batılılaşma sürecini yay-
gınlaştırılması ve bu konuda gerekli kamuoyunun, eğilimin Anadolu’da ya-
ratılması, yasa ve yönetmeliklerin duyurulması, yörenin yeni tipteki yazılı 
kültür önderlerinin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Bu ne-
denle de çok kere merkez tarafından kabul görmeyen sözlü kültür aktör-
lerinin tanıtılması ve ürünlerinin yaygınlaştırılması gibi hedefler, dönemin 
yerel basın organları için oldukça ütopiktir. Bu tür amaçlar için, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra ortaya çıkan Halkevi dergilerini bek-
lemek gerekecektir. Yine kentlerde basılıp kent merkezi dışında, yani ye-
relde satılan matbu âşık ürünlerinin(halk hikâyesi, efsane, destan vb.) de, 
matbaacılık sektörünün kültürel ekonomik faaliyetlerinden biri olarak de-
ğerlendirmek daha akılcıdır. Nitekim o dönemden beri kentlerdeki parça 
başına iş yapan matbaalardan bir bölümünün bu türden sözlü kültür kö-
kenli halk hikâyesi, destan, menkıbe, fıkra, fal kitabı türünden popüler me-
tinleri (halk kitapları başlığı altında) basarak faaliyetlerini sürdürdükleri bi-
linmektedir. Bu tür matbaaların faaliyetlerinin, sözlü geleneğin dolaylı ola-
rak desteklenmesinden çok, kültür ekonomisi kapsamında gelir elde et-
mek amacıyla yapıldığı açıktır. 

Yazılı medya, halkın diğer kesimleri gibi âşıkların da haber alma ihti-
yacını karşılamıştır. Âşıklar, yazılı medya aracılığıyla elde ettikleri verileri, 
âşıklık geleneği ürünlerinin yaratılmasında değerlendirmişlerdir. Bu tür bir 
uygulama, dolaylı da olsa âşıklık geleneğinin medya tarafından değiştiril-
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diğini de örneklemektedir. Diğer bir ifadeyle âşığın yarattığı bu türden de-
yişler, en azından içerik olarak, medya kökenlidir. Âşık düne kadar dünya-
yı, miras olarak devraldığı tarihi, sosyo-kültürel bellek ile kendi yerel ba-
kış açısına göre yorumlamıştır. Özellikle gazete, radyo ve televizyonlarla 
tanıştıktan sonra, âşık çevresini, olayları, insanları ve dünyayı, medyanın 
penceresinden değerlendirir hale gelmiştir. Böylelikle medya, âşığı dolay-
lı olarak işlevsizleştirerek sıradanlaştırmıştır. Haber verme ve yorumlama, 
bilgilendirme işlevi, âşıktan medyanın eline geçmiştir. Ayrıca bu yeni bakış 
açısına sahip olmak ve savunmak, popüler ve güvenilir olmanın da dolaylı 
nedenleri arasındadır. Bir süre önceye kadar âşığın bilgilendirmesini doğru 
ve güvenilir sayan sözlü kültür toplumu, kısa süre sonra kitle iletişim araç-
larına bağlanmıştır. Medyanın yönlendirilmiş gerçeğinin yaygınlaşmasıyla 
birlikte, âşık eski dönemdeki güvenilirliğini yitirmeye başlamıştır. Âşık da 
medya kökenli bilgileri deyişlerinde kullanarak ya da medya bağlamında 
görünerek güvenilirliğini artırmaya çalışmıştır. Âşık-medya arasında gönül-
süz ve iradesiz olarak gerçekleşen işlev devri, âşıklık geleneğindeki etkisiz-
leşmenin, dönüşümün temel nedenidir.  

Kentli âşığın medya dışında, ezeli rakipleri geleneksel tiyatro aktör-
lerine bir de modern tiyatro sanatçıları eklenmiştir. Anadolu’dan büyük 
ümitlerle İstanbul’a gelip hüsrana uğrayarak köyüne geri dönen pek çok 
âşık vardır. Tek aktörlü yerel kültür piyasası ile çok aktörlü kent kültürü 
piyasası, bu hüsranın temel nedenidir. Ayrıca âşık yerelde benzeriyle/di-
ğer âşıklarla, kentte ise çok daha etkili ve renkli anlatı ve gösteriler su-
nabilen farklı gelenekten rakiplerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. 
Âşıkların kentli rakipleriyle, geleneksel tiyatro aktörlerinin gösterdiği ça-
banın aksine, mücadeleye dahi girişemedikleri görülür. Onlar, mücade-
le edemeden köylerine çekilmeyi, oradan da İstanbul ve rakipleri hak-
kında genelde olumsuz içerik taşıyan deyişler söylemeyi yeğlemişlerdir. 
Nitekim İstanbul’la ilgili olarak pek hoş duygu ve düşünceler içermeyen, 
gelenekte çok sayıda şiire rastlanmaktadır. Yerel âşığın kent ve kent ya-
şamı karşısındaki olumsuz tavrı, bugün dahi sürmektedir. Âşık ne kentli, 
ne de kentsiz edebilmektedir. Âşık, var olabilmek için geleneğe/ yöreye, 
yaşayabilmek için de moderniteye/kente ihtiyaç duymaktadır. Bu karar-
sızlık, âşıklık geleneğini güçsüzleştirmektedir. Özellikle 1950 sonrasın-
da ortaya çıkan iç ve dış göçle kente taşınan yerel âşık için kendisine ku-
cak açmayan kent, hep “yaban” olarak kalmıştır. Türkiye’deki kentlileşe-
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meme ya da kente uyum sorunu âşıkların deyişlerinde yansıtılmaktadır. 
Âşık kendisinin ve pek talep gelmese de temsilciliğine savunduğu varoş-
lardaki halkın kente göç ve uyum sorunlarını dile getirmeye çalışmıştır. 

Âşık edebiyatının işitsel medya ile ilişkisi, 19.asrın sonundan itibaren 
gelişen ses kayıt teknolojilerindeki gelişmelerle başlamıştır. “Fonoğraf, gra-
mofon, taş plak, plak, pikap, kasetçalar, cd, cd çalar, video cd/dvd, video 
cd-dvd oynatıcısı” alanlarındaki icat ve ilerlemeler, sözü sahibinden ve do-
ğal bağlamından koparak, kültür endüstrisinin, dolayısıyla ekonomisinin 
ürünü haline getirmiştir. Üretim-aktarım-tüketim eş zamanlılığı ve birlikte-
liği ortadan kalkarak sözlü kültürün büyüsü bozulmuş ya da farklı bir araç 
ve bağlamda yeniden büyülenmiştir. Ses kayıt ürünleriyle birlikte bu ürün-
lerin tüketim araç ve ortamları da yaratılmıştır. Radyo ve televizyonla birlik-
te ses ve görüntü kayıt sektörleri de hızla gelişmiştir. Yazılı medya gibi, diğer 
kitle iletişim araçlarının ilk döneminde sözlü kültür aktörlerine/âşıklara faz-
la ilgi gösterilmemesi dikkat çekicidir. Nitekim 1912-1932 taş plakları dö-
neminde kentli sözlü kültür tiyatrosu ustalarının (Meddah Sururi, Meddah 
Mazlum vb.) kayıtları yapılırken, âşıklarla ilgili bir kayda rastlanmaması il-
ginç olduğu kadar, doğaldır (Anheger ve Ünlü 1991: 9-11). Taş plak sek-
törünün profesyonelleri, tüketim pazarını göz önünde tutarak kentli sözlü 
kültür aktörlerine öncelik vermişlerdir. Burada sanat kaygısından çok tica-
ri kaygının etkili olduğu görülür. Yerelin aktörlerinin değerlendirilebilme-
si için, sözü edilen ses kayıtlarını çalan araçlarla radyonun yerelde yaygın-
laşması gerekmiştir. Diğer ekonomik alanlarda olduğu gibi, kültür ekono-
misi sahasında da, üretimi tüketicinin niteliği ve niceliği belirlemektedir. 
Âşıkların bu alanda yer alabilmesi, birincil sözlü kültür tüketicilerinin ikin-
cil sözlü kültür tüketicilerine dönüşmesiyle gerçekleşmiştir.  

Türk toplumsal yaşamında 1920’lerin sonundan itibaren görülme-
ye başlayan radyo yayıncılığı kısa sürede yaygınlaşmıştır. 1940’larda ise 
radyo yayınları, kamuoyunu oluşturan temel dinamik haline gelmiştir. 
Radyo ile ilgili bölümde ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, Muzaffer 
Sarısözen, Halil Bedi Yönetken ve arkadaşları tarafından TRT kapsamın-
da 1938-1952 yılları arasında yürütülen derleme çalışmalarında on bin 
civarında Anadolu ezgisinin derlenmiştir. TRT’nin, o dönemde radyo-
nun kurumsal anlamda yürüttüğü bu derleme faaliyeti, işitsel medya-âşık 
edebiyatı ilişkisinin kuruluş dönemini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar so-



42 Âşıklık Geleneği ve Medya

nucunda oluşturulan dağarcıktan bir bölümü radyo yayınlarında değer-
lendirilmek üzere, radyo repertuarına dahil edilmiştir. Kalan bölüm gibi, 
1967 yılında yedi bölgeyi kapsayan derleme çalışmalarında kaydedilen 
ve notaya alınanlar da henüz TRT repertuarına eklenmemiştir. 

Mustafa Sarısözen ve arkadaşlarının, Türk halk müziği ve âşıklık ge-
leneğini, radyo bağlamında etkili bir şekilde değerlendirdikleri görülür. 
Özellikle “Yurttan Sesler” adlı programı, dönemin en tutulan radyo ya-
yınlarıdır. Sarısözen programlarına, koronun dışında, yöresel âşıkları 
da davet etmiş ve onlara daha geniş kitlelere seslerini duyurma olana-
ğı sağlamıştır. Yerel âşığın, ilk kez kitle iletişim aracı aracılığıyla ulusal 
olma şansını elde ettiği uygulama, Yurttan Sesler adlı radyo programı-
dır. Sarısözen, bu uygulamayla radyo yayınlarının yaygınlaşmasını, halk 
müziğinin dağarcığının ulusal paylaşıma açılmasını, radyo müzik dağar-
cığının genişletilmesini, âşıklık geleneğinin çeşitlenerek zenginleşmesi-
ni ve yaygınlaşmasını, dolayısıyla geleneğin dönüştürülmesini sağlamış-
tır. Böylece TRT, “derleyicilik, araştırıcılık ve yayıncılık” gibi gerçekten 
özgün üç işlevi yerine getirerek geleneğin yaşatılmasına önemli katkılar 
sağlamıştır. Kamusal yayıncılık anlayışının gereği olarak, âşıklık geleneği 
elektronik bir arşive, belleğe ve yayın imkânına kavuşturulmuştur.

TRT’nin bölge radyoları (İzmir, Çukurova, Erzurum, Diyarbakır vb.) da 
âşıkları programlarına çağırarak ve yörenin müzik dağarcığından yararla-
narak, âşıklık geleneğini destekleyen programlar yayınlamaya devam et-
mektedirler. Bu radyolar kapsamında açılan “mahalli sanatçı” kadroları-
na alınan âşıklar/yöresel sanatçılar, yörenin müzik belleğinin elektronik 
kültür ortamına taşınmasında önemli katkılar sağlamışlar ve sağlamaya 
da devam etmektedirler. Bu uygulamalarla âşıkların, radyonun “mahal-
li sanatçılarına” dönüştürüldüğüne de dikkat çekilmelidir. Türkiye’deki 
farklı âşıklık ürün, üslup ve geleneksel tavırları, öncelikle radyo yayınları 
aracılığıyla dolayımlanmış ve paylaşılmıştır. Daha önce “gelenekler ara-
sı tohumlanma” işlemi, âşıkların gezileriyle sınırlıyken, yeni dönemde 
bu uygulama radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleştirilmeye başlan-
mıştır. Böylelikle âşıklık geleneğinin çeşitlenerek gelişmesi sağlanmak-
tadır. Çeşitli açılardan eleştirilen TRT, genel anlamda Türk sözlü kültürü-
ne ve özel olarak da âşıklık geleneğine verdiği bu destekten dolayı kut-
lanmalıdır. TRT’nin arşiv kayıtlarından yeni CD ve notaları dâhil bilim-
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sel yayın yapması elbette beklenmelidir. Ancak bugünkü özel radyo ya-
yınları göz önüne alındığında, TRT’nin bu övgüyü çoktan hak ettiği de 
kabul edilmelidir. Kamusal niteliğe sahip Meteoroloji Radyosu ile Polis 
Radyosu’nun pop müzik ve dolayısıyla popüler kültür taraftarı yayınla-
rı karşısında TRT’nin halk müziği yayınlarını sürdürmesi, bazıları tarafın-
dan eleştirilmiştir. Bütün bu eleştiriler yöneltilirken, TRT’nin oluşturdu-
ğu çok türlü bellek, pek dikkate alınmamaktadır. Donmuş gelenek tut-
saklarının klasik dönem saplantısının aksine, âşıklık geleneğinin en ge-
lişmiş dönemi medyanın da katkılarıyla 20. asırdır. Klasik takıntısı, gele-
neği geçmişten hareketle geleceğin yaratılması olarak kabul eden bilim 
insanları için söz konusu değildir. Buna rağmen, eğer klasik bir devir ya 
da yapı değerlendirmesi yapılacaksa, o da henüz yaratılmamış ya da ge-
lecekte yaratılacak olan için yapılabilir. Bu yapı da, öncelikle medyanın 
katkılarıyla yaratılabilecektir.

Son âşık biyografileri incelendiğinde, aşıklık geleneği ile özellikle si-
nema, radyo ve televizyon arasında sıkı bir işbirliğinin var olduğu görül-
mektedir. Örneğin 1928 yılında Tekirdağ’da doğan ve İstanbul’a göçen 
Âşık Zülfikar Divani (Zülfikar Akgün), Sırrı Hakikat, Ademin Sırrı, Şiir ve 
Deyişler, Sev Dedi Bana, Sen Seni Tanı, Evrenimde Bir Nokta, Barış Çağrısı 
başlıklı şiir kitaplarının yanında çok sayıda sinema filminde de rol almış-
tır( Halıcı 1992: 34). 

Âşık Haydar Aslan, Çukurova Radyosu’nda programlara katılmış-
tır. Âşığın bugün dahi radyolarda seslendirilen eserleri bulunmaktadır. 
Yine Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun yayınlarında türküler söyleyen Karslı 
âşık Orhan Üstündağlı’nın 1979 yılında hazırladığı programlar Ankara 
Radyosu’nun Günaydın kuşağında yayımlanmıştır(Halıcı, 1992: 43, 
492). Âşıklık geleneğinin son dönem ustalarından ve deyişleri Çağrı, 
Karseli, Türk Edebiyatı, Türk Folklor Araştırmaları, Çoruh gibi dergilerde 
yayımlanan Murat Çobanoğlu’nun çok sayıda radyo ve televizyon prog-
ramına katıldığı bilinmektedir. Çobanoğlu bir mülakatında Türkiye rad-
yolarını ve televizyonu (TRT’yi) âşıkları sosyal güvenceye kavuşturacak 
kurum olarak görmüştür(Halıcı, 1992: 140- 143).

Âşıklardan bazıları, TRT’nin açtığı yarışmalara katılıp çeşitli ödül-
ler kazanmışlardır. Örneğin Bayram Denizoğlu, Âşık Ahmet Poyrazoğlu 
TRT’nin Atatürk konulu yarışmalarında dereceye girmişlerdir. Aynı şekil-
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de Malatyalı Âşık Beyani, âşıklık sanatına bir gazetenin açtığı bir şiir ya-
rışmasında birincilik ödülü alarak başlamış ve şiiri de aynı gazetede ya-
yımlanmıştır. Tıpkı müzik ve sinema alanında olduğu gibi sözlü kültürün 
temsilcileri de, çeşitli gazete ve televizyonların düzenledikleri yarışma-
lar aracılığıyla tanınmaya çalışmışlardır (Halıcı, 1992: 176, 230, 372). 

Âşıklar için TRT’nin yayınlarında yer almanın yanında eserleri-
nin denetimden geçmesi de önemlidir. 1961 yılında Erzurum’da do-
ğan ve çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılan Âşık Zeki 
Erdali’nin bir türküsünün Ankara Radyosu denetiminden geçtiği özel-
likle vurgulanmıştır(Halıcı, 1992: 207). Âşıklar için TRT denetiminden 
geçmenin, geleneğin kendi ölçütlerinin dışında, medya kökenli ustalığın 
onaylanması göstergesi şeklinde algılanması ve değerlendirilmesi olduk-
ça anlamlıdır. 

Adanalı Âşık Halil Karabulut, doğayı, tasavvufu ve manevi âlemi öz-
gün bir yorumla deyişlerinde işlediğinden, bazı yazar ve araştırmacılar 
(Ahmet Kabaklı, Feyzi Halıcı vb.) tarafından ilgiyle karşılanmış ve hak-
kında, Türk Edebiyatı ve Çağrı gibi fikir ve edebiyat dergilerinde yayım-
lanan çeşitli makaleler kaleme alınmıştır. Karabulut’un “yeşil otta, beyaz 
ayran gizlidir” dizesi, pek çok yazarı etkilemiştir(Halıcı, 1992: 275). Bu 
durum, sözlü kültür ve edebiyat geleneğinden, yazılı ve elektronik kül-
tür ortamlarındaki yaratılara pek çok imgenin taşındığının bir kanıtıdır. 

Gazetelerle fikir ve edebiyat dergilerinde eskiden beri âşıkların şiir-
leri yayımlanmaktadır. Örneğin hakkında yüksek lisans tezi yapılan Kul 
Gazi’nin şiirlerine Hakikat (Sivas), Yeni Karabük, Karabük Postası, Hürsöz 
(Erzurum), Ülker (Kayseri) gibi gazeteler ile Aksu, Eflatun, Gülpınar, 
Halay, Öğretmen Dünyası, Köz, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Folkloru 
gibi dergilerde rastlamak mümkündür(Halıcı, 1992: 319). 

TRT radyo ve televizyon yayınlarından duyulan “Âşık Daimi, Âşık Sulari, 
Âşık Veysel’den alınma” şeklindeki anonslar, gelenek aktörlerini elektronik 
kültür bağlamında tanınmalarını sağlamıştır. Özellikle Âşık Veysel’in ya-
şamı, medya-âşıklık geleneği ilişkisi bakımından oldukça anlamlı bilgiler 
içermektedir. Radyo, televizyon ve sinema kapsamında Âşık Veysel, gele-
neğin en popüler aşığıdır. Âşık Şeref Taşlıova, ulusal ve uluslararası medya 
kuruluşlarında çeşitli programlara katılarak âşıklık geleneğinin tanınması-
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nı sağlamıştır. Birçok dergide de yazısı, şiiri yayımlanan Taşlıova’nın Japon 
NHK, İngiliz BBC, Alman ZDF ve TRT başta olmak üzere çok sayıda tele-
vizyon yayınına katıldığı belirtilmiştir(Halıcı, 1992: 440).

Çorumlu âşıklardan Asari (Ali Başturan) 1979 yılında TRT’nin 
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda bir programa katılmış ve Çorum’un ye-
rel iki kanalında programlar yapmıştır. Figani (Hasan Hüseyin Güday) 
TRT’de orman türkülerini seslendirmiş, Âşık Halil (Halil Erdugan) da 
Muzaffer Sarısözen’in programında türküler söylemiştir. Âşık Karadağ’ın 
(Mehmet Kara) Türkiye radyolarında üç yüzü aşkın şiiri yayımlanmıştır. 
Âşık Kurtoğlu’nun (Rıfat Kurtoğlu) TRT repertuarlarında şiirleri bulun-
maktadır. Âşık Rüştü (Rüştü Şeker) de çeşitli televizyon programlarına 
katılmıştır. Özetle Çorumlu âşıklar, bir şekilde ses kayıt teknolojilerinin 
yanında kitle iletişim araçlarından yararlanmışlardır(Oğuz ve Gürçayır, 
2007). 

Özellikle TRT radyolarında yayımlanan “Arkası Yarın” türünden, ba-
zıları sözlü kültür belleği kökenli dramların, hikâyeci âşıkların işlevini 
üstlendikleri görülür. Bu programlarda çok kere tiyatro sanatçıları halk 
hikâyeleri bölümler halinde anlatılmaktadır. Radyocular sözlü kültürde 
yaşayan halka, yine onu ürünleriyle ulaşma yolunu seçmiştir. Diğer yan-
dan âşıkların icralarını birkaç geceye yayması ve gazetelerin romanları 
tefrika etmesi şeklindeki kültürel arz yöntemi, radyocular tarafından de-
vam ettirilmiştir.”Devamı gelecek” türünden programlarda bazen de tek 
kişilik anlatıların yerine birden fazla tiyatro sanatçısının görev aldığı rad-
yo oyunları kullanılmıştır. Bu tür radyo programları sayesinde halk, tele-
vizyon dizilerine hazırlanmıştır.

Internet, sözlü kültür geleneklerinin yaşatıldığı yeni sanal bir ortamdır. 
Kitle iletişim araçları bileşkesi olan internetle yerel, ulusal ve küresel öl-
çekte sesini duyurma olanağına kavuşmuştur. Yerel, keşfedilmek için kül-
tür profesyonellerini beklemek zorunluluğunu aşmıştır. Bugün pek çok 
köyün internet sitesi bulunmaktadır. Bu sitelerde yerel âşıklarla deyiş-
lerine, anonim türkülere ulaşmak ve bu ürünleri dinlemek mümkündür. 
Sözlü kültürün cömert halkı, sanal dünyada da her türlü değerini, küre-
sel paylaşıma açmıştır. Yerel, kültürel bellek adlı sofrasını sanal âlemde 
açıp misafirlerini doyurmaya devam etmektedir. Bugün, “geleneğin san-
dığı internette açılmıştır.” Türkülerle ilgili olarak internette çok sayıda site 
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hizmet vermektedir. Bu siteler, anonim ve âşık edebiyatı kapsamında-
ki pek çok türkünün, deyişin yer aldığı sanal arşiv haline gelmiştir. Bu 
tür siteler aracılığıyla âşıklar hakkında bilgi edinmek ve türküleri, deyiş-
leri dinlemek mümkündür. “Türküler, Türkülerle, Turkish Music, Türkü, 
Türkü Diyarı” (com, net, org, info) gibi başlıklara sahip bu sitelerin ana 
sekmelerini “türkü, saz, türkü sözleri, türkü notaları, türkü hikâyeleri, tür-
külere gönül verenler, bağlama-nota, ozanlarımız, halk müziği, yazılar-
makaleler-, sözlük, arşiv, türkü dinle, muhabbet, linkler” ve benzerle-
rinden meydana gelmektedir (www.turkular.com). Ziyaretçi ve payla-
şım istatistikleri dikkate alındığında bu tür sitelerin, sanal âlemin en faz-
la tutulan siteleri arasında olduğu görülecektir. Çeşitli yerel türkü rad-
yoları da internetle küresel ölçekte yayın yapmaktadır. Bazı müzik fir-
maları internette site açarak, bir taraftan ticari faaliyetlerini yürütmek-
te diğer taraftan da türkülerin ve âşıkların tanıtımını yapmaktadır. Kalan 
Müzik adlı firmanın internetteki sitesi (www.kalan.com), bu türdendir. 
Bu sitede “Âşık Veysel (Âşık Veysel), Âşık Ali İzzet Özkan (Mecnun’un 
Leyla’sını Gördüm), Muharrem Ertaş, Neşat Ertaş, Muhlis Akarsu (Âşık 
Olan Durmaz Ağlar, Ya Dost Ya Dost), Hacı Taşan (Yüce Dağ Başında), 
Davut Sulari (Bugün Bayram Günü Derler), Hüseyin Çırakman (Bugün 
Bize Hoşgeldiniz Erenler), Bayram Aracı (Allı Yazma), Hisarlı Ahmet 
(Kütahya’nın Pınarları), Maçkalı Hasan Tunç (Divane Âşık Gibi), Ürgüplü 
Refik Başaran (Şen Olasın Ürgüp), Fethiyeli Ramazan Güngör (Fethiyeli 
Ramazan Güngör ve Üç Telli Bağlaması), Urfalı Tenekeci Mahmut 
Güzelgöz (1919-1988; gazelhan ve müzik ustası), Hazma Şenses/ Tahir 
Oturab/ Bakır Yurtsever (Urfa’dan Üç Musiki Ustası: Kel Hazma, Mukim 
Tahir, Bekçi Bakır), Arif Sağ (Gurbeti Ben Mi Yarattım?), Abdurrahman 
Kızılay (Kerkük Türküleri ve Hoyratları), Nida Tüfekçi (Sürmeli), Özay 
Gönlüm (Arşiv Kayıtları), Ahmet Gazi Ayhan, Tolga Çandar (Türküleri 
Egenin 1- 2), Gülay (Damlalar)” gibi gelenek ustalarının kayıtları bu-
lunmaktadır. ”Zahidem, Mühür Gözlüm, Ayaş Yolları, Garip, Gurban 
Olduğum, Garibin Dünyada Yüzü Gülmez, Sevsem Öldürür vb.” albüm-
leriyle Neşat Ertaş, bu sitede en fazla kaydı bulunan sözlü kültür aktörü-
dür. Bu aktörler arasında, âşıklar, mahalli sanatçılar, usta icracılar, araştı-
rıcılar yer almaktadır. 

Medyada, zamanın ekonomik değeri vardır. O döneme kadar geniş za-
man dilimlerine göre yaşayan ve sanatını icra eden âşık için, radyo ve te-
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levizyon programlarının süre duyarlılığı oldukça anlamsızdır. Bununla bir-
likte bu türden programlara katılan diğer sözlü kültür aktörleri gibi, âşıklar 
da acemilik çekmiş ve çekmeye de devam etmektedirler. Medya profesyo-
nelleri gelenek aktörüne programlarında yer verirken kendi kurallarını ve 
isteklerini onlara kabul ettirmektedirler. Âşıkların anlatım ve gösterileri ni-
telik ve nicelik açısından, medyanın yönlendirmeleri doğrultusunda yeni-
den düzenlenmektedir. Doğaçlama ustası âşık, radyo ve televizyon stüd-
yolarındaki “canlı” programlarda bocalamaktadır. Böyle bir durumla kar-
şılaşmak istemeyen âşıklar da hazırlıklı olarak programa katılmaktadırlar. 

Medya, kendi bağlamında ve amaçları doğrultusunda yeniden kurgu-
ladığı ve yarattığı geleneksel ortamda, âşığı bu yapının tamamlayıcı bir 
unsuru olarak değerlendirmektedir. Daha genel bir ifadeyle medya/özel-
likle televizyon kanalları, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için “sözlü 
kültür geleneğinden ve gelenek aktörlerinden/ âşıklardan” etkili bir şekil-
de yararlanmış ve yararlanmaya da devam etmektedir.

Âşıkların medya merkezli ürünler ve icralar ortaya koyması, âşıklık 
geleneğinde söyleyiş ve dil sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yazılı 
kültürün temel dinamiği medyanın genelde sözlü kültür dilini/ konuşma 
dilini kullanması ilginç bulunabilir. Ancak yaygınlaşma amacındaki kitle 
iletişim araçları için bu durum oldukça doğaldır. Bu nedenle de âşıkların 
medya dilini kullanılmaları, yöresel ağız kullanımları dışında, çok fazla 
bir farklılık yaratmamıştır. Buna karşılık terminoloji bakımından zengin-
leşmeden söz edilebilir. Buradaki durum, sıradan izleyici ya da okurun 
etkilenmesinden fazla değildir. 

Televizyonla birlikte görsellik her türlü gösterimin en belirgin özelliği 
haline gelmiştir. Sahne kıyafeti giymek ya da farklı türde sazlar (elektro-
saz, teknesiz saz vb.) çalmak bu türdendir. Ancak âşıkların büyük bir bö-
lümü, geleneğin özünü farklılaştıracağına inandıkları bu türden sentezle-
re karşı çıkmaktadır. Âşığın sazı, medya ve diğer kaynaklardan gelen her 
türlü yönlendirmeye karşı korunmaya çalışılmaktadır. 

Nazım biçimi ve hece ölçüsü ile saz, âşıklık geleneğini var eden ve 
yaşatan temel unsurlardır. Doğaçlamanın da, icranın da esasını bu un-
surlar meydana getirmektedir. Gelenek aktörü istese de bu konularda 
değişikliklere gidememektedir. Medya bağlamındaki icralarda “gele-
neğin omurgasını” oluşturan, bu konularda herhangi bir dönüşümün 
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söz konusu olmadığı görülür. Âşıklık geleneğindeki değişim daha çok 
geleneksel eğitim ve icra sistemiyle deyişlerin içeriğinde meydana gel-
mektedir. Değişen toplum ve yaşam dikkate alındığında, bu dönüşü-
mün doğal ve zorunlu bir gelişme olarak kabul edilmesi gereklidir. 
Hatta âşıklık geleneğinin yaşatılması için bu türden dönüşümler zo-
runludur. 

Doğaçlamanın ya da sanatsal yaratıcılık eyleminin temelini sözü 
edilen bellek meydana getirmektedir. Sözlü kültür aktörü bu belleğin 
sınırlı bir bölümüne sahip olabilmektedir. Bu sınırlı kapasite dahi âşığa 
geleneğin temsilcisi, halkın sözcüsü olma kimliğini kazandırır. Yazılı, 
elektronik, dijital ve sanal bellek olgularının ortaya çıkışıyla birlikte, 
diğer sözlü kültür aktörleri gibi, âşıklar da halkın sözcüsü, “geleneğin 
belleği” olma niteliklerini yitirmişlerdir. Sözlü kültür aktörünün belle-
ğinde, sınırlı sayıda veri/ ürün depolanabilir. Bu nedenle âşık, bilinçli 
ya da elinde olmadan sürekli değiştirme ve çeşitlemeler yapmak zorun-
da kalmaktadır. Yaratıların aynı şekilde tekrarı, ancak suni bellek kap-
samında mümkündür. İnsanın özgünlüğü, bu eksiklikten kaynaklan-
maktadır. Nitekim suni bellek kapsamındaki veri elde edememe “hata” 
iken, bir insanın hatırlayamaması ya da eksik hatırlaması/ değiştirerek 
tekrar etmesi, “özgünlük” olarak değerlendirilir. Yazılı ve daha sonra-
ki elektronik/sanal/dijital kültür ortamları, gelenek aktörünün bellek so-
runlarını bir ölçüde gidermiştir. Kayıt teknolojilerinin gelişmesi ve yay-
gınlaşmasıyla âşık deyişlerini, anlatılarını, aynı şekilde tekrarlar hale 
gelmiştir. Böyle bir durumun geleneğin doğaçlamadan kaynaklanan ya-
ratıcılık gücünü zayıflattığı söylenebilir. Diğer yandan bakıldığında ha-
zırlıklı yaratma eylemi, daha özgün ürünlerin doğmasını sağlamış ola-
bilir. 

Âşıklık geleneğindeki değişmeler, dönüşümler, yozlaşmalar, gelenek 
mekânlarının, ortamlarının ortadan kalmasıyla başlamıştır. Mekânlar in-
sanları, insanlar da mekânları yaratır. Mekânlardaki dönüşümler, fark-
lılaşmalar, insanları ve toplulukları da değiştirmiştir. Diğer bir ifadey-
le toplumsal değişmeler, kültür kurumları ve mekânlarında farklılaşma-
larla gerçekleşmiştir. Her dönemin ve toplumun, kendine özgü kültürel 
mekânlarının var olduğu, pek çok kaynakta vurgulanmıştır. Âşıklık gele-
neğinin doğal mekânları olan kahvehaneler ve köy odaları, son bir buçuk 
asırlık dönemde hızla değişmiş, alternatif ve etkili kültür mekânlarının 
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doğuşuyla etkisizleşmiş, kültürel kurum olma işlevini yitirmiştir. Bu dö-
nüşümlerin temel dinamiğini de medya oluşturmuştur. Âşıklar, kendile-
rini var eden mekânları, kaybedince soluğu kentlerdeki elektronik kültür 
ortamlarında almışlardır. Böylelikle yitirilen konumun yeniden elde edi-
lebileceği sanılmıştır. Ancak yeni aktörlere sahip ikincil sözlü kültür or-
tamlarında âşıklar beklediklerini bulamamışlardır.

Geleneğin doğal icra ortamındaki seyirci etkinliği, medya bağlamın-
da farklılaşmıştır. Seyircinin âşık üzerindeki etkisi, yeni dönemde dolay-
lı olsa da artmıştır. Âşık, geleneksel icra ortamındaki rahatlığını ve doğal-
lığını, radyo ve televizyon stüdyolarında kaybetmiştir. Kendini daha faz-
la kontrol etme ve denetleme durumunda kalan âşığın icraları, gelenek-
sel anlatım ve gösterim ortamlarına göre, oldukça resmî nitelik taşımak-
tadır. Sanal ya da stüdyodaki yönlendirilmiş seyirci topluluğu yada iz-
ler kitle, geleneğin bilinçli ve aktif meraklı kitlesine göre, oldukça pa-
siftir. Bu durum âşığın icrasını farklılaştırmaktadır. İzlenme oranlarının 
yapımcı-sunucu ya da katılımcı âşık üzerinde baskı yarattığı da, bir ger-
çektir. Âşık, ilgili kanaldaki programlarına devam edebilmek için, ilgiyle 
izlenen bir gösteri sunmak zorunda kalmaktadır. 

“Usta-çırak ilişkisi içinde yetişme, mahlas alma, rüya sonrası âşık 
olma/bade içme, atışma ve karşılaşmaya katılma, dedim-dedi ve dudak-
değmez tarzında söyleyiş yapabilme, askı (muamma) çözebilme, tarih 
düşürebilme, nazire söyleyebilme ve saz çalabilme”, Türk âşıklık gelene-
ğinin temelleridir. Medyanın ortaya çıkışıyla birlikte âşıklık geleneğinin 
belirtilen temelleri değişmeye ve önemsizleşmeye başlamıştır. 

Radyo ve televizyon yayıncılığının geleneğin usta-çırak ilişkisi temel-
li eğitim sisteminde farklılaştırmıştır. Âşık adayları, geleneğin ustaları-
nı, yüz yüze yerine, radyo yayınları aracılığıyla tanımaya başlamışlar-
dır. İkincil sözlü kültür bağlamında odak âşık, radyo ve televizyon ka-
nalları ile internet sitelerinde aranmalıdır. Diğer bir ifadeyle, medyanın 
kendisi geleneğin ustası/ odak âşığı yerine işlev görmektedir. Böylelikle 
âşıklık geleneğinde “elektronik/sanal çıraklık” dönemi başlamış ve ge-
leneğin eğitim sistemi değişmiştir. Tek ustalı geleneksel eğitim sistemi-
nin yerini, elektronik/sanal dünyanın çok ustalı eğitim sistemi almakta-
dır. Âşıklık geleneği kapsamında sanatçı kimliğin ispatlanması ve ruhsat 
alınması uygulamalarıyla ritüellerinin (bade içme, muamma çözme, na-
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zire, dudakdeğmez, dedim-dedi söyleme, atışma yapabilme) yerine, ilk 
dönemde plak doldurma ve kaset çıkarma, daha sonra da radyo ve tele-
vizyon programlarına katılma yeterli sayılmıştır. Odak âşık merkezinde 
oluşturulan kollar, radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla kurulmaya 
ve yaşatılmaya başlanmıştır. 

Medya, âşıklık geleneğinin temelini oluşturan âşık tipini/kimliğini de 
farklılaştırmaktadır. Bilindik âşık tipinin yerini, “geleneksel eğitim siste-
mi dışındaki saz kurslarında ya da medya ve dijital ürünler aracılığıy-
la yetişen, medyadan ve kent kültüründen beslenen, geleneğin gerekle-
rinden çok çıkardığı plak, kaset, CD’lerle, dağıttığı kartvizitlerle, katıldı-
ğı konserlerle, yayımladığı kitaplarla, katıldığı radyo ve televizyon prog-
ramlarıyla açtığı internet sitesiyle sanatını kanıtlayan ve tanıtan, icrala-
rını elektronik kültür ortamlarında gerçekleştiren, kalıp konular yerine 
güncel sorunları işleyen, bütün bunlara karşılık saz, hece ölçüsü ve na-
zım biçimlerine sadık kalan âşık tipi almaya başlamıştır. Bugün kentler-
de televizyon programları yapan ve sunan, video klipler çeken, kurslarda 
dersler veren, konser ve geceler düzenleyen yapımcı-yönetmen-sunucu-
eğitmen-organizatör âşıklar bulunmaktadır. 

Elektronik kültür ortamında âşık, plakları, kasetleri, katıldığı radyo 
ve televizyon programlarıyla saygınlığını oluşturma ve değerlendirme 
yolunu seçmiştir. Ancak elde edilen bu saygınlığın, medyanın belirle-
diği süre kadar geçerli olduğu genelde unutulmuştur. Bugün geleneğin 
onayına pek ihtiyaç duyulmamaktadır. Radyo ve televizyon programın-
da bir şekilde görünmek, âşık karşılaşmasına katılmaktan ve muamma 
çözmekten daha makbul hale gelmiştir. Böylelikle yeni dönemin âşık 
tipi, medyanın biçimlendirdiği âşık tipidir. Âşık gösterisini, yönetme-
nin ya da programcının istekleri doğrultusundan düzenlemek ve icra 
etmek zorundadır. Anlatım ve gösterimlerinde gelenek aktörünün ini-
siyatifi elinden alınmıştır. Geleceğin âşık tipi, gelenek ya da halk yeri-
ne, kültür profesyonelleri olan medyacılar tarafından medya bağlamın-
da şekillendirilecektir. Halkın sözcüsü olan âşık, medyanın kodladı-
ğı ve biçimlendirdiği “halk sanatçısı” haline gelmiştir. Ozan-baksıdan 
aşığa geçiş ne kadar doğalsa, âşıktan ideolojik yozlaştırma kapsamın-
daki ozanlığa geçiş ile medya merkezinde sanatçılığa geçiş de o kadar 
yapaydır.



51Âşıklık Geleneği ve Medya

Sonuç

Gelenek, geçmişten hareketle geleceğin kurgulanması, yaratılması ve yö-
netilmesidir. Bu nedenle kültürel bellekte yer alan geleneklerin geleceğin 
özgün yorumlarının yaratılmasında temel kaynak olarak değerlendirilme-
si doğal olduğu kadar, gelenek olmanın da ön koşuludur. Dolayısıyla bu 
tür gelişmelere karşı çıkmak geleneğin doğasına karşı çıkmaktır. Doğal 
oluşum, anlatım ve gösterim ortamlarını yitiren gelenekler, farklı biçim, 
içerik ve işlevlerle de olsa yeni bağlamlarda yaratılan geleneklerle ya-
şamlarını sürdürebilirler. Sürdüremeyen gelenekler ise kültürel bellekte 
çağdaş yaratıcılarını bekler. Özellikle müzik, dans, tiyatro gibi anlatım ve 
gösterim alanlarında çağdaş yaratılar/sentezler yoğun bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Türk âşıklık geleneği de bu türden geleneklerin başında yer 
almaktadır. Geleneğin doğasının bilincinde olmayan, durdurulmuş yapı 
ve dönemlerin tutkunu bazı araştırmacılarla birkaç icracı için, bu türden 
yaklaşımlar anlamsızdır.

Geleneğin temel dinamiğini “doğurganlığı” oluşturur. Diğer bir ifa-
deyle gelenek, yeni gelenek/ler yaratabiliyorsa gelenektir. Bu özelliği-
ni kaybeden gelenekler, kültürel belleğe çekilir. “Gelenekselleşme” ol-
gusu, sözü edilen doğurganlık yeteneğinin belirginleşmesini ve olgun-
laşmasını ifade eder. Geleneğin çekirdeğini, dinamizmini doğurgan-
lığı oluşturur. Gelenek, yeni gelenekler yaratarak yaşar ve toplumları 
geçmişten geleceğe taşır. Bazen bir gelenek diğer gelenekleri de içinde 
barındırarak yaşatabildiği, geliştirebildiği gibi, farklı geleneklerle de 
bir araya gelerek yeni geleneklerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bütün 
bu gelişmelerle geleneğin kendisi de var olur, değişir, dönüşür ve ya-
şar. Gelenek, her türlü yaratıcıya hazinesini cömertçe açar ve onu en 
özgün unsurlarıyla besler. Gelenek, çok kere yok olma pahasına, her 
türlü yeniliğin kaynağı, destekçisi ve koruyucusudur. Gelenek, geç-
mişte değil gelecekte yaşamayı hedefler, geçmişi değil geleceği kur-
gular. Gelenekçi olmak, gerçekte yaratıcılık temelinde geleceği kurgu-
lamak ve yönetmektir. Geleneğin yönü geleceğe dönüktür. Türk sözlü 
kültürünü oluşturan pek çok geleneğin yazılı, elektronik, sanal ve diji-
tal kültür ortamlarının aktörlerince değerlendirilmesi, bu durumun ka-
nıtıdır. 
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Sözlü kültür geleneklerindeki yozlaşma ve çözülme genellikle medya 
gibi, dış dinamiklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık bu türden 
yozlaşma ve çözülmelerin temelinde gelenek içi sorunlar yatmaktadır. Dış 
faktörlerle de olsa bunun geleneğe yansımasında, bizzat yanlış ya da bo-
zulmuş kültürel şifrelerin çıktısı veya müsebbibi olan gelenek temsilcile-
rinin katkısı büyüktür. Özet olarak “sözlü kültür geleneklerindeki dejene-
rasyon/yozlaşma, çözülme ve etkisizleşme” yeni dönemde mutlaka tartı-
şılmalıdır. Böylelikle sağlıklı kültürel şifreler temelinde bugün ve gelecek 
için, gelenek kökenli özgün yorumların ve ürünlerin yaratılması olanak-
lı hale gelebilecektir. Ayrıca, gelenek “aktörlerine” değil, gerçek anlamda 
geleneğin sağlıklı şifrelerini, özgünlüklerini ve kimliğini taşıyan gelenek 
temsilcilerine hak ettikleri değer ve önem verilebilecektir. Bu saygın aktör-
lerin hazırladıkları yaratım bağlamında, çağdaş ve özgün yorumlar ortaya 
çıkarılarak âşıklık geleneği ve Türk kültürü geleceğe taşınabilecektir. 

UNESCO’nun somut olmayan kültürel mirasın/mekânların korunma-
sı, kültürel anlatımların çeşitliliğinin korunması ve yaşayan insan hazine-
leri yaklaşımları, âşıklık geleneği ve âşıklar için yeni olanaklar ve fırsat-
lar sunmaktadır. Bunun için sözü edilen sözleşme ve yaklaşımların yaşa-
ma geçirilmesi gerekmektedir. 
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Minstrel Tradition and Its Elements are Reflected to Today
-Sivas Sample-
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ABSTRACT
Minstrel tradition which has been in Turkish literature tradition for 
centuries is in cultur life with a harmony between old and new. 
Âşık literature which is both individual and tradition literature has 
formed special rules with its structure, function and performance. 
It makes its presence from ozan-baksı tradition in The Middle Asia 
and its new life style in Anatolia which is called as âşık and âşık tra-
dition to today. It is a “new composition” of a rich traditional cul-
tur deposition which was formed by literary, mental, social and cul-
tural elements. One of the important place in Anatolia in the peri-
od of the tradional Turkish poem is Sivas. How and how much does 
Âşık style poem tradition make its presence in this period which 
started to bring up its first representatives in XVI. century and ex-
tended from Pir Sultan Abdal to Âşık Veysel? Are the elements of 
tradition could reach to today? Âşık has reached to today by taking 
into consideration period’s cultural elements, taking nourishment 
from literary tradition and taking on environment and new functios. 

Key Words: Âşık, tradition, structure, function.

Türk edebiyatı geleneği içinde asırlardır var olan âşık tarzı şiir, eski-
yeni olanın uyumuyla kültür hayatında yer almaktadır. Zira gelenekler ait 
oldukları insan topluluğu ile uyumlu, ihtiyaçlarına cevap verdiği sürece 
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yaşarlar (Yıldırım 1998: 69). Her edebî gelenek gibi âşık tarzı şiir gelene-
ği de bir yönüyle eskiden devraldıklarının yanında içinde yer aldığı sos-
yal ve kültürel unsurlardan da beslenmektedir. Ancak değerlendirmele-
rimizi sözlü ortam-yazılı ortam, köylü-şehirli statik-dinamik ayrımından 
ziyade “yaşanılan” bağlamında yapmalıyız. Bir gelenek edebiyatı olan 
âşık tarzı şiiri belirli formlarla tekrarlansa da yeniyi, var olanı reddeden 
bir yapı arz etmez. Âşık tarzı şiir donmuş, yok olmuş değerlerin aksine 
değişen kültürel süreç içinde yaşamakta ve temsilciler yetiştirmektedir.

Ferdî bir edebiyat olduğu kadar bir gelenek edebiyatı da olan âşık 
edebiyatı (Günay 1986: 9) yapı, işlev ve icrasıyla kendine özgü kurallar 
oluşturmuştur. 16. asırda ortaya çıkan, 17. asırda oluşumunu tamamla-
yan (Köprülü 1989: 178) bu geleneğe ozan-baksı ve tekke çevresi edebi-
yatın kaynaklık ettiği bilinmektedir (Günay 1986: 11). Geleneğin kayna-
ğını Orta Asya Türk kültürüne bağlayarak ilk bilgilerin Attila dönemine V. 
yüzyılın ilk yarısına ait olduğudur (Köprülü 1989: 157). Türklerin İslami 
kültür dairesine mensubiyetinden sonra da halk şairlerinin önemi dik-
kat çekicidir. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli roller 
üstlenen sufiler ve bunların oluşturdukları tasavvufi şiir yeni hayat tarzı-
nın ürünüdür. Yapı ve işlev itibariyle ozan-baksı geleneğinin devamı ni-
teliğinde olan, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra tasavvuf anlayışı ile 
ortaya çıkan “âşık tipi” ve “âşık tarzı şiir” doğar (Günay 1986: 10-12). 
İslamiyet öncesi edebiyat geleneği üzerine bina edilerek 12. yüzyıldan 
itibaren, tasavvufi edebiyat geleneğinin Anadolu sahasında fikrî, sosyal 
ve kültürel çevre ile bir gelenek oluşturur. Köprülü (1989: 190), âşık tar-
zını “XVI. asır sonlarından başlayarak XVIII. asır başlarına kadar, muhte-
lif menşe’lerden gelen, muhtelif edebî ve fikrî unsurların kaynaşmasın-
dan hasıl olmuş yeni bir terkib” ifadeleriyle vasıflandırır. 

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Balkanlar’da ve Türkiye’de 
bugün de yaşayan, güçlü temsilciler yetiştiren âşık tarzı şiir geleneği-
nin oluşumu, gelişimi ve değişimini belirlemek güç olmanın yanı sıra 
farklı anlayışları da ortaya çıkarmıştır. Nitekim zengin bir kültür biriki-
mi, sosyal, dinî, mesleki, fikrî açıdan farklı çevrelere hitap eden, kayna-
ğını İslamiyet öncesi ve sonrası dönemlere dayandıran söz konusu “yeni 
terkib”in ilk şekliyle yüzlerce hatta binlerce yıl yaşaması geleneğin yapı-
sına aykırıdır. Başlangıçta sözlü ortamın ürünü olması, fonksiyonu, sos-
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yal ve kültürel ortam, dönemin edebî ve fikrî yapısıyla uyum, dinleyici 
çevresi vb. unsurlar gelişim ve değişim sürecini oluşturur. Edebî gelene-
ğin değişen sosyal yapıya uyumlu olması, sürekli var olmasını sağlar. Bu 
değişim kimi zaman “orijinallikten uzak”laşmak hatta “bozulmak” ola-
rak da algılanmıştır (Köprülü 1989: 189-190). 

Binlerce yıl geniş bir coğrafyada, zengin birikime sahip, farklı sosyal 
çevrelerde kabul gören âşık tarzı şiir elbette kuralları, incelikleri, kavram-
ları, yapısı ve icra edilişleriyle ferdî olduğu kadar geleneğin de ürünüdür. 

Âşık tarzı edebiyat, Orta Asya’da ozan-baksı geleneğinden İslamiyetin 
kabulü ve Anadolu sahasındaki yeni yaşama tarzı ile “âşık” ve “âşıklık ge-
leneği” adı ile günümüze kadar varlığını korumuştur. Dolayısıyla, yüzyıl-
lardır devam eden geleneksel millî Türk şiirinin sürekliliği ve müşterekli-
ği sağlayan unsurları (Günay 1986: 6) bağlamında değerlendirilmelidir. 

Geleneksel Türk şiirinin geçirdiği tarihî süreç içinde Anadolu sahasın-
da önemli merkezlerden biri de Sivas’tır. İlk temsilcilerine 16. yüzyılda 
rastladığımız Sivas bölgesinde bugün de geleneğin unsurlarını devam et-
tiren âşıklar yetişmektedir. Bu bölgede âşık tarzı şiir geleneği hangi un-
surları ne ölçüde yaşatarak varlığını sürdürmektedir?

Değişme ve değişmezlik geleneksel yapının iki önemli unsurudur. 
Değişen nedir ve niçin değişmektedir? (Çobanoğlu 1998: 159). Bu iki 
yapı geleneksel Türk şiirinin tarihî süreçte değişen ve sürdürülen unsur-
larında aranması gereken özelliklerdendir. 

İlk temsilcilerini XVI. yüzyılda yetiştirmeye başlayan ve günümüzde 
sekiz yüze yakın bir rakama ulaşan Sivas yöresi âşıkları gelenekle gelece-
ği buluşturma noktasında, değişen şartlarla birlikte zengin örnekler ver-
meye devam etmektedir. Pir Sultan Abdal’dan Âşık Veysel’e uzanan bu 
süreçte âşık tarzı şiir değişmiş, yeniden şekillenmiştir. Fakat geleneğin 
asli unsurlarını da koruyarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Sivas 
bölgesi âşıkları ve âşık şiirinde bu hususlar üzerinde durulmalıdır.

Yüzyıllardır varlığını sürdüren geleneksel Türk şiirinde değişmeyen 
unsurlardan ilki “nazım ögeleri”dir. Âşık tarzı şiirin nazım birimi dörtlük-
tür, heceli şiirlerde kullanılan ölçüler, kafiyelerin sıralanış kuralları, dört-
lük sayısına bağlı biçim ve bu özelliklere bağlı olarak gelişen nazım şe-
killeri (mâni, koşma çeşitleri)dir. Şiirde ahengi ve etkiyi sağlayan unsur-
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lardır. Günümüz âşıkları bütün bu özellikleri dikkate alarak şiirlerini söy-
leyip yazmaktadırlar. 

Âşıklar XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bilhassa XIX. yüzyılda kla-
sik kültür ve klasik edebiyatın tesiri altında kalmışlardır. Dolayısıyla bu 
edebiyat alanının da birçok unsurlarını almışlardır. Bu, ürünlere hem şe-
kil hem de muhteva olarak yansımıştır. Aruz ölçüsü, klasik nazım şekil-
leri –özellikle gazel- kullanılmaya başlanmıştır. Köprülü (2004: 46-47), 
bu etkilenmeyi, klasik edebiyatın bir taklidi, bozuk ve mütereddi olarak 
niteler. Âşık tarzının, bu unsurlarla tabii ve orijinal olmaktan uzaklaştı-
ğını ifade eder. Sosyal yapıdaki değişmelerin edebî ürünlere de tesirinin 
muhakkak olduğu düşünülürse bu etkilenme kaçınılmazdır. Ancak günü-
müz şiirinde bu tesirin satıhta olduğu görülmektedir. Hece ölçüsü -11’li 
kalıbı- ve koşma şekli şiirler yaygındır. 

XX. yüzyılda da geleneğin en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’in 
şiirleri koşma şeklinin özelliklerini gösterir (Alptekin 2004: 53). Daha zi-
yade hecenin 8’li ve 11’li ölçüsüyle koşmanın çeşitli yapıları görülmek-
tedir. Veysel, halk şiirinin özelliklerinden “kulak için kafiye”yi de dikka-
te alarak -Veysel’in şiirlerinde tek ses benzerliği –yarım kafiyeyi çok faz-
la kullanmıştır (Alptekin 2004: 57-58). 

Âşık tarzı şiirin nazım ögelerini bulunduran Sivas yöresi âşıklardan ba-
zıları; İbrahim Eren (Ağa) (Yıldız 2003: 331-332), Ahmet Turan Şan (Yıldız 
2003: 337-338), Aleni (Yıldız 2003: 342-345), Ali Açık (Pürlü 1992), Ali 
Güç (Yıldız 2003: 357-358), Ali İzzet Özkan (Alptekin, Sakaoğlu 2006: 
348-350), Ali Kızıltuğ (Yıldız 2003: 364-366), Cefâi (Yıldız 2003: 408-
411), Coşari (Kaya 1997), Derdimend (Yıldız 2003: 418-421), Emsali 
(Alptekin, Sakaoğlu 2006: 415-416), Feryadi (Alptekin, Sakaoğlu 2006: 
214-215), Gürünlü Âşık Gülhani (Alptekin, Sakaoğlu 2006: 305-307), 
İcazet , İsmeti (Kaya 1984), Kul Himmet (Alptekin, Sakaoğlu 2006: 327-
329), Gazi (Alptekin, Sakaoğlu 2006: 327-329), Muhlis Akarsu (Alptekin, 
Sakaoğlu 2006: 675-677), Mahcubi (Yıldız 2003: 638-640), Sefil Selimi 
(Alptekin, Sakaoğlu 2006: 272-273).

Âşıklar hece ölçüsüyle daha ziyade koşma tarzında ağırlıklı olarak ya-
rım ve tam kafiyenin kullanıldığı güzelleme, destan, türkü, taşlama ör-
nekleri vermişlerdir (Kaya 1990: 56-59).
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Şiirde ahengi sağlayan en önemli unsurlardan olan kafiye, mısralar 
arasında ses benzerliğidir. Âşıklık geleneğinde ahengi sağlayan “ayak” 
(Günay 1990: 32-34) dörtlüklerin son mısralarındaki benzerliğidir. Şiirin 
şekillenmesini belirlemenin ve anlam bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra 
sözlü gelenek ortamında bulunan âşığın bilgi ve kabiliyetinin de göster-
gesi olur. Dolayısıyla gelenekte “dar ayak, ayak açma, ayak alma, ayak 
düşürme, ayak isteme, ayak verme vb.” birçok terim kullanılmaktadır. 

Geleneksel şiirin değişmeyen unsurlarından biri de müziktir. İslamiyet 
öncesi de sonrası da Türk şiiri daima müzik eşliğindedir. Müzik aletle-
ri farklı coğrafyalar, muhitler ve türlere göre çeşitlense de (kopuz, saz 
vb.) şiir-müzik birlikteliği halk şiirinin karakterini belirlemiştir. Köprülü 
(2004: 38-39), geleneğin şiir-müzik birlikteliğinin onun karakterini be-
lirlediğini ifade eder. “Büyük şehir ve kasabalardan uzak köylere ve aşi-
retler arasına, büyüklerin ve zenginlerin saray ve konaklarından tekkele-
re ve kahvehanelere, asker kışlalarına, sınır kal’alarına kadar muhtelif iç-
timai muhitlere yayılan ve kendisine dinletici zümreleri temin eden âşık 
edebiyatı ve musikisi, yaptığı bu içtimai vazifenin muhtelif cepheli ol-
masından da kolaylıkla anlaşılabilir ki, türlü menşelerden gelme- yalnız 
edebî değil, aynı zamanda müzikal-muhtelif sanat unsurlarının birleşip 
kaynaşmasından vücûda gelmiş, kendisine mahsus yeni karakterlere ma-
lik, yeni bir terkiptir.”

Türk millî şiiri; gerek İslamiyet öncesi, gerek İslamiyet sonrasında ezgi 
birlikteliği içinde icra edilmiştir. Farklı coğrafyalarda ve dönemlerde mü-
zik aletleri değişse de (kopuz, dambıra, saz, kaval vb..) söz ile müzik bir-
birinden ayrılmayan unsurlar olmuştur.

Umay Günay (1986: 24-25), âşık tarzı şiir adıyla anılan saz şiiri, halk 
şiiri veya âşık şiiri terimleriyle ifade edilen bu ürünlerin daima saz eşli-
ğinde ve âşık düzeni veya âşık ayağı adı verilen özel bir akord sistemi 
içinde dile getirildiğini belirtir. Zaman zaman ezgiler hesaba katılmadan 
değerlendirmeler yapılsa da âşık tarzı şiiri ezgi ve icra geleneğinden ayrı 
düşünmek mümkün değildir. 

Âşık tarzı şiir türlerinin kendilerine has ezgi, âşık havası, makamla-
rı olduğu araştırmacılar tarafından farklı yorumlanmaktadır (Çobanoğlu 
2000: 27-33). Konu, tür, tavır ve icra ortamı bağlamında şiir ezgisi ve var-
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yantları değerlendirilmelidir. Ağıt havası, ninni, koçaklama ezgisi elbet-
te farklılık gösterecektir. 

Geleneksel Türk millî şiirinin icrasında yer alan müzik ve enstrümanın 
birden fazla işlevi de üstlenmesi âşık tarzı şiirin varlığını sürdürmesinin 
en temel unsurlarından kabul edilmiştir. Âşıkların sözlü ortamda irtica-
len şiir söyleme mecburiyeti bir enstrüman bilmeyi ve çalmayı da gerek-
tirmiştir. Sözlü kültür ortamında âşık, geleneğin icabı mahallî ezgileri bil-
mek, usta malı ve de irticalen söyleyebilmek özelliğine sahip olmalıdır. 

Yazılı kültür ortamının yapısı gereği sözlü kültür ortamında sanatını 
icra edecek âşıkta aranılan “irticalen söyleyebilmek, saz çalabilmek, atış-
ma yapabilmek ve bade içtiğini iddia ediyor olmak” gibi özellikler ge-
rekli olmamalı (Çobanoğlu 2000: 212) düşüncelerinin aksine Sivas böl-
gesi âşıklarının büyük bir bölümü şiirlerini saz eşliğinde icra etmekte-
dirler. Sazlı sözlü ortamın (düğünler, kahveler, ayin-i cemler) yaygın ve 
canlı olması geleneğin temsilcilerinin yetişmesinde etkili olmuştur (Kaya 
1994: 54-59).

Şiirlerini saz eşliğinde söyleyen âşıklar; Âşık Veysel, Abbas Yılmaz, 
Ahmet Turan Şan, Ali Alkış, Ali Güç, Ali İzzet Özkan, Ali Kabadayı, Ali 
Kızıltuğ, Ali Rıza Yalçın, Ali Tozkoparan, Aydaner Aydın, Aydın Ülger, 
Battal Emre, Burhan Karabulut, Bülent Cefaî, Dilhuni, Efgâni, Emsali, 
Erdem Can, Erhani, Eseri, Feryadi, Çağıran, Gülşâdi, Gürünlü Âşık 
Gülhanüroğlu, İcazet, İsmetî, Kasım Ülger, Kul Fanî, Kul Himmet, Mahmut 
Erdal, Mazlumî, Mensubî, Metinî, Meydanî, Mihmanî, Müslüm Sümbül, 
Nedimî, Sefil Selimî, Sevdanur, Şah Turna, Zaralı Halil, Zeynelî’dir.

Geleneğin değişmeyen unsurlarından biri de icrada diyalogdur. 
Âşıklar dinleyiciyi etkilemek, sınamak, bilgi vermek vb. amaçlarla diya-
loğa başvurmuşlardır. Âşık şiirinin eğlendirmenin yanı sıra bilgi, inanç ve 
değerlerin aktarılması; eleştirme, tepki, nasihat, haber verme vb. işlevle-
ri her kültür ortamında korunmuştur. Âşık tarzı şiir geleneğinde karşılaş-
malar ve atışmalar icra ortamlarına göre önem arz eder. 

Türkiye’de 16. yüzyılın sonlarına kadar sosyo-kültürel faaliyetlerde 
bulunulan en önemli sosyal kurum tekkelerdi. 16. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren kahvehaneler tekkeler karşısında bir nevi alternatif ku-
rum hâline gelir. Âşık tarzı kültür geleneğinin ortaya çıkış sebeplerinin en 
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önemlisi kahvehanelerdir. Bununla birlikte âşık tarzının icra töresi de bu 
ortama göre şekillenmiştir. Âşıkların konuları, tavır ve tutumları, sanatla-
rını icra etmeleri kahvehane ve dinleyicisi merkezli olmak durumunda-
dır (Çobanoğlu 2000: 128-140). Ancak yazılı kültür ortamında değişen 
birçok şey gibi kahvehaneler, âşık ve âşığın fonksiyonları da değişmiştir. 
Buna rağmen günümüz âşıkları çeşitli vesilelerle atışma geleneğini de-
vam ettirmektedir. 

Bir topluluğun önünde bir icra töresi içinde yapılan âşık karşılaşma-
ları “âşık fasılları” olarak anılmaktadır. Âşık edebiyatının denenmesi, ba-
şarısı, sanatını sergilemesi veya eğlendirmek maksadıyla sohbet babın-
dan deyişmeleri, yaşayan âşıklar arasında da devam etmektedir (Günay 
1986: 37).

Püryanî, Sivaslı âşıklardan Talibî, İsmetî, Musa Merdanoğlu karşılaş-
ması (Kaya 2000: 213-229) Gülşadî ve çırakları Cefaî, Bülent, Kul Fanî, 
Erkanî karşılaşmaları

Cefaî  Gülşadi

Mehdanında engel olursam üstat Yavrum emeğimi boşa çıkarma
Tepemden dağımdan sen sorumlusun Azımdan çoğumdan sen sorunlusun
Bülbül gibi zarda kalırsam üstat Beni kendin tanı ellere sorma
Gülümden bağımdan sen sorumlusun Varımdan yoğumdan sen sorumlusun 
       (Kaya: 401-420)

Talibî Püryanî

Âşık atışmaya girme Sana derim âşık kardaş
Kibirlenip erlenme ha Bülbül gibi zorlanma ha
Yolunu sarpa düşürme Elin yüzün temiz yıka
Ordan düşüp zorlanma ha Gönüllerde kirlenme ha
… …
Talip gel sen dikkat eyle Püryan gider bir coşkuna
Sözünü yerinde söyle Bakın bu hali düşküne
Yardım etsin güzel Mevlâ Benim sözüm Hak aşkına
Yalvar ona darlanma ha Sözlerimden arlanma ha

Âşıklar karşılaştıklarında geleneğin yapısını, tekniklerini, icra töresini 
bilmenin yanı sıra dinî bilgilere de vakıf olmak zorundadırlar.
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Atışma yapan âşıklar arasında, Derdimend, Eserî, Feryadî, Gürünlü 
Âşık Gülhanî, Hamit Şeker, İcazet, Kul Gazî, Ruhsatî Eroğlu gibi isimle-
ri sayabiliriz.

Sivas’ta âşıklığa başlama irsî olmanın yanı sıra, yüzyıllardır canlılığı-
nı koruyan bir geleneğin yansıması olarak usta-çırak ilişkisi içinde de ger-
çekleşmektedir. Gelenekte esas olan; usta âşığın çırağını saz ve söz mec-
lislerinde yanında götürmesi; zamanı gelince de mahlasını vermesi ve çı-
rağın ustanın izni ile çalıp söylemesidir. Hatta ustanın ölümünden son-
ra onun şiirlerini söyleyerek adını yaşatır olmasıdır. Âşık adayı bazen de 
kendisinden önce yaşamış bir âşığı üstat kabul eder. Onun şiirlerini söyler.

Sivas’ta usta-çırak geleneği bugün de yaşatılmaktadır. Bu şekilde ye-
tişen âşık veya çırak yetiştiren ustaların sayısı oldukça fazladır (Kaya 
1994: 40-45). Ali Tan, Âşık Veysel’i, Er Mustafa Şah Hataî’yi, Gürünlü 
Âşık Gülhanî Emsalî’yi, Nedimî Ruhsatî’yi, Pirkinikli Zihnî, Âşık Şenlik’i 
manevi usta kabul etmiştir. Cefaî, Erkanî, Kul Fanî, Sevdanur ve Bülent’in 
Gülşadî, Emsali’nin Âşık Ruhsatî, Dilhunî’nin Hasan Erdoğmuş, Erdem 
Can’ın Davut Sularî, Mensubî’nin Âşık Meydanî (babası), Metinî’nin 
Battatal Karababa, Mihmanî’nin Âşık Hüseyin, Murtaza Yalçın, Hasan 
Sönmez, Nadir Öztürk’ün Erdem Can ustalarıdır.

Geleneğin yaşandığı ortamda yetişen âşık, usta malı şiirler ya da etkilen-
diği âşıkların şiirlerini söyleyerek yetişir. Âşıklar Yunus Emre, Karacaoğlan, 
Köroğlu, Emrah, Seyranî, Pir Sultan Abdal, Hatayî, Ruhsatî ve ustalarının 
deyişlerini ezberlemişler ve okumuşlardır (Kaya 1994: 46-47). Bu, icra or-
tamının gereklerinin öğrenilmesinin yanı sıra âşığın yetişmesi ve eğitimin-
de önemli rol oynamaktadır (Çobanoğlu 1998: 138-170). 

Milman Parry ve Albert B. Lord’un sözlü kompozisyon teorisine göre 
ezber ve irtical birbirini engellemektedir, yani biri varsa diğeri yoktur. 
Oysa âşık tarzı şiirde bu teorinin aksine ezber ve irtical yan yana yaşa-
makta ve gelişmektedir (Günay 1986: 28). Usta çırak geleneğinden yeti-
şen âşık usta malı şiir ile kendi yarattıklarını birlikte söyleyebilmektedir. 

Geleneğe dayalı millî Türk şiirinin müşterekliği ve sürekliliğini sağ-
layan unsurlardan biri de irticalen söyleyebilmedir. Geleneğe bağlı şiir 
başlangıçtan bu yana irticalen yaratılmış ve söz vasıtasıyla yayılmıştır 
(Günay 1986: 7). 
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Sözlü kültür ortamında âşık, geleneğin icabı olarak usta malı bilmek, 
irticalen söylemek, dolayısıyla da saz çalıp âşık havaları bilmek zorunda-
dır. Âşık, geleneğin icra edildiği ortamlarda, âşık fasıllarında yeteneğini, 
bilgisini ispatlamak durumundadır. Âşıkların karşılaşma (mat etme esas-
tır) ve atışmalarındaki rekabet unsurunu da dikkate alırsak irticalin gerek-
liliği ve işlevi anlaşılır. 

Yazılı kültür- elektronik kültür ortamında saz çalma, âşık havalarını 
bilme, müzik eşliğinde icra ve irticalen söyleme yeteneğin ispatı değildir. 
Sözlü kültür ortamının ve icra töresinin esası irtical iken burada şiirin ken-
disidir. İcra ediliş ve işlev irticali de etkilemiştir. Bunlara rağmen âşıkların 
büyük bir kısmı geleneğin icra yapısına uygun olarak irticalen söylemek-
tedirler. Battal Emre, Bülent Coşarî, Derdimend, Emsalî, Gülşadî, Âşık 
Gülhanî, Halil Soylu, İcazet, İsmetî, Kul Fanî, Ruhsatî, Eroğlu, Sefil Selimî 
irticalleri güçlü olan âşıklardan bazılarıdır.

Âşık tarzı şiirde ifade, dil üslup, edebî sanatlar yönüyle halk edebiya-
tından gelen unsurlar yer alır (Köprülü 1989: 183). 

Âşık tarzı şiir ferdîdir ve bir geleneğe de bağlıdır. Âşığın şiiri bir este-
tik anlayışın ve özgün olmanın yanı sıra geleneğin kurallarıyla da bütün-
leşir. Usta-çırak ilişkisi içinde geleneğin yaşadığı ortamda öğrenilen eski 
kalıplar, mecaz ifadeler, motifler, semboller, deyim ve atasözleri, dinî te-
rimler ile âşığın kültür ortamı, düşünce dünyası, yaşadığı çevre, şiirin ko-
nusu ve türünün yanı sıra dinleyici-okuyucu kitlesi onun dili ve üslubu-
nu belirleyen unsurlardır. 

Sözlü gelenek irticalen söylemeyi gerektirdiği için bilinen kalıplar ve 
hazır söyleyişler adeta bir zorunluluktur. Âşığın içinde bulunduğu mahallî 
çevre, tecrübesi, kendine has anlatımı dilinin özelliklerini belirler.

Âşıklar, kelime kadrosu ve söyleyişlerini yaşanmış olaylara, çeşitli 
önemli dönemlere ve ruh durumlarına bağlı olarak işlenen konu çevre-
sinde oluştururlar. Burada geleneğin müşterek ve canlı olan kelime kad-
rosu ile mahallî olan ve özgün söyleyişlerin birlikteliği söz konusudur. 

Seçilen konu, verilmek istenen mesaj âşığın tavrını, anlatım şeklini ve 
edebî türünü de etkiler. Kahramanlık, aşk, ayrılık, gurbet, özlem, hasret, öz-
gün ve mahallî olanı birleştirir. Duygular ve hayaller kelime oyunları, me-
cazlı söyleyişler, semboller tekrarlarla, sanatlı söyleyişlerle etkili hâle geti-
rilir. Dinî ve sosyal konular nasihat etmeyi, uyarmayı gerektirir. Dolayısıyla 
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hitabet söz konusu olur. Tahkiyeli anlatımla destanlarını söylerler. Kıssa, 
ayet ve hadisleri kullanırlar. Nasihat ve yerginin iç içe olduğu durumlar-
da abartı, teşbih ve çağrışımlarla mahallî olan komik unsurlara başvurulur. 

Âşığın kelime kadrosu, üslubu millî, geleneksel ve yeni söyleyişlerin 
bir terkibidir. 

XX. yüzyılda geleneğin en güçlü temsilcilerinden Âşık Veysel, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren yeni devlet anlayışı, eğitim, ta-
biat sevgisi, minnettarlık, Türklük, Allah sevgisi, gurbet, vatan, ölüm vb. 
konularda zengin kelime kadrosu ve sanatlı söyleyişleri, klasik ve orijinal 
benzetmeleriyle sanatını icra etmiştir.

“Uzun ince bir yoldayım” mısraı ile başlayan şiiri “hayat” ve “dünya”nın 
yola, hana benzetildiği örneklerdir. Âşık Veysel şiirlerinde sevgili için kla-
sik şiirdeki “huri, melek, servi” benzetmelerinin yanı sıra halk kültüründe-
ki “dudu dilli”, “keklik” gibi benzetmelerden de istifade etmiştir.

Geleneğin bir diğer temsilcisi Sefil Selimî’dir. Diğer âşıklar gibi hemen 
her konuda (aşk, gurbet, tabiat, dünyanın faniliği, nasihat, taşlama vb.) 
şiir söylemiştir. Şiirlerinde mahallî söyleyişlerin –Şarkışla yöresi- yanı sıra 
Arapça- Farsça kelimelerin de yer aldığı görülmektedir. Bu duruma için-
de bulunduğu dinî, tasavvufi çevre sebep olmuştur. Tekrar, tasvir, ikileme 
(deste deste, yas çeşit çeşit), vurgulama (yemedim, yiyemem, yiyene vah 
vah), tezat (manayı maddeyle karıyorum hey), sanatlı söyleyişlerle şiirini 
güçlendirmiştir (Kaya 1995: 69-71). 

Ruhsatî koluna mensup âşıklardan Kangallı Âşık İlhamî, şiirlerinde 
sosyal, dinî alanı, tabiatı, aşkı, dostluğu konu edinmiş, söyleyecekleri-
ni kimi zaman taşlama, kimi zaman nasihat yoluyla dillendirmiştir. Âşık 
İlhamî’nin şiir dili Türk dilinin bir göstergesidir. Arapça, Farsça kelime ve 
terkipler (vasf-ı hal, takdir-i  ilahi, zer, dilber, şeyda) ile mahallî söyleyiş-
lerin (yumru, kelli felli, kırdırarak söylemek) bir terkibidir.

Şiirlerinde Allah sevgisi, ahiret korkusu dünyanın faniliği gibi konula-
rı işleyen Seyit Türk,

Âşık Veysel ne söylersin dilinden
Eğri gitme doğru yönü yolundan
Sorarsanız servetimden malımdan
Yırtık mitil bir yorganım var benim



63Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Günümüze Yansıyan Unsurları -Sivas Örneği- 

derken ser, leb, giriftar, huzur-ı mahşer, dide, levh-i mahfuz gibi kelime 
ve terkiplerle birlikte kalaylı tas, dürmek, dermek, arklar taştı gibi mahallî 
kelimelere de yer vermiştir.

Aşk badesini Niyazi Mısrî’nin elinden içtiğini söyleyen Seyyid Yalçın 
İhramcızâde’ye intisabı ile tasavvufi şiirler söylemiş, buna bağlı olarak 
da kelime kadrosu dinî, tasavvufi olarak belirlenmiştir. (Şâh-ı Merdan, 
Ebubekir Ali, arif-i irfan, nefs, âşık, mâşuk, baki, fâni vb.)

Seyyid Yalçın’ın şiirlerindeki hâkim tema dünyanın geçiciliği olarak 
karşımıza çıkar:

…
Kıldığın namaza güvenip durma
Süleyman olup da tahta oturma
Kârun’dan zenginsen gurur getirme
Bir gün hayal olur talanı vardır
…

Âşıkların eğitimleri, meslekleri, bulundukları kültür ortamları dikkate 
alınırsa sosyal olaylar, değişiklikler, savaşlar karşısında duyarsız kalma-
dıkları görülür. Hayatı yoksulluk içinde geçen Hitabî “garibin” ayaklı şii-
rinde çaresiz, küskün tavrı kelimelerine de yansır.

Gurbete düşenin gönlü hoş olmaz
Aksine gidiyor işi garibin
Özünden ağlar da gözü yaş olmaz
Daim garametli başı garibin.
…

Âşık Veysel ve Uğur Kaya; Cumhuriyet destanları, Türk toplumunun 
cumhuriyet idaresi ve Türkiye Cumhuriyeti’yle ilgili zihniyet dünyasının 
ifade ederken, Musa Merdanoğlu’nun “devran sizindir” ayaklı taşlaması 
siyasî ve hukuki yozlaşmayı anlatır:

…
Hiç bakmayın aşsız işsiz kalana
Devam edin vurgunlara talana
Ne de olsa alıştınız yalana
Satın beyler satın devran sizindir
…
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Ruhsati Eroğlu, Karabağ, Sibirya, Kırım, Doğu Türkistan ve Kerkük 
Türklerinden bahsettiği şiirinde birlik, beraberlik çağrısında bulunmuştur.

Türk’ün yaşadığı her yer bir vatan
Tek ülkü tek bayrak olsun hür vatan
Her Türk gibi Ruhsati’ye yâr vatan
Şu uykudan uyan Allah aşkına

Toplumun hassasiyetleri (özellikle dış mücadele anındaki hassasiyet-
leri) Kıbrıs Barış Harekâtı münasebetiyle dile getirilir. 1974 yılında Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın öncesi ve sonrası olaylarını konu edinen şiirlerle top-
lumun hissiyatını dile getirmenin yanı sıra mesaj da verilmiştir. Ali İzzet, 
Gafilî, Gülhanî, İsmetî, Sefil Selimî, Talibî Coşkun, Şükranî ve Âşık Veysel 
bunlardan bazılarıdır (Kaya, 2000: 283-314). 

…
Şahinin yurduna karga girmez ki
Biz Türk milletiyiz akıl ermez ki
Ölür yine vatanını vermez ki
Haykırır düşmana çöker Mehmetçik. 
    (Gülhanî)

Âşıkların biyografilerinden hareketle bazılarının düzenli bir eğitim al-
madığını, ancak okuma yazma bildiklerini (Ali Dayı, Ali İzzet Özkan, Ali 
Akış, Derdimend, İcazet, Sefil Selimî) bazılarının ilkokul mezunu (Abbas 
Yılmaz, Ali Güç, Cevherî, Erkanî, Gafilî, Gülyanî), lise mezunu (Aleni, 
Aydaner Aydın, Canozan, Kul Gazi, Ruhsatî Eroğlu), üniversite mezunu 
(Ahmet Turan Şan, Kenan Ülger), lisansüstü (Doğan Kaya) olduğunu dikka-
te alarak dil ve üslup özelliklerini ve şiirlerinin konularını değerlendirebilir. 

Ayrıca, âşıkların çoban, şoför, bekçi, seyyar satıcı, inşaat işçisi, terzi, 
bakkal, imam, hafız, müezzin, devlet memuru, öğretmen, muhabir ve 
öğretim üyesi gibi çok farklı alanlarda meslek sahibi olmaları da etken-
dir. Bunun yanı sıra Alevi-Bektaşi kültürü (Ali İzzet, Mahzuni) içinde ye-
tişen âşıklar konu ve kelime seçiminde bulunduğu kültür ortamının et-
kisinde kalmışlardır. Geleneğin ürünleri sosyal bağlamı dikkate almadan 
yalnızca “metin-şiir” olarak değerlendirilmemelidir.

Âşık tarzı şiir geleneğinin temsilcileri şiirlerinde takma bir isim kulla-
nırlar. Mahlas sözüyle terimleşen bu isim, çeşitli yollarla alınır veya ve-
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rilir. Sivas yöresindeki âşıkların büyük bir bölümünün bu geleneğe uy-
duğunu söyleyebiliriz. Âşıkların isim ve soy isimleriyle ilgili mahlaslar, 
isimleri [Abbas (Yılmaz), Musa (Merdanoğlu), Veysel (Şatıroğlu), Seyit 
(Türk)] isimlerine sıfat getirilerek (Ali Dayı) ya da soy isimlerini mahlas 
olarak almışlardır (Muhlis Akarsu, Sefer Erdem).

Sivas bölgesinde isim ya da soyadı dışında mahlas kullanılması yaygın 
olarak görülmektedir. Âşık mahlasını kendisi seçtiği gibi (Alenî, Gülşadî, 
Ağa, İsmetî, Coşarî, Gülyanî, İcazet, Kul Gazi, Mahcubî, Noksanî) biri-
si tarafından da verilmektedir. Bu rüya yoluyla ya da gerçek hayatta us-
tası tarafından uygun görülen mahlası alması şeklinde tezahür eder. İdris 
Eroğlu-Meydanî, Hüseyin-Hafız Kamil, Ebubekir Abay-Tabibî gördükleri 
rüya sonucu mahlas almışlardır. 

Usta çırak geleneğinden yetişen âşığa ustası tarafından mahlas verilir. 
Binali Aydın’a Cefaî mahlasını ustası Gülşadî, Mustafa Turgut’a Emsalî 
mahlasını ustası Ruhsatî, Dilaver Eroğlu’na Mensubî mahlasını ustası ve 
babası Âşık Meydanî vermiştir.

Bunun yanı sıra mahlas kullanmayan âşıklar da bulunmaktadır (Kaya 
1994: 75-88).

Âşık edebiyatı için rüya ve bade motifleri âşığın kimliğini belirleyen 
unsurlar olarak kabul edilmiştir. Sözlü kültür ortamı âşıklarının beslendi-
ği iki temel kaynak olan ozan-baksı geleneği, tasavvufla belirli bir deği-
şim ve gelişim sürecinden sonra yeniden şekillenerek işlev kazanmıştır.

Umay Günay (1986: 116-117), rüya motifinin âşık tarzı içindeki yeri-
ni dört aşamada değerlendirir. Birinci aşama karşılaşılan maddi ve mane-
vi bir sıkıntı sonunda, genellikle kutsal sayılan veya ıssız bir yerde uyku ile 
uyanıklık arası bir zamandır. İkinci aşama, rüyada pir elinden içilen bade 
ve sevgilinin kendisi ya da resmi ile karşılaşmadır. Pirler tarafından dinî bil-
gilerin ve mahlasının verilmesidir. Üçüncü aşamada uyanan veya ehl-i dil 
bir kişi tarafından sazının tellerine vurularak uyandırılır. Son aşamada, ba-
şından geçenleri saz eşliğinde anlatarak “âşık” olduğunu ispatlar. Âşık ede-
biyatı temsilcileri bu rüya ile sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçmek (Günay 
1986: 113), geleneğin gerektirdiği özellikleri kazanmak isterler.

Yazılı kültür ortamında âşıkların “hak vergisi âşık”, “pir elinden içilen 
bade” sonunda kazanılan saygınlık iddiasının sosyo-kültürel ortamın ge-
rektirdiği icra veya başka sebeplerle azaldığını belirtmek gerekir. 
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Geleneğin devam ettiği Sivas’ta rüya sonucu âşık olduğunu söyleyen 
âşıklar mevcuttur. Bade içmenin yanı sıra rüyada gördükleri çeşitli olay-
lar sonunda âşık olanlar da bulunmaktadır. 

Derdimend, ağır hasta olduğu bir gece rüyasında ak sakallı iki ihtiya-
rın kendisine içmesi için bir tas çorba verdiklerini ve daha sonra şiir söy-
lemeye başladığını ifade eder.

Emsalî henüz on beş yaşında iken rüyada bade içerek Mihriban adın-
da bir kıza âşık olur. Uyandıktan sonra irticalen şiir söyler.

Eserî, rüyada bade içtikten sonra şiirler söyler.

Feryadî Çağıran on altı yaşında iken rüyada gördüğü dervişlerin Çin’de 
yaşayan Güldane’nin aşkına bade vermelerinden sonra âşıklığa başlar.

İsmetî, badeli âşık olduğunu söyler. 

Hafız Kamil, rüyasında gördüğü kıza âşık olur, “Sefil Nazmi” mahlası 
verilir uyanınca âşıklığa başlar. 

Musa Merdanoğlu, on dört yaşında rüyasında “Balkız” isimli sevgilisi-
ni gördükten sonra âşık olur. 

Sanatî, rüyada Hz. Muhammed’i görür, dili açılır, şiir söylemeye baş-
lar.

Şevki Esen on iki yaşından iken gördüğü bir rüyadan sonra şiirler söyler.

Seyyid Yalçın, rüyada Niyazi Mısrî’nin elinden bade içer. Mahlasını 
alır ve irticalen söylemeye başlar. 

Talibî Coşkun, on dört yaşında iken rüyasında pirlerin Keklik Emine’nin 
aşkına verdiği badeyi içer.

Zakirî, rüyada bir kızın uzattığı badeyi içemez, buna rağmen uyandık-
tan sonra şiirler söylemeye başlar (Kaya 1994; Yıldız 2003). 

Dünya coğrafyasında çeşitli ve geniş alanlarda yurt tutan Türkler, fark-
lı kültürler, inanışlar oluşturmuşlardır. Tarihî süreç içinde dil, din, sanat 
ve gelenekler bir yönüyle korunurken zaman zaman da değişmiş ya da 
yeni bir terkip oluşturmuştur. Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan geniş 
coğrafi alanda, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan edebiyat gelene-
ği de devralınan birikime yenilerini ilave etmiştir. Türk edebiyat dünyası, 
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dolayısıyla âşık tarzı edebiyat geleneği, bu geniş mekân ve zaman içinde 
bünyesine yeni unsurlar katarak zenginleşmiş, yeni temsilciler yetiştirmiş 
ve yetiştirmeye devam etmektedir. Bu zenginleşme hâli, kültürel zengin-
lik, dolayısıyla edebî zenginliktir. Bu zenginlik, kendi geleneksel yapısı 
ve dinamizmi içinde özgün eserler vermeye devam etmektedir. Zira her 
edebî gelenek belli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve inanç sisteminin, 
yaşama biçiminin sanatçılar tarafından özümlenip yorumlanmasıyla öz-
gün anlatımlara kavuşur.

Başlangıçtan itibaren icra ortamlarının sözlü geleneğin yaşandığı, bil-
gi ve tecrübelerin sözlü gelenek yoluyla aktarıldığı çevrenin değişmesiy-
le âşık edebiyatı da kahvehane, âşık kahvehanelerine doğru bir değişimi 
de yaşamıştır. Kültür çevresinin değişmesiyle yapı, işlev ve muhteva de-
ğişiklikleri de söz konusu olmuştur. 

Usta-çırak ilişkisinin zayıflaması, bundan dolayı öğrenme ortamı-
nın değişmesi, kahvehanelerin işlevini yitirmesi ve bunun sonucun-
da âşıkların yeni icra ortamları arayışları değişmeyi zorunlu kılmıştır. 
Eleştirel ve geleneği bilen dinleyici profilinin yerini bilgi, mesaj, eğlen-
ce ve haberi çeşitli yollarla edinen kitlenin alması ve bütün bunlara bağ-
lı olarak icra edilen türlerin değişmesi söz konusudur. Geleneksel ola-
nın gelecekte varoluşunu irdelerken işlev, dinleyici kitlesi bağlamında 
değerlendirerek “âşık” ve “edebî ürünler” in unsurlarını yeniden belirle-
meliyiz.

Sözlü kültür ortamının işlevini yazılı ve elektronik ortam üstlenmiştir. 
Dolayısıyla âşık şiiri yeni ortam ve şartlara uyum sağlamaya çalışmıştır. 
Edebî gelenek, tasavvuf, halk kültürü unsurlarıyla beslenerek yeni çev-
reyle yeni işlevler yüklenerek günümüze ulaşmıştır. 

Günümüzde Sivas bölgesi âşık şiiri temsilcileri yaşanılan dönemin 
sosyal, siyasi ve kültürel yapılarından uzaklaşmadan gelenekten de 
beslenerek varlığını sürdürmektedir. Çünkü “şiir ne yana yönelirse yö-
nelsin geçmişten tam kopamaz. Eski motif ve imgeleri de değerlendir-
mek, onlarla da beslenmek zorundadır.” (Behcet Necatigil akt. Macit 
1996: 37)

Âşık bu şuurla değişen kültür ortamlarının ve değerlerinin doğal so-
nucu olarak verilen mücadelede sürekliliğini korumuştur. Nazım ögeleri, 
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saz eşliğinde söyleme, irticalen söyleme, usta-çırak geleneği içinde ye-
tişme, halk kültüründen beslenme, edebî türler, dil-üslup özellileri, ko-
nular, mahlas kullanma ve hatta rüyada bade içilmesi gibi unsurlar yaşa-
maya veya yaşatılmaya çalışılmaktadır.
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Minstrel-Poet in Urban Context
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ABSTRACT
Turkish minstrel-poet tradition has still been alive at least some re-
gions of Turkey. Socially, culturally and economically Turkish da-
ily life has constantly been changing and as a result of which the 
minstrel-poet tradition has also been negatively affected, but it can 
also be argued that with all negative occurrences, the minstrel-
poet tradition resisting to be exist in some regions of the country. 
The minstrel-poet tradition has been affected by the wide use of the 
mass communication devices and the changes have taken place in 
the traditional contexts; the ashiks representing the tradition have 
been looking for the solutions in order to be existed and to perform 
their art. In this paper, by departing from the situation of the ashiks 
who migrated to the city of İzmir and have been performing the-
ir arts in the city, we would like to discuss the affect of the migrati-
on and also the context of city as a new milieu. After the evaluati-
on have been made on the affects of the changes occurred by the 
new context of ashiks’ arts, we would like to provide our propo-
ses on keeping alive the ashik tradition in connection with the new 
ideas created about the Convention of Safeguarding the Intangible 
Cultural Heritage.

Key Words: Migration, Urban, Minstrel-Poet Tradition, İzmir.
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Türk âşıklık geleneği; 16. yüzyılda teşekkül etmiş, 17. yüzyılda Karaca 
Oğlan (Sakaoğlu 2004), Gevherî (Elçin 1987a) ve Âşık Ömer (Elçin 
1987b) gibi önemli âşıklar yetiştirmiş, 18. yüzyılda yaşanan duraklama-
nın ardından 19. yüzyılda, günümüzde belli bölgelerde de olsa âşıklık 
geleneğinin varlığını sürdürmesinde önemli etkisi olduğunu düşündüğü-
müz, Çıldırlı Âşık Şenlik, Sümmanî, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, 
Ruhsatî gibi usta âşıklar yetiştirmiştir. 20. yüzyılda iletişim araçlarının 
yaygınlaşması ve okuma yazma oranındaki artış, gelenekte değişime ne-
den olsa da âşıkların daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılmıştır.1

Günümüzde ise Türk âşıklık geleneği, içinde gelişip şekillendiği sosyal 
çevre ve şartlarda meydana gelen değişimlerin etkisi ile özellikle Doğu 
Anadolu’nun Kars-Ardahan, Erzurum (Özarslan 2001) ve Sivas (Kaya 
1994) yöreleri ile Güney Anadolu’da Çukurova ve çevresinde (Artun 
1996) varlığını sürdürmektedir. Bu yörelerde yaşayan âşıkların, çeşitli se-
beplere bağlı olarak Türkiye’nin ekonomik bakımdan kalkınmış bölge-
lerine göç etmeleri ve göç ettikleri bu yeni yerleşim birimlerinde âşıklık 
yapmaya devam etmeleri ile birlikte, âşıklık geleneğinin Türkiye’nin de-
ğişik bölgelerine yayıldığı görülmektedir.

Bildirimizde, Türkiye’nin küçük şehirlerinden ve kırsal yerleşim birim-
lerinden kentlere ve büyük şehirlere göç eden âşıklar ve göçün âşıklık ge-
leneğine etkisi ve katkısı olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirildikten 
sonra, “kent ortamında âşık olmak” 2 sorunu ve âşıklık geleneğinin kent or-
tamında üstlendiği işlevler, Ege Üniversitesi’nde Prof. Dr. Metin Ekici baş-
kanlığında yürütülen ve bizim de proje elemanı olarak görev yaptığımız 
“İzmir’de Yaşayan Âşıklar ve Âşıklık Geleneği” adlı proje kapsamındaki 
araştırmalarımız sırasında İzmir’e göç eden âşıklarla yaptığımız görüşmeler-

1 Âşıklık geleneğinin teşekkülü ve tarihî gelişimi ile ilgili olarak daha fazla bilgi için bkz. 
Köprülü, Fuad. “Türk Edebiyatında ‘Âşık Tarzı’nın Menşe’ ve Tekâmülü Hakkında Bir 
Tecrübe.”, Edebiyat Araştırmaları. Ankara: TTK Yay., 1999, ss. 195-238; Köprülü, Fuad. 
Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay., 2004; Günay, Umay. Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir gele-
neği ve Rüya Motifi. Ankara: Akçağ Yay., 1992; Alptekin, Ali Berat; Saim Sakaoğlu. Türk 
Saz Şiiri Antolojisi (14-21. Yüzyıllar). Ankara: Akçağ Yay., 2006; Düzgün, Dilaver. “Âşık 
Edebiyatı.”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay., 2004, ss. 169-212.

2 Bu bildiride, “kent” kavramı, ekonomik bakımdan kalkınmış büyük şehirleri ifade et-
mek amacıyla kullanılmıştır. “Göç” konusunda yapılan sosyolojik araştırmalarda da 
göçün yönünü ifade etmek için, “kent”in bu anlamda kullanılmasından dolayı biz de 
bu bildiri de, “büyük şehir” ifadesi yerine “kent” ifadesini kullanmayı tercih ettik.
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den hareketle değerlendirilecektir.3 Bildirimizin sonunda, âşıklık geleneği-
nin daha canlı bir şekilde sürdürülmesine yönelik tekliflere yer verilecektir.

Türk halk bilimi araştırmalarında Alan Dundes’in “Halk Kimdir?” 
(Dundes 2003a) ve “Doku, Metin ve Konteks” (Dundes 2003b) gibi ma-
kalelerinin Türkçe’ye tercüme edilerek yayımlanması ve Türkiye’de halk 
bilimi uzmanlarının dikkatlerinin metnin yanı sıra metnin oluştuğu sos-
yal çevre ve şartlara yönelmesi (Ekici 1998; Ersoy 2003) ve son olarak da 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne (Oğuz 2003) 
Türkiye’nin de taraf olması sonucunda halk kültürünün “korunması, ya-
şatılması ve geleceğe aktarılması” yönündeki çalışmalar dikkat çekici bir 
ivme kazanmıştır. Biz de bildirimizde öncelikle, göç ve göçün sosyolojik 
ve psikolojik etkileri üzerinde durmanın, İzmir’de âşıkların hangi sosyal 
çevre ve şartlar içerisinde sanatlarını icra ettiklerini ortaya koyabilmemiz 
açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Göç, genel olarak bir bireyin, ailenin veya topluluğun bir yerleşim bi-
riminden, çeşitli sebeplerle, geçici veya kalıcı olarak ayrılması ve başka 
bir yerleşim biriminde hayatını sürdürmek üzere yer değiştirmesi olarak 
tanımlanabilir (Akkayan 1979: 21). Ekonomik hayatta meydana gelen de-
ğişmeler, kentlerin işgücü ihtiyacının artması, nüfus artışı vb. gibi sebep-
lere bağlı olarak Türkiye’de belli dönemlerde iç göçler4 yoğun olarak ya-
şanmıştır. (Kocaman ve Bayazıt 1993: 2). 

Göç ederek, yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlar, genellikle göç 
ettikleri yerlerde bir arada yaşama eğilimi göstermektedirler. Örneğin, 
İzmir’e göç eden Karslıların büyük bir kısmı Bayraklı-Cengizhan mahalle-
sinde ikamet etmektedir. Bu şekilde göç sonucunda büyük şehirlerde ma-

3 Proje kapsamında yapılan görüşme kayıtları, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırma-
ları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Arşivindedir ve bu proje Ege Üniversi-
tesi tarafından desteklenmektedir. 

4 Türkiye’de yaşanan iç göçlerle ilgili olarak daha fazla bilgi için bkz. Pazarlıoğlu, Vedat. 
“İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi.”, Yönetim ve Ekonomi, 14/1, Mani-
sa: Celal Bayar Üniv. İİBF Yay, , 2007, 121-135. Pazarlıoğlu, Vedat. “1980-1990 Dö-
neminde Türkiye’de İç Göç Üzerine Ekonometrik Model Çalışması.”, V. Ulusal Ekono-
metri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniv., Adana, 2001 (Bu bildiri http://idari.
cu.edu.tr/sempozyum/bi18.htm adresinden görülmüştür.); Apan, Ahmet. “Türkiye’de 
İç Göç Olgusu: Nedenler ve Sonuçlar.”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi. C:11, S:5, 
Mayıs 2006, ss. 26-33 (Bu yazı http://ahmetapan.blogcu.com/725006/  adresinden de 
okunabilir.); Çelik, Fatih. “Türkiye’de İç Göçler:1980-2000.”, Erciyes Üniv. Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi. S: 22, 2007/1, ss. 87-109.
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halleler oluşmuş, kırsaldan kente göç eden insanlar, kentin sosyo-kültürel 
yapısına uyum sorununu bir arada yaşayarak aşmaya çalışmışlardır. 

Kendi kültürleri, yaşam biçimleri, inanışları ve değerleri ile kırsaldan 
kente göç eden insanların, geride bıraktıklarını özlemeleri, eski ve yeni 
yaşam biçimleri arasında karşılaştırma yapmaları ve yeni yaşam kurma 
süreçlerindeki uyum sorunu, göç eden insanların daha da birbirlerine ke-
netlenmelerini sağlamıştır.5 Koruma ve korunma güdüsü olarak değerlen-
direbileceğimiz bu olgu, bireyler arasındaki yardımlaşma ve dayanışma-
yı arttırdığı kadar, kırsaldan kente göç edenlerin kent yaşamına uyum sü-
reçlerini de olumsuz etkilemiştir. 

Göç edenlerin sayısının artması ile birlikte, ortak mekân yaratma ve 
paylaşım alanı oluşturma çabalarının neticesinde hemşehri dernekleri 
kurulmuş ve bu derneklerin düzenlediği etkinlikler vasıtasıyla yaşanan 
sorunlar aşılmaya ve yöresel yaşam tarzları korunmaya çalışılmıştır (Bal 
1997: 439; Önen 1997: 454).

Bu derneklerin düzenlediği gecelere âşıklar da davet edilmektedir. 
Âşık dinlemek, âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşamaya devam etti-
ği bölgelerimizde hayatın önemli bir parçasıdır. Göç ettikten sonra, bu 
imkândan yoksun kalan insanlar, dernekler tarafından düzenlenen etkin-
liklerde âşıkları karşılarında gördüklerinde onlara aşırı ilgi göstermişler 
ve bu ilgi âşıkların bir kısmının da göç etmesine ve ilk defa sanatını tem-
sil etmek için gittiği bu yörelere yerleşmeleri ile sonuçlanmıştır. İzmir’de 
ikamet eden ve Türkiye sahası âşıklık geleneğinin yaşayan önemli temsil-
cilerinden biri olan Âşık Ali Rıza Ezgi, böyle bir etkinlik ve âşıklar şöleni 
için ilk kez İzmir’e gelmiş ve kendisine gösterilen ilgi ve Kars’ta yaşadığı 
ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle İzmir’e göç etmiştir.6 

Özellikle 1975-1985 yılları arasında yoğun olarak âşıkların İzmir’e göç 
ettiği ve bu âşıklar arasında ilk sırayı Karslı âşıkların aldığı görülmektedir.7 

5 Kırsaldan kente yaşanan göçlerde “eski” ve “yeni” karşılaştırmasıyla ilgili olarak 
Ankara’ya göç edenler üzerine yapılmış bir çalışma bu durumu açıkça göstermektedir. 
Daha fazla bilgi için bkz. LEVİNE, Ned. “Old Culture-New Culture: A Study of Mig-
rants in Ankara, Turkey.” Social Forces. Vol. 51, No:3, 1973, pp. 355-368. 

6 Ali Rıza Ezgi ile 21.06.2007 tarihinde Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü’nde yapılan görüşme kayıtlarından alınmıştır.

7 İzmir’de, adı geçen proje kapsamında görüşme yaptığımız âşıkların İzmir’e göç ettikle-
ri yerler ve göç ediş tarihleri şöyledir: Adem DEMİR (Ardahan-1985), Ali DADAŞOĞ-
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Görüştüğümüz âşıkların büyük bir kısmı ekonomik nedenlerden, bir kıs-
mı ise siyasi problemler nedeniyle göç ettiklerini belirtmişlerdir. Âşıkların 
göç etme nedenleri ekonomik sebeplere dayalı olmakla birlikte, göç et-
melerinde kendilerinden önce göç edip, İzmir’e yerleşen ve burada çe-
şitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan hemşehrilerinin de önemli etkisi 
olduğunu belirtmeliyiz. 

Âşıklık geleneğinin Kars-Ardahan, Erzurum, Sivas ve Çukurova yere-
linde kalması, bu bölgelerde yaşayan âşıklık geleneğinin de yerel özel-
likler taşımasına neden olmuştur. Geleneğin yerelden ulusala kazandı-
rılması konusunda yeterli bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, ülke 
içindeki birkaç olumlu örnek sayesinde, özellikle Kars yöresi âşıklık ge-
leneği, ulusal bir tarz gibi algılanmaya başlamıştır. Âşık Şeref Taşlıova 
ve Murat Çobanoğlu’nun radyo ve televizyon programlarına katılması, 
özellikle, Taşlıova ve Çobanoğlu’nun atışmaları büyük bir ilgi uyandır-
mış, âşıklık geleneğine olan ilginin yeniden artmasını sağlamıştır. Bu du-
rum, kırsaldan kente göç eden âşıkların dinleyici kitlesini de etkilemiştir. 

Kentin sosyal yapısı ve dinleyici kitlesinin sadece Doğu Anadolu böl-
gesinden göç eden bireylerden oluşması âşığın etkinlik alanının daral-
masına neden olmuş, yukarıda bahsettiğimiz gelişmelere paralel olarak, 
dinleyici kitlesinin genişlemesi veya göçle gelen ailelerin ikinci, hatta 
üçüncü kuşaklarının ve âşıkların kısmen de olsa kentlileşmesi gelenekte 
bazı değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimler; genel olarak 
şiirde kullanılan dil ve âşık havalarında, geleneğin icra yeri ve zamanın-
da ve usta-çırak ilişkisinde açıkça görülmektedir.

“Kent ortamında âşık olmak”, başlı başına bir sorun niteliği taşımak-
tadır. Geleneksel bağlamların kent ortamında yaşatılmasının zorluğu bu 
sorunun temel nedenlerinden sadece biridir. Kars’ta veya Erzurum’da 
âşıklar kahvehanesine gidip, bir âşığı dinlemek günlük hayatın bir par-

LU (Kars-1986), Ali DOĞAN-Berdari (Sivas-1970); Ali ÖZDEMİR (Malatya-1982); Ali 
Rıza Ezgi (Kars-1974), Ayhan ASLAN-Merdan (Kars-1990), Celal BULUT-Celal Hoca 
(Kars-1987), Durdağı ÖZEN-Murat Ozanoğlu (Kars-1975), Hatice Artuk KEŞOĞLU-
Selvinaz (Kahramanmaraş- 1988), İrfan ERDAĞI-İrfani (Kars-1992), Mahmut KÜÇÜ-
KAYDIN (Şanlıurfa-1971), Mansur ALYANSOĞLU (Kars-1969), Mevlüt KAYA (Erzu-
rum-1963), Nevruz Ali ÇİÇEK (Kars-1970), Nihat KOÇAK (Kars-1986), Nuri AĞDE-
MİR (Kars-1976), Nuri KAŞIKÇI-Merami (Erzurum-1996), Şah İsmail SAATÇİ-Tezani 
(Gümüşhane-1983).
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çası iken, kent ortamında âşık dinlemek belirli bir etkinliğe bağlı olarak 
yaşanabilecek tecrübelerdir. Bu nedenle kent ortamında âşık olmak, zor-
dur ve İzmir’de yaşayan âşıklar, bu sanatı İzmir bağlamında sürdürebil-
mek için büyük çaba harcamaktadırlar. 

Katıldıkları etkinliklerden elde ettikleri gelir ile geçinmek zorunda ka-
lan âşıklar, ekonomik problemlerinden kurtulabilmek için bazı çareler ara-
maktadırlar. Bunlardan birisi, mevcut dinleyicilere ulaşmak ve kendileri-
ni tanıtabilmektir. Bu konuda Meltem TV (Yener Yılmazoğlu), Ulusal Kanal 
(Maksut Feryadî), Kanal 5 (Nuri Çırağı), Doğu TV (Dursun Doğan), Gerçek 
TV (Gürsel Doğan) ve Marmara TV (Temel Turabî) gibi özel televizyonlarda 
yayımlanan ve âşıklar tarafından hazırlanan programlara katılarak, dinleyi-
ci kitlesine ulaşmaya ve kendilerini tanıtmaya çalışmaktadırlar. İkinci ola-
rak, sanatları ile ilgili bir sorgulama eğiliminde oldukları görülmektedir ki, 
kentli dinleyiciye ulaşmaları için bunun gerekli olduğunu düşünmektedir-
ler. İzmir’de görüşme yaptığımız âşıklardan İrfan Erdağı, kendisinin yerel 
bir geleneğin temsilcisi olmadığını, özellikle Batı Anadolu’da katıldığı pek 
çok festivalde seyircilerin ilgisinin oldukça yoğun olduğunu dile getirmiş-
tir. Bu yaklaşım, geleneğin yayılmasını ve de süreklilik kazanmasını sağla-
yacak bir yaklaşımdır ve bu yönüyle dikkate değerdir.

Kent ortamında âşık olmanın getirdiği bir başka problem âşıkların 
hikâye repertuarlarını unutmuş olmalarıdır. Âşıklık geleneğinin önemli bir 
unsuru olan hikâyeciliğin, kent ortamında kaybolmasıdır. Büyük şehir or-
tamında hikâye dinlemek isteyen olmadığından, âşıklar hikâyeleri anla-
tamamakta, bu da genç âşıkların repertuarlarını olumsuz etkilemektedir.

Göç ederek kente gelen âşıkların yarattığı şiirlerde göç temasının 
önemli bir yeri vardır. Göç ve gurbet teması, âşıklık geleneğinde sık kul-
lanılan temalardan olmakla birlikte, göç eden âşıkların şiirlerinde bu 
tema; göç ediş süreçlerini, göçe bakış açılarını ve göçü uygun görmeyen, 
sevimsiz bulan duyguların dile getirildiği bir yapıya bürünmüştür. Göç 
konulu şiirler, âşıkların göçle birlikte yaşanan problemlere bakış açıları-
nı yansıtması bakımından önemlidir. Bu nedenle İzmir’de yaşayan birkaç 
âşığın göçü ele alan şiirlerinden bazı örnekleri paylaşmayı düşünüyoruz.

Bunlardan Âşık Ali Rıza Ezgi, 1974 yılında İzmir’e göç ettikten son-
ra, 20 yıl Kars’a hiç gitmez. 20 yıl sonra yanında çırağı ile birlikle Kars’a 
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gider ve çırağı sahnedeyken, seyirciler arasından yaşlı bir dinleyicinin, 
“Rahmetli, Ali Rıza Ezgi’den de bir tane çal evladım.” demesi üzerine sa-
zını alıp sahneye çıkar ve “Koca Kartal Geri Döndü” adlı şiirini söyler. Bu 
şiir, Âşık Ali Rıza Ezgi’nin göç etmek zorunda kalışı ve memleketine dön-
mekten duyduğu mutluluğu anlatması bakımından örnektir. 

    KOCA KARTAL GERİ DÖNDÜ

Sürgün ettiler gurbete
Koca kartal geri döndü
Dayanamadı hasrete
Koca kartal geri döndü

Bozdular ağız tadımı
Avcı kırdı kanadımı
Eller unuttu adımı
Koca kartal geri döndü

Söyleme yâr derdin varsa
Tabipler yaramı sarsa
Ta İzmir’den geri Kars’a
Koca kartal geri döndü

Alirza’nın bak derdine
Sürdüler dağlar ardına
Virane baba yurduna
Koca kartal geri döndü 
  (Ezgi 2007)

Âşık Ali Rıza Ezgi, bu şirinde kendisi için “Kartal” sembolünü kulla-
narak, hâlâ hayatta ve ayakta olduğu mesajını büyük bir ustalıkla dile ge-
tirmektedir. Ali Rıza Ezgi, kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de dinleyi-
ci kitlesinden uzakta yaşamanın verdiği üzüntü ile sık sık Kars’tan göç et-
mekten duyduğu pişmanlığı dile getirmiştir. 

Kars’tan göç ederek İzmir’e yerleşen, âşıklık geleneği hakkındaki bil-
gisi ve saz çalıp söylemedeki ustalığı ile dikkati çeken Âşık İrfan Erdağı 
(İrfanî mahlasını kullanmaktadır ve ustası Âşık Ali Rıza Ezgi’dir.) Kars’tan 
göçlerin durmaması ve göç edenlerin yaşadıkları sıkıntılar üzerine, bu 
konudaki duygu ve düşüncelerini “Kars’tan Ayrılmayın” adlı şiirinde şöy-
le dile getirmiştir:



76 Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak

KARS’TAN AYRILMAYIN

Kars’ta duran hemşerlerim
Durun Kars’tan ayrılmayın
Artık bu göç zincirini
Kırın Kars’tan ayrılmayın

Aziz bilin onu candan
Koruyun hep kem düşmandan
Hain bakanı vatandan
Sürün Kars’tan ayrılmayın

Beni dinle ey başa düş
Garip eller olur ateş
Kendinize göre bir iş
Kurun Kars’tan ayrılmayın

Kalesi dikilmiş başa
Kan verdik toprağa taşa
Gerekirse bir savaşa
Girin Kars’tan ayrılmayın

Kendini misafir sayıp
Gelip gitmek olur ayıp
Bugün bura güzel deyip
Yarın Kars’tan ayrılmayın

Gurbetlik söyletir böyle
Dilsiz bile gelir dile
Erişteyi kepsi tele
Serin Kars’tan ayrılmayın

Arpa ekin, buğday ekin
Otu biçin tırmık çekin
Çapa vurun, kartol sökün
Görün Kars’tan ayrılmayın

Söylüyorum yana yana
Hasret kalmışım o yana
Gurbeti Âşık İrfan’a
Sorun Kars’tan ayrılmayın8

8 Âşık İrfan Erdağı ile 19.04.2007 tarihinde Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Enstitüsü’nde yapılan görüşme kayıtlarından alınmıştır.



77Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak

Âşık İrfan Erdağı, bu şiirinde göç etmeye niyeti olan hemşehrilerine 
seslenmekte ve onlara Kars’tan ayrılmamalarını tavsiye etmektedir. 

Benzer yaklaşımlara İzmir’de yaşamakta olan âşıkların şiirlerinde sık sık 
rastlamak mümkündür. Özellikle ekonomik sıkıntı içerisinde olan âşıklarımız, 
İzmir’e göç ederek bu sıkıntılarından kurtulmayı beklemişler, ancak ekono-
mik sorunlarını çözemedikleri gibi, kent ortamında unutulmuş olmanın ver-
diği üzüntü ile duygularını şiirleri ile ifade etmişlerdir. Âşık Adem Demir, 

“Âşık Adem anılarım orada
Burda gemim yürümedi karada
Çok göçler yüklemiş geler sırada
Onun için kardaş gülemiyorum”9 

şeklinde;

Âşık Murat Ozanoğlu ise;
“Aç aslandım vermez idim payımdan
Çakal çukal geçemezdi kıyımdan
Aklım olsa göçer miydim köyümden
Beni de bir sebep getirdi oğul”10

dizeleriyle bu durumu ifade etmektedir.

Bu örneklerde de görüldüğü gibi, büyük şehir ortamına göç eden 
âşıkların “göç” konusundaki görüşleri ve “göç”e bakış açıları olumsuzdur. 
Ekonomik sorunlar nedeniyle memleketlerinden ayrılmak zorunda kaldık-
larını dile getiren âşıkların, büyük şehirlerde âşıklık yapmanın zorluğu ve 
karşılaştıkları sorunlar nedeniyle göç etmemiş olmayı diledikleri görülmek-
tedir. İzmir’de yaşayan âşıkların, bir kent olarak İzmir’i sevdikleri, İzmir’in 
özelliklerinden hareketle Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğu da 
yaptığımız görüşmeler sırasında sık sık âşıklar tarafından dile getirilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bugün İzmir’de ülkemizdeki âşık profili göz önüne alındığında azımsan-
mayacak sayıda âşık yaşamaktadır ve bu âşıklardan bir kısmı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi-Belge Merkezi’nde kayıtlıdır. İzmir’e 

9 Âşık Adem Demir ile 02.03.2007 tarihinde Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırma-
ları Enstitüsü’nde yapılan görüşme kayıtlarından alınmıştır.

10 Âşık Murat Ozanoğlu ile 06.04.2007 tarihinde Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştır-
maları Enstitüsü’nde yapılan görüşme kayıtlarından alınmıştır.
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göç edip gelen âşıklar, burada da sanatlarını devam ettirmişler ve yeni 
çıraklar yetiştirerek âşıklık geleneğinin İzmir’de yaşatılmasına da katkı 
sağlamışlardır. Bu âşıklar arasında Yılmaz Aşıkşenlikoğlu, Ali Rıza Ezgi, 
Mansur Alyansoğlu, Ali Dadaşoğlu, Nuri Kaşıkçı (Meramî), İrfan Erdağı, 
Nevruz Ali Çiçek gibi usta âşıkların yanında, yetişmekte olan ve gele-
cekte âşıklık geleneğinin önemli temsilcileri arasında yer alacağını dü-
şündüğümüz Murat Ozanoğlu, Nihat Koçak ve Ayhan Aslan gibi genç 
âşıklar da bulunmaktadır. Ancak, bu âşıkların çözülmeyi bekleyen pek 
çok problemi vardır ve problemler çözülmediği takdirde, âşıklık gelene-
ğinin geleceğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. 

“Göç” olgusu, sosyolojik bir gerçekliktir ve genellikle, kentlerin olu-
şum ve gelişim süreçlerini olumsuz etkilediği, sosyal ve ekonomik sorun-
ları beraberinde getirdiği için engellenmeye çalışılan bir olgudur. Bu bağ-
lamda, âşıkların kent ortamına göç edip yerleşmesi, âşıklık geleneğinin 
ülke genelinde yaygınlaşması bakımından olumlu bir gelişme olarak kar-
şılanmalıdır. Kent ortamında âşıkların karşılaştıkları sorunların çözülme-
si, sanatlarını icra edebilecekleri mekânların yaratılması ve ekonomik ba-
kımdan desteklenmesi bu olumlu gelişmeleri daha da destekleyecektir. 

Günümüzde âşıklık geleneğinin bir kültürel miras olarak kabul edil-
mesi ve bu geleneğin yaşatılabilmesi için en büyük görev şüphesiz Türk 
halk bilimi uzmanlarına düşmektedir. Halk bilimi uzmanı, sadece belli 
dönemlerde repertuarlarını derlemek amacıyla âşıkları ziyaret eden, on-
ların bilgisine müracaat eden kişi değil, geleneğin sürekliliğinin sağlan-
ması ve yaşatılması için projeler üreten, ürettiği bilimsel bilgi ve projeler-
le bu sanatın sürekliliğine katkı sağlayabilen kişidir. Bu da ancak, uygu-
lamalı halk bilimi çalışmaları ile mümkündür.11 Bu çerçevede biz de bu 
bildirimiz kapsamında, âşıklık geleneğinin yaşatılması açısından mevcut 
durumun tespitine yönelik olarak “göç” ve “kent” bağlamında âşıklık ge-
leneğinin İzmir’deki durumu hakkındaki değerlendirmelerimize yer ver-
dik. İncelememiz sonucunda, âşıklık geleneğinin yaşatılabilmesi için ya-
pılması gerekenleri şöyle sıralamak istiyoruz:

1. Âşıkları takip edecek, faaliyetlerini organize edecek, yeni âşıkların ye-
tiştirilmesi için çalışacak, âşıklara eğitim verecek bir kurumun kurul-
ması gerekmektedir. Azerbaycan’da faaliyet gösteren “Âşıkları Birliği”, 

11 “Uygulamalı halk bilimi” hakkında daha fazla bilgi için bkz. Oğuz, M. Öcal. Küresel-
leşme ve Uygulamalı Halkbilimi. Ankara: Akçağ Yay., 2002.
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Türkiye’de kurulmasını teklif ettiğimiz bu kuruluş için örnek olabilecek 
bir kurumdur. Kurumun faaliyetleri ile âşıklar arasında koordinasyon da 
sağlanabilecek, yeni âşıkların yetişmesine imkân tanınmış olacaktır.

2. Türk Dünyası’nın değişik bölgelerinde “bahşı”, “akın”, “jırav” ve “âşık” 
gibi adlarla anılan Türk Dünyası destan anlatıcıları ile Türkiye’de yaşa-
makta olan âşıkları bir arada düşünmek ve konuyu bütüncül bir yakla-
şımla değerlendirmek gerekir. Azerbaycan sahası âşıklık geleneği bu-
gün, Türkiye’de olduğundan daha canlıdır ve Azerbaycan’da en azın-
dan usta âşıklar, hem devlet hem de halk tarafından bekledikleri itiba-
rı görebilmektedirler. 

3. Basın yayın kuruluşlarında âşıklara yer verilmesi sağlanmalıdır. 
Burada özellikle popüler kültürün tüketime yönelik faaliyetlerinden 
kaçınmak gerektiğini de belirtelim.

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı, âşıkların şiirlerini toplayıp arşivleyen, bel-
ge tanzim eden, âşıklık belgesi veren bir kurum olmanın ötesine ge-
çerek, âşıklık geleneğinin yaşatılması için âşıkları maddi ve eğitim ba-
kımından desteklemelidir. En azından sinema, tiyatro ve bale faaliyet-
leri için ayırdığı desteğin bir kısmını da âşıklara ayırmalıdır. 

5. Son olarak âşıklık geleneğinin yaşatılması için gerekli bilgiyi üretmek 
elbette halk bilimi uzmanlarına düşen bir görevdir. Halk bilimi, so-
nuçları tespit eden bir bilim dalı olmadığı gibi, salt bir edebiyat ince-
lemesi de değildir. Halk bilimci, geleneğin yaşatılması için yapılması 
gerekenleri organize etmede ve süreci yönlendirmede birinci derece-
de sorumludur. Âşıkları tanıtmak ve daha geniş bir alanda sanatlarını 
icra edebilmeleri için yardımcı olmak, halk bilimcilerin “üçüncü bo-
yut” halk bilimi çalışmalarında yapmaları gereken işler arasındadır. 
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ABSTRACT
İt makes holidays a valuable source for folklorists that it allows in-
formation, which helps individuals form public society, and  con-
comitantly practical approach  to be experienced much more than 
any times, that it leads to extraordinary cases, which also render 
ordinary ones more aware.In this context, whether it be in large 
scale like religious and national ones or in small scale like regional 
and grupsal ones, holidays are amongst the issues folklorists must 
handle both primarily and carefully. One of such holidays is “3rd 
Sivas Âşıklar Bayramı” held in 2-4 November 2007. With partici-
pants of about a hundred, not only it contributed much to  main-
taining customs of lovers and its development by displaying some  
non-physical cultural heritage samples and their artists but also 
played an importantly active role in demonstrating its state at the 
beginning of 21st century.
Key Words: 3. Sivas Âşıks Festivals, minstrelsy tradition. 

Bayramın ne olduğu sorulsa her halde, bir toplumun tamamı veya be-
lirli bir grubu tarafından muhtelif sebeplerle özel gün olarak kabul edilip 
muayyen aralıklarla kutlanan müstesna zamanlara denir, şeklinde bir ta-
nımlama yapardık. Aynı zamanda bununla da yetinmeyerek bayram de-
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mek, her zamankine göre dozu biraz daha artırılmış neşe, eğlence, se-
vinme, sevindirmenin gurur ve mutluluğunu yaşamadır diye çeşitli ilave-
lerde de bulunurduk, sanırız. Buna göre bayram için, sıradanlığın bıktır-
dığı ya da bıktırmasına ramak kaldığı bir anda, her bakımdan alışılmışın 
dışına çıkılmasıdır da denilebilir.

Bayram hakkında dile getirmeye çalıştığımız bu düşüncelerin hepsin-
de de -oranları farklı da olsa- doğruluk payı vardır, sanırız. Ancak şurası 
da unutulmamalıdır ki dozu artırılmış neşe ve mutluluk gibi güzel duygu-
ların yaşanabilmesi, yani bayramın gerçek anlamına bürünebilmesi, her 
şeyden önce paylaşmaya bağlıdır. Zira paylaşmanın olmadığı yerde sö-
zünü ettiğimiz güzel duyguların ancak gölgeleri bulunabilir; gölgenin de 
gerçeğine ne kadar benzediği malumdur. Paylaşmak ise sadece elindekini 
bir başkasıyla bölüşmek anlamına gelmemektedir. Bölüşmenin yanı sıra, 
aynı zamanı sevdiklerimizle birlikte geçirmek, üzerimizdeki bir kıyafet ya 
da aksesuarı veya sahip olduğumuz yeni şeyleri, meziyetleri dostlarımı-
za göstermek, dağarcıklarımızdakileri onlara sergilemek de paylaşmak-
tır. Değer verdiğimiz insanların sıkıntı sebep ve derecelerini ya da mutlu-
luk vesile ve miktarlarını bizzat onlardan dinlemek ve bize ait olanları da 
onlara aktarmak da paylaşmaktır. İşte bu paylaşımlar sayesindedir ki ör-
tülü ya da açık olarak maddî, manevî birtakım iltifatlara mazhar oluruz. 
Katıksız, yüksek dozlu bayram neşesi de galiba esas olarak işte buradan 
kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bayram demek biraz da kendini göster-
mek ve başkalarının göstermesine de fırsat vermek demektir.

Kendini göstermenin de elbette ortamına göre değişebilen yolu, yorda-
mı ve önceden belirlenmiş normları bulunmaktadır. Bayrama iştirak eden 
herkes bu normların ne olduğunu bilir ve yeri geldiğinde uygulamaya ko-
yar. Bu ise söz konusu uygulamaları yapanların, birbirlerini tanımasalar 
bile, benzer şeyleri yapıyor olmanın verdiği huzurla -göreceli de olsa- ken-
dilerini diğerlerine daha yakın hissetmelerini sağlar. Bu da söz konusu du-
rumun, halk denilen organizasyonun oluşmasına veya daha da güçlenme-
sine yol açması anlamına gelmektedir. Bayramın mana itibariyle bayram-
lığını giyinebilmesinin paylaşım şartına bağlı olması, paylaşımın nitelik ve 
nicelik bakımından her zamankinden daha yoğun bir şekilde yaşanması, 
yaşattığı sıra dışı durumlar ve bunların sıradan olanları da ihsas ettirmesi 
bayramları halkbilimciler için bulunmaz bir bilgi kileri haline getirmekte-
dir. Bu itibarla ister dinî ve millî olanlar gibi geniş ölçekte ve isterse yöresel 
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veya grupsal olanlar gibi dar kapsamda olsun bayramlar, halkbilimcilerin 
öncelikle ve titizlikle ilgilenmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Sunduğu verilerin zenginliği dolayısıyla halkbilimcilerin ilgilenmesi 
gereken bayramlardan biri de değişik zamanlarda, ülkemizin farklı yöre-
lerinde düzenlenen âşık bayramlarıdır. Başta, en son 16-17 Nisan 2009 
tarihleri arasında kırk ikincisi düzenlenen “Konya Âşıklar Bayramı”, 4-6 
Mayıs 2008 tarihleri arasında Kars Belediyesi tarafından dördüncüsü ger-
çekleştirilen “Türkiye Murat Çobanoğlu Âşıklar Bayramı” ve Bursa Yıldırım 
Belediyesi tarafından 3-5 Temmuz 2009 tarihleri arasında beşincisi orga-
nize edilen ve artık uluslar arası bir nitelik kazanan “Türkiye Âşıklar ve 
Şairler Bayramı” olmak üzere daha birçok kurum ya da kuruluş tarafından 
“Âşıklar Bayramı” adı altında düzenlenen organizasyonların detaylı bir bi-
çimde incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu bayram ya da 
bayramların hangi kurum, kuruluş ya da kişi(ler) tarafından hangi amaçla 
düzenlendiği, bu çerçevede nasıl bir program çizildiği, kimlerin katıldığı, 
katılımcıların profil ve performansının nasıl olduğu, bayram içerisinde ne 
tür etkinliklerin, nasıl gerçekleştirildiği, ortaya çıkan, özellikle irticali ürün-
lerin neler olduğu ve bunların yapı ve muhteva özellikleri, amaçlanan he-
defe ulaşılıp ulaşılmadığı, âşıkla izleyici arasındaki iletişimin boyutları ve 
bayramın ne gibi fonksiyonlar icra ettiği bir gazete haberi formatından çok 
daha öteye geçilerek ayrıntılı bir şekilde irdelenmelidir.1 

İşte sözünü ettiğimiz tarzda irdelenmesi gereken âşık bayramlarından 
birisi de “3. Sivas Âşıklar Bayramı”dır.2 

1 Yukarıda adı geçen ve geçmeyen âşık bayramlarıyla ilgili olarak genellikle haber ma-
hiyetli yazılar kaleme alınmıştır. Fakat bazı bayramlarla ilgili olarak haber mahiyetli 
yazıları aşan çalışmalar da yayımlanmamış değildir. Örneğin Sivas Halk Şairleri Bay-
ramı (Aslanoğlu 1965; Özen 1998: 21-25) ve Konya Âşıklar Bayramıyla ilgili (Halıcı 
1992: 619-674; http://www.turkhalkbilimi.com/habergoster.asp?id=129) muhtelif ya-
zılar mevcuttur. Ancak konuyu bağlamıyla birlikte ele alıp değerlendiren bir çalışma 
maalesef henüz yapılamamıştır. Bu konudaki en kapsamlı çalışmanın da şimdilik Kon-
ya Âşıklar Bayramı’nı düzenleyen Feyzi Halıcı (1992)’ya ait olduğunu söyleyebiliriz.

2 6-8 Kasım 2009 tarihleri arasında Sivas’ta bu bayramın dördüncüsü yapılmıştır. Dör-
düncüsü, uluslararası bir boyut kazanmış olmasına rağmen, bayramın düzenlenmesi 
için sağlanan fon desteğinin azlığı dolayısıyla nitelik ve nicelik itibariyle üçüncüsü-
nün nispeten gerisinde kalmıştır. Bu bağlamda örneğin üçüncüsüne yüze yakın âşık/
halk şairi katılırken dördüncüsünde bu sayı altmışı dahi bulamamış, 59’da kalmıştır. 
Üçüncüsünde yedi dalda yarışma yapılırken dördüncüsünde iki dalla yetinilmiş, diğer 
dallar sadece gösteri amaçlı olarak icra edilmiştir. O bakımdan üçüncüsü, “4. Ulus-
lar Arası Sivas Âşıklar Bayramı” adıyla düzenlenen dördüncüsüne göre Türkiye’deki 
âşıklık geleneğinin bütünü hakkında daha fazla veri sunma özelliğine sahiptir.
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3. Sivas Âşıklar Bayramı, bir geleneğin devamı olduğunu göstermek, 
en azından düzenlenme tarihi itibariyle bir gelenek oluşturmak gayesiy-
le olsa gerek ki ay ve gün itibariyle birincisinin yapıldığı günlere yakın bir 
zamanda yani 2-4 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Zira bi-
rincisi “Sivas Halk Şairleri Bayramı” adı altında 5-7 Kasım 1931 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmişti ki bu bayram, hatırlanacağı üzere Türkiye’de 
bir ilk olma ve kendinden sonrakilere örneklik teşkil etme gibi bir özelliğe 
sahipti. Ahmet Kutsi Tecer’in öncülüğünde Vehbi Cem Aşkun ve Muzaffer 
Sarısözen’in yardımlarıyla düzenlenen “Sivas Halk Şairleri Bayramı”nın 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olması bu bayramın değerini artırmakta-
dır. İşte bu sebeple Sivas’ta düzenlenen üçüncü “Âşıklar Bayramı”nda za-
man ve sayı itibariyle birincisine yaslanılarak aslında sanıldığından daha 
köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olunduğuna vurgu yapılmak isten-
miştir. Hatta bu yaslanma çabasını bayramın logosunda (bkz. Ek 1) da gör-
mek mümkündür. Tecer’in düzenlediği bayram için özel bir logo yaptırıl-
mış ve bu logo 3. Âşıklar Bayramının karşılama pankartının üzerine yer-
leştirilmiştir. Bayramın gelenekselliğini vurgulamak için sadece bununla 
da yetinilmemiş bayramın adının önüne -anlatım bozukluğu yapma paha-
sına da olsa3- “geleneksel” sözcüğü de eklenmiştir.

Otuz üç yıl aradan sonra 30 Ekim 1964’te 59. Tümen komutanı General 
Fuat Doğu’nun desteği4 ve İbrahim Aslanoğlu (1965)’nun çabalarıyla ger-
çekleştirilen ikinci bayramın adı da birincisiyle aynıdır: “Sivas Halk Şairleri 
Bayramı”. Her iki bayramın adında da “halk şairleri” ibaresinin kullanıl-
masının, âşık kelimesine yer verilmemesinin bilinçli ve özel bir nedeni 
var mıdır, bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu şekilde düşünmemizin sebe-
bi, kaynakların “âşık” ile “halk şairi” ifadeleri arasında nüans olduğunu be-

3 Zira bir etkinliğin kaçıncı defada yapıldığı belirtiliyorsa bu, onun gelenekselleştiği ya 
da gelenekselleşmek üzere olduğu anlamına gelir ki bu durumda, “geleneksel” sözcü-
ğünü kullanmaya gerek kalmaz.

4 Söz konusu desteğin, Fuat Doğu’nun şahsî imkânlarıyla mı yoksa kurumunun olanaklarıy-
la mı sağlandığını net bir şekilde bilemiyoruz. Fakat bunun, Doğu’nun istemesi, kurumu-
nun da maddî desteğiyle gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Böyle düşünmemi-
zin sebebi ise adı geçen bayram ve bayrama katılanlar hakkında bilgi veren kitabın (As-
lanoğlu 1965) “Sivas Garnizonu Sosyal Hizmetler Kolu” tarafından yayımlanmış olması-
dır. Buna göre demek ki garnizon, sosyal hizmetler için de bir bütçe ayırmakta ve bu büt-
çe, oluşturulan kol vasıtasıyla gerekli durumlarda, çeşitli etkinliklerde değerlendirmekte-
dir. Buna göre “2. Sivas Halk Şairleri Bayramı”, Fuat Doğu’nun isteği ve başında bulundu-
ğu garnizonun “Sosyal Hizmetler Kolu”nun maddi desteğiyle gerçekleştirilmiş olmalıdır.
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lirtmesidir (Kaya 2007: 66-67). Buna göre âşık denildiğinde daha çok halk 
şiiri tarzında eser verip saz çalabilen, irticali olan, kendine ait makamla-
rı bulunan, halk hikâyesi de anlatabilen kişiler akla gelmektedir. Halk şa-
iri denildiğinde ise şiirlerini âşık tarzına uygun biçimde yazan fakat irti-
cali ya da sazı olan veya olmayan herkese verilen daha genel bir kavram 
düşünülmektedir. İlk ikisine âşık tarzında yazabilen ve fakat saz çalması-
nı bilmeyen kişiler de katıldığı için mi söz konusu ad verilmiştir bilemiyo-
ruz. Eğer öyle ise üçüncüsüne de aynı ad verilse daha uygun olurdu sanı-
rız. Çünkü üçüncüsüne katılanlar arasında, fazla olmamakla birlikte, saz 
çalmasını bilmeyenler de vardı. Ancak katılanların büyük çoğunluğunun 
“âşık” sıfatını hak edecek özelliklere sahip olması, üçüncüsüne “Âşıklar 
Bayramı” adını uygun gördürmüş olabilir. Fakat yine de hem katılanların 
içerisinde saz çalmasını bilmeyen, irtical yapamayanlar olması dolayısıy-
la hem de -madem gelenekselliği vurgulamak istiyoruz- isimde dahi gele-
nekselliği sürdürmek gayesiyle üçüncüsünde de ilk ikisinde kullanılan ad 
tercih edilmiş olsaydı daha isabetli davranılmış olurdu diye düşünüyoruz.

İşte böylesi bir arka planı bulunan Sivas âşıklar bayramının üçüncüsü-
nü yapmak düşüncesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü sayesinde 
müdürlüğün faaliyet programına alınır. Fakat bu, ödenek yetersizliği dola-
yısıyla bir türlü hayata geçirilemez. Nihayet Sivas Valisi Veysel Dalmaz’ın 
irade buyurması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Belediye Başkanlığı, 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün 
de destek vermesiyle 43 yıl aradan sonra âşıklar bayramının üçüncüsünü 
gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlanır. Dikkat edilecek olursa Sivas’ta 
düzenlenen her üç bayramın, hatta başka yerlerdekilerin de önünde kültür 
sevdalıları, arkasında ise hep otorite ve onun sağladığı maddî destek bu-
lunmaktadır. Demek ki bu ikisinin bir araya gelmediği yerlerde bu tarz fa-
aliyetleri gerçekleştirmek imkânsız gibidir. Bu söylediklerimiz elbette, öte-
den beri zaten bilinen gerçeklerdir. Bizim burada üzerinde durmak iste-
diğimiz esas husus bunlar değil, gerçekleştirilemeyen her kültürel faali-
yetin arkasında aslında daha ziyade onun gerekli olduğunu düşünmeyen 
veya düşünüp de hayata geçirecek kadar yeterince önemsemeyen otori-
te ve ekonomik gücün bulunduğunun hatırlatılmasıdır. Şüphesiz ki kültü-
rel faaliyetler sadece bunlarla organize edilmemektedir. Her şeyden önce 
bunları harekete geçirecek aklın ve yürütecek ekibin de olması gerekmek-
tedir. Bunların olmadığı yerde elbette otorite ve ekonomik güç mazur gö-
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rülebilir. Fakat var olduğu yerlerde otorite ve ekonomik güç, bigâne ka-
lıp harekete geçmiyorsa yapılamayan her etkinliğin muhtemel getirilerinin 
kaybından onlar sorumludur demektir.

***

3. Sivas Âşıklar Bayramının yaklaşık dört ay süren hazırlık çalışma-
ları ve programın gerçekleştirilebilmesi için gereken tüm koordinasyon 
Valilik adına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 
Dolayısıyla bayramın büyük yükünü söz konusu müdürlüğün çalışanla-
rı omuzlamıştır denilebilir. Bu vesileyle kurum müdürünün şahsında tüm 
emeği geçenlere teşekkür etmek, boynumuzun borcu olmalıdır. Fakat te-
şekkürün büyüğünü başta dönemin Valisi Sayın Veysel Dalmaz olmak 
üzere destek veren diğer kurumların idarecilerine ayırmak gerekir. Zira 
yukarıda da belirtildiği gibi onlar irade buyurmamış ve destek çıkmamış 
olsalardı böylesi bir bayram gerçekleştirilemeyecekti, tıpkı diğer illerde 
tertiplenenler ve bundan sonra tertiplenecek olanlar gibi.

Sivas gibi “türkülerin başkenti” olarak görülen bir yerde, XVI. yüzyıldan 
bugüne kadar, Doğan Kaya (2009: 13)’nın tespitiyle sekiz yüzü aşkın âşığı5 
bulunan bir coğrafyada âşıklar bayramının, üstelik önünde iki de örnek bu-
lunduğu halde, 43 yıl aradan sonra gerçekleştirilmiş olması doğrusu hem 
düşündürücü ve üzücüdür hem de ayrı bir öneme sahiptir. Düşündürücü 
ve üzücüdür; çünkü 43 yıldır gerekli kültürel altyapı olmasına rağmen ya 
ilgililerin aklına gelmediği için veya gelip de yeterince önemsenmediği 
için ya da gerekli maddi destek bulunamadığından otuzlu, altmışlı yılla-
rın kısıtlı imkânlarıyla gerçekleştirilen bayramların tekrarı yapılamamıştır. 
Ayrı bir öneme sahiptir; zira kırk üç yıldır yapılamayan nihayet gerçek-
leştirilmiştir. Bu bayramın değerini artıran bir başka husus da hem katılan 
âşıkların sadece Sivaslılarla sınırlı olmaması hem de âşık sayısının yüze 
yakın olmasıdır. Çünkü birincisine çoğunluğu Sivaslı 12, ikincisine ise ta-
mamı Sivaslı on kadar âşık katılmıştır. 3. Sivas Âşıklar Bayramına ise Sivas 
dışındaki 22 ilden 58, Sivas’tan da 42 olmak üzere toplam yüz âşık davet 
edilmiştir. Fakat yedisi Sivas dışındaki altısı da Sivas içindeki âşıklardan 
olmak üzere 13 kişi mazeretleri dolayısıyla bayrama iştirak edememiştir. 
Bu durumda bayrama 51’i Sivas dışından, 36’sı da Sivas’tan olmak üzere 

5 Sözü edilen sekiz yüzü aşkın âşık/şâir hakkında bilgi ve onların eserlerinden örnekler 
için bkz. (Kaya 2009).
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87 âşık katılmıştır. Ancak bu rakam, sadece bayramdaki çeşitli yarışmala-
ra katılanları ifade etmektedir. Bayrama, yarışmalara katılmadığı halde iş-
tirak edenler de vardır. Şeref Taşlıova, Mevlüt İhsanî, Nuri Çırağı, Mustafa 
Ruhanî ve Gürünlü Gülhanî gibi günümüz âşıklık sanatının önde gelen-
leri de onur konuğu olarak davet edilmişler ve onlar da bayrama iştirak 
ederek ayrı bir nefaset ve renk katmışlardır. Bu durumda 3. Sivas Âşıklar 
Bayramı, katılımcı âşık sayısı itibariyle ilk ikisiyle kıyaslanamayacak bir 
seviyeye erişmiştir. Denilebilir ki bu seviye, Kars’ta düzenlenen “Türkiye 
Murat Çobanoğlu Âşıklar Bayramı”6 haricinde başka yerlerde yapılan bir-
çok âşık bayramında da yakalanamamıştır.

3. Sivas Âşıklar Bayramına katılanlara, ikamet ettikleri iller ve doğum 
yerleri dikkate alınarak bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Â ş ı ğ ı n

Sıra No İkamet Yeri
Adı Soyadı Mahlası

Doğum Yeri

1 Adana Ali ATAR Kahyaoğlu Sivas

2 “ Hacı KARAKILÇIK Garip Hacı Adana

3 “ Yunus TÖMEN Sübhandereli Adana

4 Amasya Fedayî KOÇ Fedayî Amasya

5 Ankara Ayten ÇINAR Gülçınar Sivas

6 “ Bayram DÜŞÜNÜR Düşünür Çorum

7 “ Behram AKTEMUR Behramî Ankara

8 “ İsmail KURT Aladağlı Kars

9 “ Musa MERDANOĞLU Merdanî Sivas

10 “ Mustafa AYDIN Mustafa Kars

11 “ Yakup TEMEL Temelî Erzurum

12 Antalya Selahattin KAZAN Kazanoğlu Erzurum

13 Aydın Muhsin ÖZEN Yaralı Ağrı

14 Bursa Cemal ALPER Divanî Erzurum

15 “ Ebubekir AVCI Zamanî Erzurum

16 “ Rasim SARAÇ Saraçoğlu Kars

17 “ Süleyman YÜCEKAYA Emir Sultan Sivas

6 Edinilen bilgilere göre söz konusu bayramın üçüncüsüne 250, dördüncüsüne ise 320 
âşık katılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.haberler.com/murat-cobanoglu-
asiklar-bayrami-na-250-asik-haberi

 http://www.turkuler.com/yazi/turkiyedorduncumurat.asp
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18 “ Temel ŞAHİN Turabî Erzurum

19 Erzurum Eyyup DEMİRER Eyyubî Erzurum

20 “ Fuat ÇERKEZOĞLU Çerkezoğlu Erzurum

21 “ İsrafil DAŞTAN İsrafil Erzurum

22 “ Mevlüt CULFA Merdoğlu Erzurum

23 Eskişehir İsmail ÇELİK Pervanî Artvin

24 İstanbul Ali SULTAN Sultan Sivas

25 “ İsmail CENGİZ Azerî Iğdır

26 “ Mehmet BATUR Batur Ş.Urfa

27 “ Mustafa AYAZ Kurbanoğlu Kars

28 “ Saim İSTEK İstekoğlu Kars

29 “ Sefer ERDEM Erdemcan Sivas

30 İzmir Mansur ALYANSOĞLU Alyansoğlu Kars

31 “ Melek TEMEL Sivas

32 “ Nihat KOÇAK Nihat Kars

33 K.Maraş Bahattin BULUT Ozan Bulut K.Maraş

34 Kars Bahattin YILDIZ Yıldızoğlu Kars

35 “ Sabri YOKUŞ Kars

36 Kayseri Duran TAMER Miskin Sivas

37 “ Murat BOYDAŞ Murat Sivas

38 “ Veysel AKBULUT Kul Veysel Kayseri

39 Konya Ahmet YILDIRIM Öksüz Ozan Ağrı

40 “ Arif İnan YILDIRIM Yağız Ozan Konya

41 Manisa Bekir Sami ÖZSOY N. Şahinoğlu Karaman

42 “ Osman ERTEN Feryadî Erzurum

43 Mersin Mustafa BUĞRAHAN Devâî K.Maraş

44 Ordu Cemile DÜZGÜN Cemocan Ordu

45 Osmaniye Abdullah GİZLİCE Gizlice Osmaniye

46 “ Osman TAŞKAYA Feymani Osmaniye

47 Samsun Kemalî BÜLBÜL Kemalî Samsun

48 Sivas Abdülkadir NAMLI İsmetî Sivas

49 “ Ahmet Turan BÜLBÜL Eserî Sivas

50 “ Bekir ÂLİM Sitemkar Sivas

51 “ Bülent ALTAY Bülent Sivas

52 “ Cumhur KARABULUT Hüroğlu Sivas

53 “ Halil TOPÇU Halil Sivas

54 “ Hasan Basri GÜNGÖR Seçkinî Sivas

55 “ Hasan Hüseyin YILMAZ Garip Ozan Sivas
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56 “ Hilal DİMEZ Şehriyar Sivas

57 “ İbrahim AYDIN Sivas

58 “ İdris ÇINAR Çınarî Sivas

59 “ İsmet YILMAZ Kelamî Sivas

60 “ Mahir GÜLER Kulfanî Sivas

61 “ Mehmet ANULUR Kul Mehmet Sivas

62 “ Mehmet ARSLAN Gidabî Sivas

63 “ Mehmet COŞKUN Sivas

64 “ Mehmet KÖŞE Kaptanî Sivas

65 “ Murat TANRIVERDİ Derdiyar Sivas

66 “ Mustafa ALTINAY Sivas

67 “ Mustafa GÜLÜM Sivas

68 “ Ömer ŞAHİN Meddahî Tokat

69 “ Ömer TOMBUL Sivas

70 “ Ramazan DEMİR Yarenî Sivas

71 “ Ramazan ŞİMŞEK Yalınayak Sivas

72 “ Recep KIZILKAYA Sivas

73 “ Sabiha SERİN Sivas

74 “ Servet ALTAY Ozan Han Sivas

75 “ Suat ALTAY Ozan Suat Sivas

76 “ Süleyman ERDİÇ Âlimî Sivas

77 “ Talip KILIÇ Talibî Sivas

78 “ Tevfik KENEŞ Kutubî Sivas

79 “ Turan YILDIRIM Furkanî Sivas

80 “ Yavuz ALTAY Erkanî Sivas

81 “ Yılmaz ALTAY Gülşadî Sivas

82 “ Yusuf Kenan GÖZCÜ Kadimî Sivas

83 “ Zeki ALTUNSOY Hayalî Erzincan

84 Yozgat Durali DOĞAN Durali Yozgat

85 “ İdris GÜMÜŞ İdrisî Yozgat

86 “ Mehmet Ali İLBAŞ Zamanî Yozgat

87 “ Murat ERCİYAS Muradî Yozgat

3. Sivas Âşıklar Bayramına Davet Edilen Onur Konuğu Âşıklar
1 Ankara Mehmet KARGI Gülhanî Sivas

2 İzmit Mevlüt ŞAFAK Mevlüt İhsanî Kars

3 Erzurum Mustafa TEMEL Ruhanî Erzurum
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Tablodan da anlaşılacağı üzere 3. Sivas Âşıklar Bayramına onur ko-
nuklarıyla birlikte, 22 farklı ilden toplam 92 âşık katılmıştır. Bu 92 âşığın 
ikamet ettikleri yerle doğum yerleri karşılaştırıldığında ortaya olduk-
ça ilginç veriler çıkmaktadır. Örneğin katılım yeri itibariyle bakıldığın-
da âşıklık geleneğinin önemli merkezlerinden olan Kars ve Erzurum’un 
çok az kişiyle, ilkinin 2, diğerininse 5 âşıkla, temsil edildiği görülmekte-
dir. Oysa doğum yerleri itibariyle tablo tekrar gözden geçirildiğinde 11 
âşığın Kars, 12’sinin de Erzurum mahreçli olduğu anlaşılmaktadır. Yine 
aynı şekilde Sivas’tan katılan âşık sayısı 36 iken Sivas doğumluların sayısı 
44’ü bulmaktadır. Bu durum bize hem söz konusu illerden dışarıya yapı-
lan göçün varlığını âşıklar penceresinden göstermektedir hem de âşıklık 
geleneğinin söz konusu bu üç ilde daha büyük bir potansiyele sahip ol-
duğunu söylemektedir veya söyleyenleri haklı çıkarmaktadır. Zira katılan 
92 âşığın üçte ikisinden fazlası, yani 67’si adı geçen bu üç il menşelidir.

Yine tabloya göre İstanbul, Bursa, İzmir, İzmit, Manisa, Antalya, Aydın 
ve Eskişehir doğumlu hiçbir âşık bulunmazken bu illerden sırasıyla 6, 5, 
3, 2, 2 ve diğerlerinden de birer âşığın katılması, Ankara doğumlu tek bir 
âşık varken buradan 9 âşığın gelmesi, yukarıda sözü edilen göçün han-
gi yönlere doğru yaşandığını açıkça gözler önüne sermektedir. Sosyo-
ekonomik nedenlerle Doğu ve Orta Anadolu’dan Batıdaki illerimize doğ-
ru yoğun bir göçün yaşandığı bilinen bir vakıadır. Tablodaki işte bu veri-
ler de söz konusu vakıayı âşıklar ölçeğinde doğrulamaktadır.

Yine tablonun sunduğu verilere göre katılan âşıkların büyük çoğun-
luğu aslen Orta, Doğu ve Güney Anadolu ile Doğu Akdeniz kökenlidir. 
Köken itibariyle Akdeniz’in orta ve batı kesimlerinden, Ege, Marmara ve 
Trakya bölgelerinden ve Karadeniz’in büyük bir kısmından gelen âşığın 
bulunmadığı gözlemlenmektedir. Bu bir tesadüf müdür yoksa Türkiye’de 
hal-i hazırda âşıklık geleneğini yaşatanların memleketlerinin ve bu gele-
neğin esas itibariyle yaşatıldığı yerlerin izdüşümü müdür? Biz bunun bir 
tesadüf olmadığı, istisnaları olmakla birlikte geleneğin yaşadığı ve yaşa-
tıldığı yerlerin bayrama yansıması olduğu kanaatindeyiz. Buna göre ya 
da tablonun sunduğu verilere göre âşık edebiyatına temsilci yetiştiren 
yerlerin daha çok Orta ve Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgeleri ol-
duğu söylenebilir. Bu bilgi, Kültür Bakanlığının “Halk Kültürü Arşivi’ne 
Kayıtlı Halk Ozanları Listesi”ndeki verilerle de ayrıca teyit edilebilir.

***
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Sivas’ta 3. âşıklar bayramının düzenleneceği, bayramın gerçekleşti-
rilme tarihinden yaklaşık yirmi gün önce 10.10.2007’de Vali, Belediye 
Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi rektörünün katıldığı bir basın top-
lantısıyla yerel ve ulusal basının temsilcilerine duyurulmuştur. Daha son-
ra bununla da yetinilmeyip bayramın başlamasına birkaç gün kala vali-
lik makamından yapılan bir yazılı basın açıklamasıyla konu tekrar duyu-
rulmaya çalışılmıştır. Bunun akabinde bayramın başlamasından bir gün 
önce Vali Bey, “Sivas Fasıl Heyeti, Âşıklar ve Halk Oyunları Derneği”7ne 
giderek âşıklarla birlikte, herkesi bayrama davet etmiş ve bu davete bazı 
ulusal basın organlarında (örneğin bkz. Ek 2) da haber olarak yer veril-
miştir. Bayramın duyurulması noktasında ilin en büyük mülki amirinin 
bizzat yapmış olduğu bu faaliyetler, bayrama atfedilen önemi göstermek-
tedir. Ayrıca bayramın duyurulmasıyla ilgili olarak bayramdan bir hafta 
öncesinde şehrin muhtelif yerlerindeki ilan panolarına afişler asılmıştır. 
Bütün bunlar bayrama, yerel ve ulusal bazda mümkün olduğu kadar çok 
sayıda kişinin iştirak etmesini sağlayarak bayramdan doğan kazanımların 
artırılmasını mümkün kılma çabaları olarak değerlendirilebilir.

3. Sivas Âşıklar Bayramı 1 Kasım Perşembe günü konukların karşılanıp 
Sivas Öğretmenevindeki yerlerine yerleştirilmeleriyle başlamıştır. Aynı gü-
nün akşamında katılımcı âşıklarla konakladıkları yerde teknik konuları gö-
rüşmek üzere bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda önce, kendilerine “Ek 
-1” olarak sunulan form dilekçe (bkz. Ek 3) verilerek doldurmaları isten-
miştir. Böylece daha önceden telefon yoluyla şifahi olarak alınan bilgile-
rin, yazılı halde kayıt altına alınması sağlanmıştır. Form dilekçede genel 
olarak âşıklardan, bayrama ve bu kapsamdaki yarışmalara katılma isteğini 
belirtmeleri ve kendileriyle ilgili bazı tanıtıcı bilgileri yazmaları istenmiş-
tir. Yani bir anlamda form dilekçe, bayrama ve yarışmalara katılma isteği-
ni tespit etmenin yanında, âşıklar hakkındaki bazı bilgileri birinci ağızdan 
alarak onlarla ilgili bir arşivin çekirdeğini oluşturma ve haklarındaki bilgi-
leri güncelleme amacına da hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu di-
lekçenin ardından âşıklara “Ek -2” formu (bkz. Ek 4) dağıtılarak bu form-
dan -ilgili yerleri- âşıkların girecekleri yarışma dalı adedince doldurmaları 

7 Sivas’taki âşıklık geleneğinin son yıllardaki durumunda ciddi katkıları olan, AB fonla-
rından proje desteği de alarak farklı bir açılım sağlayan, varlığı ve faaliyetleriyle önem-
li işlevler gören ve kısa adı SİFAHOD olan bu dernek, yapısı ve fonksiyonları dola-
yısıyla ayrı bir çalışmaya konu olabilecek mahiyettedir. Derneğin, bayrama katılan 
âşıkların tespiti ve onlarla irtibata geçilmesi konusunda önemli katkılarının olduğunu 
da bu vesileyle hatırlatmak gerekir.
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talep edilmiştir. Zira bu formların her biri, jüri adedince çoğaltılarak âşığın 
performansını değerlendirmeleri için yarışmalardan hemen önce jüri üye-
lerine dağıtılacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere söz konusu form, jüri 
değerlendirme formudur ve üzerinde âşıkların hangi ölçütlere göre, nasıl 
değerlendirileceği bilgileri yer almaktadır. Mümkün olduğu kadar objektif 
bir değerlendirme yapabilmek gayesiyle düzenlenmiş olan formdaki ölçüt-
ler, toplantıda âşıklara etraflıca izah edilmiş ve yarışmalardaki değerlendir-
melerin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

Bundan sonra âşıkların gireceklerini önceden belirttikleri yarışma dalı 
isimlerinin ve sayısının teyidi alınmış ve yarışma sırası ile atışmalardaki 
eşleşmeleri belirlemek üzere kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi, her-
hangi bir şaibeye mahal vermemek için âşıkların huzurunda gerçekleşti-
rilmiştir. Kura çekiminin ardından kendilerine bayram programının akı-
şı hakkında bilgi verilmiş, yarışmalarda uyulacak kurallar belirtilerek ge-
rekli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre âşıklara bildirilen bayram progra-
mının akışı ve yarışmalarda uyulacak kurallar şu şekildedir:

Program Akışı:

02.11.2007, Cuma

08.00-09.00 : Kahvaltı-Öğretmenevi
09.30-12.00 : Şehir Gezisi
12.00-13.00 : Öğle Yemeği: TSO
 15.30 : Atatürk Anıtına Çelenk Konulması
 15.45 : Kortej (Müze yanından AKM’ye)
 16.15 : Âşık Veysel Fotoğrafları Sergisi Açılışı
 16.30 : Sivas’ta Yayınlanmış, Âşıklık Kültürüyle İlgili Kitaplar  

     Sergisi’nin Açılışı
 16.45 : Geleneksel 3. Sivas Âşıklar Bayramı Açılış Programı

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Sunum (Sivas Tanıtım Filmi)
3. Protokol Konuşmaları (Kadir Pürlü [İl Kültür ve Turizm Müdürü], Yavuz 

Bülent Bakiler [şair ve yazar], İrfan Ü. Nasrattınoğlu [Halk Kültürü 
Araştırmaları Kurumu Başkanı, folklor araştırmacısı], Mehmet Bakır 
[Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü], Sami Aydın [Sivas Belediyesi Başkanı], 
Veysel Dalmaz [Sivas Valisi], Binali Yıldırım [Ulaştırma Bakanı])
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4. Katılımcı Âşıkların Tanıtılması
5. Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile Jüri Üyelerinin Tanıtılması
6. Sivaslı Âşıkların (Kaptanî, Gülşadî, Derdiyar, Eserî) Selamlama 

Programı

18.00-19.00 : Akşam Yemeği: TSO
19.30- 23.00 : Âşıkların Selamlama Programı

1. Konuk Âşıklardan Bir Grubun ((Feymanî, Hacı Karakılçık, Fuat 
Çerkezoğlu, İsmail Pervanî, İsmail Azerî) Selamlama Programı

2. Katılımcı Âşıkların Özel Programı (Şeref Taşlıova, Mevlüt İhsanî, 
Mustafa Ruhani, Nuri Çırağı, Gürünlü Gülhanî)

03.11.2007, Cumartesi

08.00-09.00 : Kahvaltı-Öğretmenevi
09.30-11.45 : Divan Dalında Yarışma
11.45-12.15 : Âşıkların Serbest Programı
12.30-13.30 : Öğle Yemeği: Büyük Otel
13.30-17.30 : Güzelleme Türkü Dalında Yarışma
18.00-19-00 : Akşam Yemeği: Kütük Ev-Paşa Fabrikası
19.30-20.30 : Divan Dalı Yarışmasının Finali
20.30-21.00 : Sivas ve 4 Eylül Konulu Şiir Yarışması Ödül Töreni
21.00-23.00 : Lebdeğmez Dalında Yarışma
23.00-24.00 : Hamam Programı-Kurşunlu Hamam

04.11.2007, Pazar

08.00-09.00: Kahvaltı-Öğretmenevi
09.30-12.15 : Hikâyeli Türkü Dalında Yarışma
12.15-13.15 : Öğle Yemeği: C.Ü. Sosyal Tesisleri
13.30-14.00 : Muamma Metinlerinin Dağıtılması ve Toplanması
13.35-14.00 : Âşıkların Serbest Programı
14.00-17.30 : Taşlama/Yergi Dalında Yarışma
17.45-19.00 : Akşam Yemeği-Dinlenme: Kültür Park
19.30-21.00 : Âşıkların Serbest Programı
21.00-21.45 : Lebdeğmez Dalı Yarışmasının Finali
21.45-22.30 : Değerlendirme Konuşmaları (M. Sabri Koz, İrfan Ü.  

   Nasrattınoğlu, Ergun Göze) 
22.30-23.00 : Ödül Töreni ve Kapanış
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Yarışma Kuralları:

1. Programdan da anlaşılacağı üzere “3. Sivas Âşıklar Bayramı”nda top-
lam yedi dalda yarışma yapılacaktır. Bu dallar ve dallardaki yarışma-
larla ilgili açıklamalar aşağıdadır.
1.1. Divan: Bu dalda yarışmaya katılan âşıklar önceden kura yoluyla 

eşleştirilecek ve yine kurayla çekilen ayaklar verilerek atıştırılacak-
tır. Atışma sonucunda ilk ona giren âşıklar finalde aynı usulle tek-
rar atışacaklardır. Verilen ayakların tamamı 15 heceli olacaktır.

1.2. Güzelleme Türkü: Bu dalda yarışmaya katılanlar kura ile bir sıra-
lamaya tabi tutulacaklar ve önceden belirledikleri kendilerine ait 
bir güzelleme türküyü, verilen süre içerisinde sazları ile ve ken-
dilerine ait ezgiyle icra edeceklerdir. Bu dalda yarışmaya katıl-
mak isteyenlerin fazla olması ve fakat buna karşılık zamanın ye-
tersizliği dolayısıyla katılımcılar güzelleme türkülerinin metnini 
düzenleme komitesine önceden teslim edecek, sahnede türküle-
rinin sadece iki dörtlüğünü okuyabileceklerdir.

1.3. Lebdeğmez: Divan dalı yarışmasında olduğu gibi bu dalda da 
yarışmaya katılan âşıklar önceden kura yoluyla eşleştirilecek ve 
yine kurayla çekilen aynı hece ölçüsüne sahip ayaklar verilerek 
atıştırılacaktır. Atışma sonucunda ilk sekize giren âşıklar finalde 
aynı usulle tekrar atışacaklardır. Atışma sırasında âşıklar dudak-
ları arasına iğne, kürdan veya kibrit çöpü gibi maddelerden biri-
ni koyacaktır. Bu dalda b, p, ve m gibi dudak ünsüzlerini kullan-
mak yasaktır. Dileyen v, f gibi diş-dudak ünsüzlerini kullanabilir.

1.4. Muamma: Bu dalda yarışmaya katılacak olanlara üç muamma soru-
lacak ve yarım saat içerisinde cevap vermeleri istenecektir. Her mu-
ammanın cevabı ayrı bir dörtlükte verilmelidir. Muammalara cevap 
verenler arasında eşitlik olması -örneğin üç muammayı da bilen bir-
den fazla kişi çıkması- durumunda muamma cevapları teknik kriter-
ler bakımından değerlendirilecek ve sıralama ona göre yapılacaktır.

1.5. Sivas ve Dört Eylül Konulu Şiir: Bu dalda yarışmaya katılan 
âşıklar 1 Kasım 2007 akşamı Sivas Öğretmenevinde yapılacak 
teknik toplantıda, eserlerini rumuzlu olarak düzenleme komite-
sine teslim edeceklerdir. Bu daldaki yarışmaya âşık tarzı şiirin her 
türüyle, hacim sınırı olmaksızın katılına bilir. Yapılan değerlen-
dirme sonucu ilk beşe giren âşık şiirini programda, beş kıtayı aş-
mayacak şekilde okuyacaktır.
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1.6. Taşlama: Bu dalda yarışmaya katılan âşıklar önceden kura yoluy-
la eşleştirilecek ve yine kurayla çekilen aynı hece sayısına sahip 
ayaklar verilerek atıştırılacaktır.

1.7. Hikâyeli Türkü: Bu dalda yarışmaya katılanlar kura ile bir sırala-
maya tabi tutulacaklar ve önceden belirledikleri kendilerine ait 
bir hikâyeli türküyü verilen süre içerisinde sazları ile icra ede-
ceklerdir.

2. “3. Sivas Âşıklar Bayramı”nda verilecek ödül isimleri şu şekildedir:
1.Divan Dalında (Âşık Ruhsatî Ödülü)
2. Güzelleme Türkü Dalında (Âşık Talibî Coşkun Ödülü)
3. Lebdeğmez Dalında (Âşık Sefil Selimî Ödülü)
4. Muamma Dalında (Âşık Meslekî Ödülü)
5. Sivas ve Dört Eylül Konulu Şiir Yarışması (Âşık Veysel Ödülü)
6. Taşlama Dalında (Pir Sultan Abdal Ödülü)
7. Hikâyeli Türkü Dalında (Âşık Feryadî Çağıran Ödülü)

Yarışmalar sonunda her bir yarışmanın birincisine 1000, ikincisine 
700, üçüncüsüne 500 YTL ödül verilecektir. Ayrıca kendilerine başarı 
belgeleri de takdim edilecektir.

3. Yarışma başlamadan önce âşıklar, kendilerine daha önceden verilmiş 
olan değerlendirme formunu yedi nüsha olacak şekilde doldurarak 
düzenleme komitesine teslim edeceklerdir.

4. Yarışmalara katılan tüm âşıkların eserleri jüri üyeleri tarafından Ek 
2’deki kriterlere göre değerlendirilecek ve âşığın ilgili dalda aldığı 
puan, jürinin verdiği notların -en yükseği ve en düşüğü hariç- topla-
mının beşe bölünmesiyle elde edilecektir. Sazlı icranın olmaması du-
rumunda söz konusu kriterlerden saz ve ezgi ile ilgili olanlar dikkate 
alınmayacaktır. 

5. Yarışmaların herhangi bir dalında, yarışmaya katılanlar arasında eşitlik 
olması durumunda yarışmacıların eserlerindeki teknik ve sözel doku 
kriterlerinde aldıkları puan durumuna bakılacak ve sıralama ona göre 
tekrar yapılacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda kuraya müraca-
at edilecektir.

6. Atışma yapılan dallarda kurada çıkan ayakta hangi kafiyenin istendi-
ği jüri tarafından belirtilecek ve âşığın o kafiyeye uygun şiir söyleme-
si beklenecektir.
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7. “3. Sivas Âşıklar Bayramı”na katılan her âşığa bir katılım belgesi, 300 
YTL para ve çeşitli hediyeler verilecektir. Ayrıca Sivas dışından katı-
lanların konaklama bedelleri düzenleme komitesi tarafından karşıla-
nacaktır.

Program akışında da görüldüğü üzere 2 Kasım Cuma günü, konuk 
âşıklara öğleden önce rehberler eşliğinde şehir gezisi yaptırılarak Sivas’ın 
tarihî ve turistik değerleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Böylece bayram vesi-
lesiyle şehrin daha bilinçli ve programlı bir şekilde tanıtılması hedeflen-
miştir. Yine bu çerçevede Sivaslı şair ve devlet adamı Kadı Burhanettin’in 
mezarı ziyaret edilerek onun şahsında ebediyete intikal etmiş âşık/şair-
lerin saygıyla anılmasına gayret edilmiştir. Bu ziyaret ve saygıyla anma 
gayreti, geziye katılan âşıkları hem duygulandırmış hem de onların kendi 
adlarını yaşatmaya değer işler yapma konusunda -bir nebze de olsun- bi-
lenmelerini sağlamıştır.

Öğleden sonra Atatürk anıtına çelenk sunularak kalabalık bir kortej-
le, halk oyunları ekibinin eşliğinde (bkz. Ek 5) programların yapılacağı 
Atatürk Kültür Merkezine gelinmiştir. Kortej yaklaşık 500 metrelik mesa-
feyi, Sivas’ın en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesini yürüye-
rek geçmekle hem renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamış hem de 
âşıklar bayramının halka bir kez daha duyurulması işlevini görmüştür.

Bayramın programlarının yapılacağı Atatürk Kültür Merkezine gelin-
dikten sonra evvela Sivaslı âşıklar ve Sivas’taki âşıklık geleneği hakkın-
da farkındalık oluşturmak gayesiyle “Âşık Veysel Fotoğrafları” ve “Sivas’ta 
Yayınlanmış Âşıklık Kültürüyle İlgili Kitaplar” sergisi açılmış ve ardından 
bayramın açılış törenine geçilmiştir. Yukarıda belirtilen program çerçeve-
sinde ve Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın, bazı milletvekillerinin, 
Ulaştırma ve Kültür Bakanlığından kimi bürokratların ve başta Vali olmak 
üzere Sivas’taki tüm mülki ve askerî erkanın, kalabalık bir izleyici kitle-
sinin katılımıyla açılış gerçekleştirilmiştir. Bu düzeydeki yönetim erkinin, 
askerî ve mülki erkanın gerek programa katılmaları ve gerekse açılış sıra-
sında âşıklık geleneğinin fonksiyonları ve işlevleriyle alakalı olarak yapmış 
oldukları konuşmalar, âşıklar açısından büyük bir moral kaynağı olmuş 
ve âşıklar kendilerine/sanatlarına değer verildiğini görmenin huzurunu tat-
mışlardır. Bu huzurun -göreceli de olsa- özgüvenlerini artıracağı ve bunun 
da sanatlarında terakkiyi kısmen de olsa artıracağı muhakkaktır.

Bayramın açılış programı, bir grup Sivaslı âşığın, âşık fasıllarının açı-
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lışında söylenen ve hoşlaşma, merhabalaşma, karşılama veya selamlama 
da denilen türün icrasıyla sona ermiştir (bkz. Ek 6).

Yukarıda verilen programda da belirtildiği üzere aynı günün akşamın-
da konuk âşıkların önde gelenleri, mülki ve askerî erkanın da katıldığı 
kalabalık bir topluluk önünde maharetlerini sergilemiş (bkz. Ek 7, 8, 9) 
ve âşıklık geleneğinin niteliklerini, gücünü ve hâlâ canlı bir şekilde yaşa-
tıldığını izleyicilere göstermişlerdir.

Sonraki iki gün boyunca âşıklar, yukarıdaki program çerçevesinde 
âşıklık geleneğinin muhtelif dallarında maharetlerini sergilemişlerdir. 
Sabahın onu civarında başlayıp gecenin on birlerine kadar devam eden 
iki günlük programın büyük çoğunluğu yarışmalara ayrılmış, yarışmalar-
dan arta kalan zamanlarda ise âşıkların kendilerini serbestçe ifade etme-
lerine fırsat tanınmaya çalışılmıştır. Program çerçevesinde yapılan yarış-
ma dalları ve bunlara katılan âşıklar şu şekildedir:
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1 1*Ali ATAR, Kahyaoğlu X

2 Hacı KARAKILÇIK, Garip Hacı X X X X

3 Yunus TÖMEN, Sübhandereli X X X X X X

4 Fedayî KOÇ, Fedayî X X X

5 Ayten ÇINAR, Gülçınar X X X X

6 Bayram DÜŞÜNÜR, Düşünür X X X

7 Behram AKTEMUR, Behramî X X X X X X

8 İsmail KURT, Aladağlı X X X X X

9 Musa MERDANOĞLU, Merdanî X X X X X

10 Mustafa AYDIN, Mustafa X X X X X X X

11 Yakup TEMEL, Temelî X X X X X X X

12 Selahattin KAZAN, Kazanoğlu X X X X

13 Muhsin ÖZEN, Yaralı X X X X

14 Cemal ALPER, Divanî X X X X X X X

15 Ebubekir AVCI, Zamanî X X X X

16 Rasim SARAÇ, Saraçoğlu X
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17 SüleymanYÜCEKAYA, Emir Sultan X

18 Temel ŞAHİN, Turabî X X X X X X X

19 Eyyup DEMİRER, Eyyubî X X X X

20 Fuat ÇERKEZOĞLU, Çerkezoğlu X X X X X X

21 İsrafil DAŞTAN, İsrafil X X X X X

22 Mevlüt CULFA, Merdoğlu X X X X X X

23 İsmail ÇELİK, Pervanî X X X

24 Ali SULTAN, Sultan X X X

25 İsmail CENGİZ, Azerî X X X X X

26 Mehmet BATUR, Batur X X X X X

27 Mustafa AYAZ, Kurbanoğlu X X X X X

28 Saim İSTEK, İstekoğlu X X X X X

29 Sefer ERDEM, Erdemcan X X X X X X

30 Mansur ALYANSOĞLU, Alyansoğlu X X X X

31 Melek TEMEL X X X

32 Nihat KOÇAK, Nihat X X X X X X

33 Bahattin BULUT, Ozan Bulut X X X

34 Bahattin YILDIZ, Yıldızoğlu X X X X

35 Sabri YOKUŞ X X X X X

36 Duran TAMER, Miskin X

37 Murat BOYDAŞ, Murat X X

38 Veysel AKBULUT, Kul Veysel X X X X

39 Ahmet YILDIRIM, Öksüz Ozan X X X X X

40 Arif İnan YILDIRIM, Yağız Ozan X X X X X

41 Bekir Sami ÖZSOY, Nuri Şahinoğlu X X

42 Osman ERTEN, Feryadî X X X X X X

43 Mustafa BUĞRAHAN, Devâî X X X X X

44 Cemile DÜZGÜN, Cemocan X X

45 Abdullah GİZLİCE, Gizlice X

46 Osman TAŞKAYA, Feymani X X X X X X

47 Kemalî BÜLBÜL, Kemalî
48 Abdülkadir NAMLI, İsmetî X

49 Ahmet Turan BÜLBÜL, Eserî X X X X X X

50 Bekir ÂLİM, Sitemkar X

51 Bülent ALTAY, Bülent X X X X

52 Cumhur KARABULUT, Hüroğlu X

53 Halil TOPÇU, Halil X

54 Hasan Basri GÜNGÖR, Seçkinî X X X
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55 Hasan Hüseyin YILMAZ, Garip Ozan
56 Hilal DİMEZ, Şehriyar X

57 İbrahim AYDIN X

58 İdris ÇINAR, Çınarî X

59 İsmet YILMAZ, Kelamî X

60 Mahir GÜLER, Kulfanî X X X X

61 Mehmet ANULUR, Kul Mehmet X

62 Mehmet ARSLAN, Gidabî X

63 Mehmet COŞKUN X

64 Mehmet KÖŞE, Kaptanî X X X X X X

65 Murat TANRIVERDİ, Derdiyar X X X

66 Mustafa ALTINAY X

67 Mustafa GÜLÜM X

68 Ömer ŞAHİN, Meddahî X X X X

69 Ömer TOMBUL X

70 Ramazan DEMİR, Yarenî X

71 Ramazan ŞİMŞEK, Yalınayak X X X X

72 Recep KIZILKAYA X

73 Sabiha SERİN X

74 Servet ALTAY, Ozan Han X

75 Suat ALTAY, Ozan Suat X

76 Süleyman ERDİÇ, Âlimî X X

77 Talip KILIÇ, Talibî
78 Tevfik KENEŞ, Kutubî X

79 Turan YILDIRIM, Furkanî X

80 Yavuz ALTAY, Erkanî X X

81 Yılmaz ALTAY, Gülşadî X X X X X

82 Yusuf Kenan GÖZCÜ, Kadimî X X X X

83 Zeki ALTUNSOY, Hayalî X X X X X

84 Durali DOĞAN, Durali X

85 İdris GÜMÜŞ, İdrisî X X

86 Mehmet Ali İLBAŞ, Zamanî X

87 Murat ERCİYAS, Muradî X

TOPLAM 24 51 17 41 64 42 35

* Yukarıdaki tabloda âşıklar, önce geldikleri/yaşadıkları illere göre sınıflandırılmış sonra 
da geldikleri iller içerisinde adlarına göre alfabetik sıraya dizilerek verilmişti. Burada 
da âşıklar sıralanırken aynı sistematik kullanılmıştır.
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Her şeyden önce bu tablo, bayrama katılanlardan kimlerin “halk şâiri”, 
kimlerin “âşık” kategorisinde değerlendirilebileceği ve hangi âşıkların, 
geleneğin hangi türlerinde nasıl bir konuma/performansa sahip olduk-
ları konusunda önemli veriler sunmaktadır. Buna göre sadece Sivas ko-
nulu şiir yarışmasına katılanların ve herhangi bir dala işaret koymamış 
olanların sazı ve irticali olmadığı, dolayısıyla bu kişilerin büyük ihtimal-
le halk şâiri olabilecekleri söylenebilir. Tabloda bu duruma uyanların sa-
yısı yirmi yedidir. Demek oluyor ki bayrama iştirak edenlerden -onur ko-
nuğu âşıklar hariç- altmışı, saz çalabilmekte ve âşıklık geleneğinin muh-
telif dallarında icracılık yapabilmektedirler.

Tablodan da anlaşılacağı üzere 3. Sivas Âşıklar Bayramında yedi dal-
da (1. Sivas ve Dört Eylül konulu şiir, 2. divan, 3. güzelleme türkü, 4. leb-
değmez, 5. muamma, 6. taşlama ve 7. hikâyeli türkü) yarışma yapılmıştır 
ve bunların üçü, hatta muammayı da sayacak olursak dördü hazırlıksız 
yarışma türlerindendir. Toplam kısmında da görüldüğü üzere hazırlıksız 
yarışma türlerine katılanların sayısı hiç de azımsanamayacak bir miktar-
dadır. Ayrıca yine tablodan anlaşıldığı kadarıyla günümüz âşıkları, âşık 
edebiyatının divan ve lebdeğmez gibi zor dallarında da atışabilmekte ve 
maharetlerini sergileyebilmektedir. Bu, âşık edebiyatının bugünkü ve ge-
lecekteki durumu hakkında karamsarlığa kapılmaya pek gerek olmadığı 
anlamına gelmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere bayramda divan, lebdeğmez ve taşla-
ma dallarında âşıklar eşleştirilerek ve irticali olarak atıştırılırken muam-
ma hariç diğer üçünde âşıkların önceden ortaya koydukları eserlerine yer 
verilmiştir. Muamma dalında ise;

Deride yok, gönde yoktur.
İmanda var, tende yoktur.
Sır değildir, göz de görür.
Semada var, canda yoktur.

Bir ayna ki seyrettirir âlemi.
Bazı neşe verir, bazı elemi.
Sapsız, kulpsuz bir acayip nesnedir.
Ta ezelden boş bırakmaz âdemi.
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Nere çeksen boyun eğer, itiraz etmez gider.
Her bir renkten sureti var, kimseye çatmaz gider.
Sürü olur, bir çobana hal diliyle seslenir.
Başın kessen candan olur, bir düzen tutmaz gider.8

şeklinde sorulan bu üç muammaya yarım saat içerisinde manzum ola-
rak cevap vermeleri beklenmiştir. Hazırlanan cevaplar içerisinde sade-
ce birinci muammaya bazı âşıkların doğru cevap verebildiği anlaşıl-
mıştır.

Âşıkların yarışmalardaki performansı her biri dil, edebiyat, müzik 
ve özellikle de âşık edebiyatı alanlarından birinde uzmanlaşmış (İrfan 
Ü. Nasrattınoğlu, Prof. Dr. Bilal Yücel, Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, Doç. 
Dr. Şeref Boyraz, Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya, Dr. Berat Demirci ve Sivas 
Devlet THM Korosu Şefi Uğur Kaya) yedi kişilik jüri (bkz. Ek 10) tarafın-
dan “Ek-2” diye adlandırılan ve aşağıda “Ek 4”te verilen form üzerin-
deki ölçütlere ve sistematiğe göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler 
âşıkların önünde ve seyirci huzurunda, her bir âşığın icrasından hemen 
sonra ve jürinin diğer üyelerinden habersiz bir şekilde yapılmış ve böy-
lece üyelerin birbirlerini etkilemesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca bununla da yetinilmeyerek jüriden herhangi birinin, âşıklardan 
birini kayırma veya batırmak isteme ihtimalinin önüne geçmek gayesiyle 
verilen puanların en düşüğü ve en yükseği değerlendirmeye katılmamış-
tır. Dolayısıyla yedi kişilik jüriden beşinin değerlendirmesi, bilgisayarda 
hazırlanan bir programa aktarılmış ve yarışmaya katılan âşıkların puanla-
rı anında hesaplanmıştır. Değerlendirmede uygulanan bu sistemle müm-
kün olduğu kadar objektiflik sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat yine de jüri-
nin objektif olamadığına dair az da olsa birtakım söylentilerin ortaya çık-
masına engel olunamamıştır.

Bu tür yarışmaların sonunda sıklıkla karşılaşılan benzer söylentiler, 
hem jüri üyelerini rahatsız edip bir başka sefere aynı işi üstlenme konu-
sunda onların isteksiz davranmasına yol açmakta hem de âşıkların ara-
sına göreceli bir huzursuzluk/husumet girmesine neden olmaktadır. Bu 

8 Birinci ve üçüncü muamma Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, diğeri ise tarafımızdan hazır-
lanmış olup cevapları sırasıyla “m harfi”, “rüya” ve “tesbih”tir.
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da kimi âşıkların, ucunda ödül olan yarışmaların düzenlenmesine veya 
onlara katılmaya pek sıcak bakmamaları sonucunu doğurmaktadır. Oysa 
yarışmaların ortaya çıkardığı tatlı rekabet hissi ve kazanma duygusu, 
âşıkların maddi ve manevi açıdan taltif edilmelerini sağlamakta ve bu 
da yarışmaları geleneğin sürdürülmesi, dahası gelişmesi için teşvik primi 
konumuna oturtmaktadır. Bu sebeple, yani geleneğin teşvik edici bu un-
surdan beslenebilmesi için yarışmaların düzenlenmesi, düzenlenen ya-
rışmalardaki değerlendirmelerin mümkün olduğu kadar objektif ve şeffaf 
bir biçimde yapılması, değerlendirilenlerin de yarışmalardan çıkan so-
nuçları yorumlarken kendilerinin/âşıkların topluma modellik yaptıklarını 
akıldan çıkarmayarak, olabildiğince insaf ölçülerine göre hareket etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

Yukarıda sistematiği kısaca anlatılan jüri değerlendirmeleri sonucun-
da bazı âşıkların birbirlerine çok yakın puanlar aldığı, aralarında yal-
nızca bindelik farkların oluştuğu görülmüştür. Bu, performans itibariy-
le kimi âşıkların birbirlerine çok yakın bir konumda bulunduğu anlamı-
na gelmektedir. Dolayısıyla bazı âşıkların yarışmalarda dereceye gireme-
mesi, onların dereceye girenlerden çok daha az başarılı olduğu anlamı-
na gelmemelidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3. Sivas Âşıklar 
Bayramındaki yarışma dallarında dereceye girenler şu şekilde oluşmuş-
tur:

Divan Dalı;
1.Osman TAŞKAYA (Feymanî)
2.Temel ŞAHİN (Turabî)
3.İsrafil DAŞTAN (İsrafil)

Güzelleme Türkü Dalı;
1. Hacı KARAKILÇIK (Garip Hacı)
2. Fuat ÇERKEZOĞLU (Çerkezoğlu)
3. Mehmet KÖŞE (Kaptanî) 

Lebdeğmez Dalı;
1. Murat TANRIVERDİ (Derdiyâr)
2. Cemal ALPER (Divanî)
3. Mustafa AYAZ (Kurbanoğlu)
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Hikayeli Türkü Dalı;
1. Ayten ÇINAR (Gülçınar)
2. Ali SULTAN (Sultan)
3. Mustafa AYAZ (Kurbanoğlu)

Taşlama Dalı;
1. Murat TANRIVERDİ (Derdiyâr)
2. Mevlüt CULFA (Merdoğlu)
3. Bülent ALTAY (Bülent)

Muamma Dalı;
1. Yok
2. Yok
3. Mansur ALYANSOĞLU (Alyansoğlu)
Temel ŞAHİN (Turabî)
Cemal ALPER (Divanî)
Ali SULTAN (Sultan)
Fuat ÇERKEZOĞLU (Çerkezoğlu)
Bekir Sami ÖZSOY (Nuri Şahinoğlu)

Sivas ve Dört Eylül Konulu Şiir Dalı;
1. Hasan Basri GÜNGÖR (Seçkinî)
2. Temel ŞAHİN (Turabî)
3. Bekir Sami ÖZSOY (Nuri Şahinoğlu)
Mansiyon Mevlüt CULFA (Merdoğlu)
Mansiyon Ayten ÇINAR (Gülçınar)

Buna göre yarışmalarda 26 kişi dereceye girmiş demektir. Dereceye 
girenlerin doğum yerlerine bakıldığında 10 kişiyle Erzurum’un ilk sıra-
da yer aldığı, bunu 9 kişiyle Sivas’ın, 3 kişiyle de Kars’ın takip ettiği an-
laşılmaktadır. Yarışmalarda dereceye girenlerin doğum yerleri bakımın-
dan karşımıza çıkan bu tablonun, bayrama katılanların memleketlerinin 
yoğunluğu ile aşağı yukarı paralellik arz etmesi, bir tesadüf olmasa ge-
rektir. Ayrıca dereceye girenler listesine dikkatli bakılacak olursa bazı 
âşıkların birden fazla dalda dereceye girdikleri fark edilecektir. Buna 
göre aslında, bayramda 16 farklı kişi dereceye girmiştir. Bu kişilerin do-
ğum yerlerine bakıldığında altısının Sivaslı, beşinin Erzurumlu, ikisi-
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nin Karslı, birer tanesinin de Adanalı, Osmaniyeli ve Karamanlı oldu-
ğu görülmektedir. Bu da yarışmalarda, hem bayrama katılanların doğum 
yeri yoğunluğuyla doğru orantılı sonuçlar çıktığını göstermekte hem de 
âşıklık geleneğinin daha ziyade nerelerde görüldüğü ve güçlü olduğu 
konusunda serdedilen düşünceleri teyit etmektedir. Dereceye girenler, 
âşıklık geleneğinin yoğun olarak yaşatıldığı bölgelerden çıktığına göre 
jürinin yaptığı değerlendirmeler büyük oranda yerinde ve doğru sonuç-
lar vermiş demektir.

Dereceye girenlerden birinin bayan olması, âşıklık geleneğinin ba-
yanlar tarafından da yürütülebileceğini göstermektedir.9 Âşıklar arasın-
da Sivas ve Sivas’a ait kültürel değerler hakkında farkındalık oluşturmak 
gayesiyle düzenlenen Sivas ve 4 Eylül konulu şiir yarışmasında derece-
ye girenlerden üçünün Sivaslı olmayışı, âşıkların gerektiğinde kendileriy-
le doğrudan alakalı olmayan konularda dahi başarılı eserler verebilece-
ğini göstermektedir.

Yarışmalarda dağıtılacak olan ödüller, Sivas yöresi âşıkları hakkın-
da bir bilinç oluşturmak, yani yereli ulusala taşımak düşüncesiyle -yu-
karıda yarışma kuralları kısmında da görüldüğü üzere- hayatta olmayan 
Sivaslı âşıkların adıyla isimlendirilmiştir. Yarışmalarda birinci gelenlere 
1000, ikincilere 700 ve üçüncülere de 500 YTL ödül ile çeşitli hediye-
ler verilmiştir. Ayrıca genç (16) yaşına rağmen bayrama katılarak irtical 
gerektiren zor yarışma dallarına dahi iştirak eden Konyalı âşık Arif İnan 
YILDIRIM (Yağız Ozan) (Bkz. Ek 11) medenî cesaret ve yaşının üstünde 
bir performans sergilediği için jüri teşvik ödülüne (300 YTL) layık görül-
müştür.

Sivas’ta gerçekleştirilen bundan önceki ilk iki âşıklar bayramında ya-
rışma pek yapılmamış, âşıklar genellikle önceden hazırladıkları eserle-
ri icra etmişlerdir. Oysa üçüncüsünde daha ziyade bir er meydanı hava-
sı hâkim olmuştur. Dolayısıyla üçüncüsünün ilk ikisinden ayrılan önem-
li yanlarından biri de yapılan bu yarışmalardır. Bu bayramın farklı ve 

9 Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren örneklerine daha sık bir şekilde 
rastlanan Türkiye’deki kadın âşıklar ve durumları hakkında bilgi için bkz. (Akagündüz 
2006: 3-5).
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önemli yanlarından biri de bayram çerçevesindeki tüm etkinliklerin ba-
şından sonuna kadar kamerayla kayıt altına alınmış olmasıdır. Bu, irti-
calen söylenen şiir/metin/lerin (ki bunlar hiç de azımsanamayacak bir 
yekûn oluşturmaktadırlar), âşıkların icra usullerinin tespit edilmesi anla-
mına gelmektedir ki bu da özelde söz konusu bayramla alakalı daha ay-
rıntılı çalışmalar, genelde ise âşıklık geleneği hakkında çalışacak olanlar 
için hatırı sayılır bir arşiv malzemesi demektir.

Bayrama katılan âşıkların gerek serbest programlarında ve gerekse ya-
rışmalar esnasında dinleyicinin nabzını tutmaya çalıştığı ve onların gün-
demindeki konularla ilgili eserler söylemeye gayret ettiği gözlemlenmiş-
tir. Bu bağlamda şehit haberlerinin sıkça geldiği ve sınır ötesi operasyon 
ihtimalinin artığı bir ortamı teneffüs eden halkın bu konulardaki hassasi-
yetini bilen âşıklar irtical yaparken yer yer terör, askerlik, şehitlik bölücü-
lük gibi konulara vurgu yapan mısralar söylemeye çalışmışlardır. Bunun 
yanında âşıklar, yurt güzellemelerinde vatan kavramını, ölüm, ayrılık, 
yoksulluk, anne sevgisi, gurbet ve sevgili gibi konuları işleyen şiirler de 
okumuşlardır.

Âşıkların eserlerini icra ettikleri esnada izleyiciler arasında zaman za-
man coşkulu anlar, yer yer de hüzünlü dakikalar yaşanmıştır. Özellikle 
taşlama dalının atışmaları yapılırken salonu gülüşme ve kahkaha sesle-
ri doldurmuş, hikâyeli türkülerin icrasında ise salona derin bir sessizlik 
çökmüş ve izleyicilerden bazıları göz pınarlarına engel olamamıştır. Zira 
hikâyeli türkülerin ekseriyeti acıklı olay ya da durumlar neticesinde oluş-
turulmuş olup hüznü davet eder mahiyette idi. Hikâyeli türkülerin ekse-
riyetle acıklı olay veya durumlar üzerine inşa edilmiş olması, âşık edebi-
yatında yaratıcılığı harekete geçiren unsurların başında acının bulundu-
ğunu göstermektedir.

Bayramın açılış günü ve kapanış seansı haricindeki bölümlerine, 
Sivas halkının yeterince ilgi gösterdiğini söylemek pek mümkün değil-
dir. Özellikle cumartesi ve pazar gününün gündüz programlarına katılı-
mın az olduğu gözlemlenmiştir. Az da olsa birtakım sitemlere yol açan bu 
durum, söz konusu seansların bazılarının iş, bazılarının da dinlenme za-
manına denk gelmesinden kaynaklanmış olmalıdır. Sözü edilen günlerin 
gündüz dilimindeki programlara Sivaslının istendik düzeyde ilgi göster-
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memesine karşılık Tokat, Çorum ve Erzurum gibi çevre illerden sırf bayra-
mı izlemek için gelenlerin varlığı da dikkat çekmiştir. Ayrıca bayram vesi-
lesiyle şehre gelip katılımcıları ve izleyicileri onurlandıran başka konuk-
lar da olmuştur. Meşhur şair ve aynı zamanda önemli bir hitabet ustası 
olan Yavuz Bülent Bakiler, yine en az onun kadar meşhur olan gazeteci-
yazar Ergun Göze, değerli halkbilimci, M. Sabri Koz yaptıkları konuşma 
ve değerlendirmelerle Ahmet Turan Şan ve Kubilay Dökmetaş da nefis 
sesleri ve sazlarıyla bayrama bambaşka bir zenginlik kazandırmışlardır.

Kısaca “söz mülkünün sultanları”, düzenlenen kapsamlı bir program-
la Sivas’ta, 2-4 Kasım 2007 tarihleri arasında üç gün boyunca bayram et-
miş ve ettirmişlerdir. Halkın gözü, kulağı, dahası ve en önemlisi tercü-
manı olan âşıklar, sazlarını ve sanatkârane sözlerini ilgilisiyle paylaşarak 
hem onlara, gönül telini titretecek ziyafetler sunmuşlar hem de kendile-
rini gösterme, maharetlerini sergileme fırsatı bulmuşlardır. Buldukları bu 
fırsat da haklı olarak birçok marifet ehlinin aradığı bir durumdur. Çünkü 
marifet, süreklilik kazanmak ve gelişmek için iltifatla beslenmek ister. 
Beslenemezse susuz bırakılmış bir çiçek gibi yavaş yavaş kuruyup ölür. 
İşte bu anlamda 3. Sivas Âşıklar Bayramında da âşıklar, daha fazlasına 
layık olsalar da, elden geldiğince her türlü maddî, manevî iltifatla taltif 
edilmeye çalışılmışlardır. Bunda ne derece başarılı olundu, yani bayram 
sevincini ne derece yaşadılar, bunu elbette zaman gösterecek. Fakat şu-
rası da bilinmelidir ki valisinden belediye başkanına, müdüründen hiz-
metlisine kadar herkes, onların bayramı bayram gibi yaşamaları için el-
lerinden geleni esirgememişler ve her şeyden önemlisi iyi niyetlerini da-
ima taze tutmuşlardır.

3. Sivas Âşıklar Bayramı hem zengin içeriğiyle geleneğin hâlâ yaşatıl-
dığını göstermiş hem de âşıklar açısından tanıma, tanışma, yarışma for-
matı içerisinde tatlı bir rekabet ve bu rekabetin doğurduğu daha nitelik-
li ürünler verme konusunda teşvik etme, sanatın meyvelerini yeme10, do-
layısıyla sanata daha bilinçli ve istekli bir biçimde yaklaşma, yereli ulu-
sala taşıma gibi fonksiyonlarıyla geleneğin yaşatılması ve güçlendirilme-

10 Sanatın meyveleri duruma ya da kişiye göre değişebilmekte; alkıştan, çeşitli taltif söz-
lerine, büyük bir ihtiramla misafir etmekten/ağırlamaktan maddî getirilerine kadar ge-
niş bir yelpaze oluşturmaktadır.



107III. Sivas Âşıklar Bayramı ve Düşündürdükleri

si adına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bu bağlamda bayramın radyo 
ve televizyon kanalları aracılığıyla daha geniş kitlelere iletilmesi, gelenek 
hakkında kimi zihinlerde var olan bilinci canlandırırken kimi zihinlerde 
de bu bilincin oluşmasını sağlamış, ayrıca bayramdan sonra yerel baz-
da tanınan âşıkların bir kısmı ulusal ölçekte yayın yapan televizyon prog-
ramlarına çıkmaya başlamıştır.

Bayram, birtakım küçük hata ve eksikliklere rağmen genel anlamda 
misafirlerin çoğunluğunun memnuniyeti, yetkili ve etkili kişilerin, bayra-
mın gelecek yılda da yapılması ve hatta uluslararası boyuta taşınması ge-
rektiği konusundaki dilekleriyle bitirilmiştir (Bkz. Ek 12). Hatta bu konu-
da yetkili ağızlardan ellerinden geleni yapacaklarına dair sözler de alın-
mıştır.

Dileğimiz bu sözlerin yerine getirilmesi için bir daha 43 yıl bekleme-
ye gerek kalmadan edinilen tecrübeyle hemen gelecek yıl daha iyisini 
yapmak üzere kolların sıvanmasıdır. Çünkü bu tür bayramların, milletin 
tercümanı olan âşıkların teşvik edilmesi, âşıklık geleneğinin yaşatılma-
sı, yeni Veysellerin, Talibî Coşkunların, Feryadî Çağıranların yetiştirilme-
sinde lokomotiflik yapması, küreselleşen dünyada kültürel özelliklerimi-
zi korumamıza vesile ve yardımcı olması, milletin fertlerini bir araya ge-
tirip kenetlemesi gibi pek çok işlevi bulunmaktadır.
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Ek 3:

Ek -1

SİVAS VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne

SİVAS

2-4 Kasım 2007 tarihleri arasında yapılacak olan “3. Sivas Âşıklar 
Bayramı”nın katılım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Adı geçen 
bayramın program ve yarışmalarına aşağıda belirtilen dallarda katılmak 
istiyorum.

Gereğini arz ederim.
                                                                          01 / 11 / 2007

Programa/Yarışmaya Katılacak Âşığın

1.Adı Soyadı: 5. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

2. Mahlası: 6. Öğrenim Durumu:

3. T.C. Kimlik No: 7. Âşıklığa Başlama Tarihi:

4. D. Yeri ve Yılı: 8. Varsa Ustası:

Adresi : ………………………….....…….......………..…....………………………………………………..

 ….........………….………………………………………………....……………………………......

Telefon: Ev : ………………...……….. İş: ….……..………….…… Cep: ………..……..………………..

Yarışma Dalları

1 Divan Dalı (Doğaçlama) (Âşık Ruhsatî Ödülü)

2 Güzelleme Türkü Dalı (Âşık Talibî Coşkun Ödülü)

3 Lebdeğmez Dalı (Doğaçlama) (Âşık Sefil Selimî Ödülü)

4 Muamma Dalı (Âşık Meslekî Ödülü)

5 4 Eylül ve Sivas Konulu Şiir (Âşık Veysel Ödülü)

6 Taşlama Dalı (Doğaçlama) (Pir Sultan Abdal Ödülü)

7 Hikâyeli Türkü Dalı (Âşık Feryadî Çağıran Ödülü)

8 Serbest Program
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Kısa Hayat Hikâyesi: 
……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

Yayınlanmış Eser(ler)i:
……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

……………………………………………………………………………..……………………………...........……….

                                                        

                                                                 Katılması uygundur.

 Düzenleme Komitesi

                                                                      Adına Kadir PÜRLÜ

                                                              İl Kültür ve Turizm Müdürü
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Ek 4:

Ek -2

3. Sivas Âşıklar Bayramı Yarışma Değerlendirme Formu

2-4 Kasım 2007

Yarışmacı Âşığın

1. Adı Soyadı : ………………………....…………..

2. Mahlası     : ……………………………………...

3. İli              : …………….……………………….

Âşığın Katıldığı Yarışma Dalı

………………………............…………

Yarışma Tarih ve Saati: ……….............….

İmzası: ……........…..…….

KRİTERLER
Puan

Değeri
Alınan
Puan

1. Ölçü ve Kafiye:
1.1. Ölçü: Söylenilen tüm parçalardaki mısraların hece sayıla-
rının kendi içerisinde aynı olması demektir. Yani bir parçanın 
birinci dizesi kaç heceli ise diğer tüm mısraların da aynı hece 
sayısına sahip olması gerekir. Hece sayısına bağlı olarak şiirde 
ahengi sağlayan bir diğer unsur da duraklardır. 15 heceli bir şii-
rin durağı 8+7 veya 4+4+4+3, 11 hecelininki 6+5 veya 4+4+3, 
8 hecelininki 4+4, 5+3 ya da 3+3+2, 7 hecelininki de 4+3 biçi-
minde olmalıdır. Yarışmada ayak verilmiş ise söylenecek mısra-
lar ayağın ölçüsüne uymak zorundadır.

Mısralardaki hece sayılarının eşitliğine ve durakların durumuna 
göre puan verilir.

1-5

1.2. Kafiye: Halk şiirinde genellikle yarım, tam, zengin ve ci-
naslı kafiyeler kullanılmaktadır. Bazen de b/p ve ç/ş gibi sesler-
le kulak kafiyesi yapılmaktadır. Yarışmada ayak verilmişse söyle-
nen dizeler, ayağın kafiyesiyle aynı olmak zorundadır. Örneğin 
tam kafiyeli bir ayak verilmişse söylenecek şiir de tam kafiye-
li olmalıdır. Ayrıca ayak tekrarı yapılmamalıdır. Kulak kafiyesi 
1, yarım 2, tam, 3, zengin 4 ve cinaslı kafiye 5 puan üzerinden 
hesaplanır.
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Kafiyenin verilen ayakla olan uygunluğuna ve çeşidine bakıla-
rak puan verilir.

1-15

2. Söyleyiş Özellikleri:
2.1. Sözle müzik arasında tavır hatası yapılmaması gerekir. 2.2. 
Ayrıca ezgi ile muhteva uyumlu olmalıdır. 2.3. Hece sayısını tut-
turmak ya da kafiyeyi denk getirmek için mahallî ağız özellikle-
ri kullanılmamalıdır.

1-10

3. Sözel Doku Özellikleri:
3.1. Ayak verilmiş ise verilen ayağın konusu ve temasıyla söyle-
nen parçanın uygun olması gerekir. 3.2. Argo kelimeler kullanıl-
mamalıdır. 3.3. Dörtlükler arasında konu bütünlüğü olmalıdır. 1-10

3.4. Anlatım bozukluğu bulunmamalıdır. 1-5

3.5. Şiirin dili, üslubu, özgün buluşları, edebî sanatları ve kul-
lanılan deyimleri

1-10

4. Müzikal Özellikler:

4.1. Konu ile ezgi arasında bütünlük olmalıdır.
4.2. İcra sırasında saz ile söz uyumlu olmalıdır.
4.3. İcrada gerek sazın tınısında ve gerekse sözün ezgisinde de-
tone olunmamalıdır

1-10

5. Diğer Kriterler:
Programların planlanan sürede tamamlanması ve muhtemel ka-
rışıklıkların önlenmesi zamana riayetle mümkündür. Bu sebep-
le âşıkların öngörülen zamanda, kendisine verilen süre içerisin-
de programını tamamlaması büyük önem arz etmektedir. Bunun 
için atışmalar üçer, güzelleme türküler ikişer kıtayı, hikâyeli tür-
kü ise 6 dakikayı aşmamalıdır. Ayrıca ismi anons edilen âşıklar 
en geç bir dakika içerisinde icrasına başlamalıdır.

Verilen süreye riayet etmek 1-5

Jüri Üyesinin

Adı Soyadı : ……………………...……………..

İmzası       : ……………………………………...

Toplam 70

Alınan puan  
(yazıyla)
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Denizli’de Âşıklık Geleneği ve Sorunları
Minstrel Tradition in Denizli and its Problems

 Adem ÖGER*

ABSTRACT
Minstrel tradition takes an important place in Turkish culture. 
This tradition, which was shaped through the centuries old ex-
periences, had certain forms and rules, benefited permanent and 
charming characteristics of poems and created unique works in 
story building and transmission, has transferred from generations 
to generations and has so survived until now by passing through 
some amendments and transitions. Nowadays the minstrel tradi-
tion is produced, transferred and circulated orally, written and 
electronically. However the changing in socio-cultural life also 
influenced minstrel tradition effectively. Especially written and 
electronic cultural practices made the communication devices 
widely used and thus important changing occurred in minstrel 
tradition. In this paper, by giving information about the history 
and current situation of minstrel tradition in Denizli region, we 
tend to argue and analyze the amendments in regional minstrels’ 
way of coaching, performing environments and focuses of atten-
tions according to the social change. In addition some proposals 
are made about the issues of transferring and introducing this 
tradition to other generations.    

Key Words: Minstrel, minstrel tradition, Denizli, Minstrel Nihat, 
Özay Gönlüm.
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Âşıklık geleneği, geçmişi daha öncesine dayanmakla birlikte kesin 
şekilleriyle 16. yüzyıldan itibaren sözlü kültür ortamında icra edilmeye 
başlanmış, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren matbaanın kullanılmasıyla 
birlikte sözlü kültür ortamının yanı sıra yazılı kültür ortamına da aktarılıp 
tüketilmeye başlanmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise kitle iletişim araç-
larının sosyo-kültürel hayatın her alanında yaygın olarak kullanılmasıyla 
birlikte, âşık tarzının şiirsel ürünleri hem sözlü gelenekte hem de elektro-
nik kültür ortamında yaratılıp aktarılmaya devam etmektedir. 

Anadolu’da bazı bölgelerimiz âşıklık geleneğinin yaratılması ve yaşa-
tılması açısından öne çıkmaktadır. Özellikle Orta ve Doğu Anadolu böl-
geleri âşıklık geleneğinin köklerinin atıldığı ve geliştirildiği bölgelerimiz-
dir. Ege Bölgesi ve asıl konumuz olan Denizli yöresi ise âşıklık gelene-
ğinin yukarıda belirttiğimiz bölgelerin aksine pek canlı olmadığı bir yö-
redir. Denizli yöresinde köklü bir âşıklık geleneğinin olmamasına rağ-
men, bu geleneğin yaşatılması açısından ve âşık sayısı bakımından Batı 
Anadolu’daki en önemli şehirlerimizden biridir.   

Kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, 
âşıkların yetişmeleri, icra ortamları ve işledikleri konular öncekilere göre 
farklılıklar göstermektedir. Günümüzde âşıklar, geçmişte olduğu gibi 
sözlü kültür ortamında ve usta-çırak ilişkisi içerisinde değil, âşık ve halk 
hikâyeleri kitaplarını okuyarak, usta âşıkları radyo ve kasetçalardan din-
leyerek kendilerini yetiştirmektedir. Bu durum âşık adaylarının “gizli çı-
raklık” adı verilebilecek bir dönemden geçmelerine neden olmaktadır. 
Buna göre âşık olmak isteyen kişiler, âşık tarzı içeren kasetleri dinlemek-
te ve bunları usta bildikleri âşıklara dinleterek onların eleştiri ve öne-
rilerini almaktadırlar. Bu yolla kendilerini yetiştirmeye çalışmaktadırlar. 
Denizli yöresinde yetişen âşıklar da bu tarzda kendini yetiştiren, daha 
çok yazılı ve elektronik kültür ortamında geleneği öğrenen ve sanatını bu 
bağlamda icra eden âşıklardır. 

Denizli’de yetişen âşıklardan birincisi Ali Taş’tır. 1943 yılında Afyon-
Dinar ilçesinin Bademli Köyü’nde dünyaya gelen Ali Taş, ilkokulu köyün-
de bitirdikten sonra 15 yaşında gurbete çıkmış ve Denizli, Muğla, Aydın 
ve İstanbul’da geçen beş yıldan sonra 1963 yılında askere gitmiştir. 1972 
yılında evlendikten sonra Denizli’ye yerleşen Ali Taş, bir taraftan çoban-
lık, inşaat işçiliği ve türbedarlık gibi işlerde çalışırken, diğer taraftan usta 
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âşıkların plaklarını ve kasetlerini dinleyerek âşıklık geleneği konusunda 
kendini yetiştirmiştir. Düğünlerde ve çeşitli eğlence yerlerinde hem yö-
reye ait türküleri hem de kendi eserlerini bağlamasıyla çalıp söyleyen Ali 
Taş, 1991 yılında vefat etmiştir. 47 yıllık ömründe, dokuz plak ve beş ka-
set çıkarmıştır. Ayrıca yurt dışında Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya 
ve Belçika’da yaşayan ve “gurbetçi” adı verilen vatandaşlarımızın düzen-
ledikleri çeşitli etkinliklerde de çalıp söyleyen Ali Taş, yurt içinde de bir-
çok yarışmaya katılarak çeşitli ödüller almıştır (Kaptan 2002: 145–160). 
Bunlardan bazıları şunlardır:

1. 1971 Konya Âşıklar Bayramında “türkü” dalında ikincilik ve 
“Dadaloğlu” özel ödülü ve bir şilt;

2. 1974 yılında, İstanbul Kök dergisinin şiir yarışmasında, “türkü” da-
lında ikincilik ve “Dadaloğlu” özel ödülü ve bir şilt;

3. 1974 Antalya Festivalinde özel ödül ve bir şilt;

4. 10. Silifke Müzik ve Folklor Festivalinde özel ödül ve şilt;

5. 1977 İstanbul 2. Altın Saz Âşıklar Şöleninde “türkü” dalında birin-
cilik ve şilt;

6. 28 Nisan 1981, Müzik-San Vakfı’nın Atatürk’ün doğumunun 100. 
doğum yıldönümü dolayısıyla tertiplediği Âşıklar Şöleninde “Atatürk 
Destanı” ile üstün hizmet ödülü;

7. 1982 yılında, Müzik-San Vakfı tarafından yılın ozanı seçilmesi;

8. 1 Mayıs 1988 tarihinde Ankara’da tertiplenen Âşıklar Şöleninde ba-
şarı ödülü ve bir şilt;

9. 1 Mayıs 1990 yılında, Malatya İnönü Üniversitesi’nin düzenlediği 
1. Âşıklar Yarışmasında “lebdeğmez-koçaklama” dalında ikincilik, 
“muamma” dalında birincilik ve “türkü” dalında birincilik ödülleri;

10. 20–25 Kasım 1990 tarihlerinde Adana Uluslararası Karacaoğlan 
Âşıklar Yarışmasında “Karacaoğlan” şiiri ile ikincilik (Kallimci 1991).

12 yaşında şiir yazmaya, söylemeye ve saz çalmaya başlayan Ali Taş, 
asker ocağında arkadaşı Mehmet Aslan’la birlikte saz çalmayı ilerletmiş-
tir. 1972 yılından sonra Dinar ve çevresinden derlediği on üç tane zey-
bek, uzun hava ve türküyü İstanbul radyosunda seslendirmiş ve “mahalli 
sanatçı” unvanını kazanmıştır. 
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Denizli’nin yetiştirdiği birkaç âşıktan biri olan Ali Taş, şiirlerinde 
“âşık, ozan” gibi unvanları kullanmamıştır. Ali Taş, âşıklık geleneğinin 
usta-çırak ilişkisi içinde sürdürülmediği ve canlı olarak yaşatılmadığı bir 
çevrede yetişmiştir. O, Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Yaşar Reyhanî, Âşık 
Şeref Taşlıova ve Âşık Gül Ahmet Yiğit gibi âşıkların plak ve kasetleri-
ni dinleyerek kendini yetiştirmiştir. Dolayısıyla usta âşıkların kasetlerini 
dinleyerek “gizli çıraklık” dönemi yaşayan âşıklarımızdan biridir. Yörede 
âşıklık geleneğinin ve âşıkların olmayışından yakınan Ali Taş, bu durumu 
bir şiirinde şöyle dile getirir: 

Âşık arkadaşlar, sizi arıyon,
Denizli’de yalnız körlendim gittim.
Söyleşip, dertleşecek başka âşık yok,
Hal bilmez elinde, horlandım gittim.

Rastlamadım muhabbetin demine,
Burda geçen Mastikayla Emine,
Kimi okey oynar kimi domino,
Aldım sazımı da fırladım gittim.

Hüdai, Gül Ahmet halimi bilse,
Çobanoğlu, Şeref, Reyhanî olsa,
Hepsi bir gün bana misafir gelse,
Ali Taş, o zaman gürlendim gittim 
   (Kaptan 2002: 145–160).

Sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarının hepsinde sanatını icra 
etmekle birlikte, âşığın kendisi elektronik kültür ortamında yetişmiş ve 
sanatını da daha çok bu bağlamda icra etmiştir. Ancak onun yetişmesin-
de ve sanatını icra etmesinde köy düğünlerinin büyük bir önem arz etti-
ğini söyleyebiliriz. 

Denizli’nin yetiştirdiği önemli âşıklardan biri de Ozan Nihat’tır. 1950 
yılında dünyaya gelen Ozan Nihat, ilk ve orta öğrenimini Denizli’de ta-
mamlayarak 1972 yılında işçi olarak gittiği Almanya’da Ozan Arif, Âşık 
Yaşar Reyhanî, Abdülvahap Kocaman, Yusuf Polatoğlu, Hilmi Şahballı 
gibi âşık ve şairlerle tanışmıştır. Bu ortamdan doğan etkileşim sonu-
cu, Ozan Nihat (Sönmez) âşıklığa meyletmiş, Almanya’da yaşadığı yıl-
lar içinde, yazılı ve elektronik kültür ortamında kendini yetiştirmiş ve 
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Türklerin tertiplediği gecelerde adı geçen âşıklarla birlikte sanatını icra 
etmeye başlamıştır (Kallimci 2002: 139–144).

Ozan Nihat, Almanya’da bulunduğu on beş yıl içerisinde, Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Avrupa’nın birçok şehrinde sahne almış ve kitle-
lerle buluşmuştur. Almanya’da dört, Türkiye’de ise 2 kaset çıkaran Ozan 
Nihat, Türkiye’de birçok âşığın katıldığı yarışmalarda da önemli ödüller 
almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

17 Ağustos 1991 tarihinde Kırıkkale’de düzenlenen “1. Âşıklar Yarış-
ması”nda, “güzelleme” dalında birincilik, “atışma” dalında ikincilik 
ödülü.

18–20 Ekim 1996 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “7. Geleneksel 
Türkiye Âşıklar Yarışması”nda ise, “doğaçlama” dalında birincilik ödülü.

Ali Taş gibi Ozan Nihat da yazılı ve elektronik kültür ortamında usta 
âşıkların plak ve kasetlerini dinleyerek kendini yetiştirmiştir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, elektronik kültür ortamı âşıklık geleneğini bir taraf-
tan olumsuz yönde etkilerken, diğer taraftan âşıklık geleneğinin canlı ol-
madığı yörelerde, hatta yurt dışında yeni âşıkların yetişmesine ve bu ge-
leneğin yaşatılmasına önemli katkı sağladığı da görülmektedir. 

“Milyonlarla ifade edilen dış göçle ve işçilerin bir anda Türkiye stan-
dartlarının çok üzerinde olan ekonomik kazançlarının verdiği refah 
ile birlikte, âşık tarzı için son derece ideal bir pazar ortaya çıkmıştır.” 
(Çobanoğlu 2000:154). Bu ortamı çok iyi değerlendiren âşıklardan biri 
olan Ozan Nihat, yurt dışında bile hem âşıklık geleneğinin yaşatılmasını 
hem de bunun kitlelerle paylaşılmasını sağlamıştır.

“Dış göçle Batı Avrupa’ya özellikle de Batı Almanya’ya giden ve 
1970’lere doğru büyük kitlelere ulaşan Avrupa Türkleri, çoğunluk iti-
bariyle Orta ve Doğu Anadolu’nun kırsal kesiminden oluşmaktaydı. 
Dolayısıyla âşıklık geleneğinin diğer bölgelere göre daha canlı olarak ya-
şamakta olduğu bu bölgelerden giden işçilerin yaşadıkları sosyo-kültürel 
sıkıntıların çok kısa bir sürede âşık tarzı şiirin yeni temaları olarak âşık 
tarzı şiir repertuarında yer almıştır. Bu cephesiyle dış göç, âşık tarzının 
yeni veya yenilenmiş konularla tematik olarak zenginleşmesini sağlamış-
tır.” (Çobanoğlu 2000: 154). İçinde yaşadığı sosyo-kültürel ortam Ozan 
Nihat’ın sanatını da doğrudan etkilemiş ve buna bağlı olarak onun işle-
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diği temalar da ağırlıklı olarak göç, gurbet, vatan, bayrak sevgisi, birlik ve 
beraberlik gibi konular olmuştur. 

Denizli yöresinde yetişen ve yaşayan âşıklardan sonuncusu ise Âşık 
Halim (Kesen)dir. 1960 yılında Denizli-Buldan Türlübey Köyü’nde dün-
yaya gelen Âşık Halim, keman çalan babasının teşvikiyle 10 yaşında bağ-
lama çalmaya başlamıştır. Sonraki yıllarda, ilk olarak babasının yörede-
ki çeşitli olaylar üzerine yaktığı ağıt ve türküleri bağlama ile icra etme-
ye başlamıştır. Daha sonra da usta âşıkların eserlerini radyo ve kasetça-
lardan dinleyerek ve televizyondan izleyerek kendini yetiştirmiştir. Aynı 
zamanda keman ve cümbüş de çalabilen Âşık Halim, özellikle köy dü-
ğünlerinde ve eğlence gecelerinde hem yöreye ait türküleri hem de ken-
di eserlerini bağlama ile çalıp söylemektedir.   

Yörede âşıklık geleneğinin olmaması ve köy düğünlerinin günümüz-
de de sosyo-kültürel açıdan büyük bir değişim geçirmemiş olması onu, 
sanatını köy düğünlerinde icra etmeye yönlendirmiştir. Âşık Halim, bir-
çok müzik aletini de kullanarak elektronik kültür ortamını çok iyi değer-
lendirmektedir. Yörede meydana gelen çeşitli olaylar üzerine söylediği 
güzelleme, taşlama, ağıt ve koçaklama tarzındaki şiirlerini bağlamasıyla 
çeşitli ortamlarda icra etmektedir. 

Âşıklık geleneğini yazılı ve elektronik kültür ortamında öğrenen Âşık 
Halim, sanatını geleneksel yapının kısmen değişikliklere uğramakla bir-
likte büyük oranda devam ettiği Denizli’nin Buldan ve Güney gibi ilçele-
rinde ve bunlara bağlı köylerdeki düğünlerde icra etmektedir.

20. yüzyılda âşıklık geleneğinin zayıflamasıyla birlikte, kendi beste-
lerinin yanı sıra bulunduğu yörenin türkülerini çeşitli radyo ve televiz-
yonlarda seslendiren ve “mahalli sanatçı veya yerel sanatçı” olarak ad-
landırılan sanatçılar öne çıkmaya başlamıştır. Bu tarzdaki sanatçıların 
bir kısmı, belli bir yörenin türkülerini, ezgilerini ve hikâyelerini yerelden 
ulusala ve ulusaldan evrensele taşıyarak başarılı bir çizgide ilerlemiş ve 
o yöre ile özdeşleşmiştir. Bu tarzda âşıklık geleneğinden de yararlanarak 
Denizli yöresinin halk bilgisi yaratmalarını elektronik kültür ortamında 
sergileyerek sanatını icra eden ve “Türk halk müziği sanatçısı ve araştırı-
cısı” olarak kültür dünyamızda yerini alan sanatçılardan biri, Denizli ile 
özdeşleşmiş olan Özay Gönlüm’dür. 
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Özay Gönlüm 1940 yılında âşık tarzı kültür geleneğinin devam et-
tirildiği bir bölge olan Erzincan/Tercan’da dünyaya gelmiştir. Ancak 
doğumundan birkaç ay sonra Denizli’ye ailesiyle birlikte göç eden 
Özay Gönlüm’ün sanat yaşamında Tercan önemli bir yer işgal etme-
miştir.

Özay Gönlüm, babasının hediyesi olan ve yaşamının sonuna kadar 
elinden düşürmediği belirtilen ağız armonikası ile müzik aleti çalma-
ya başlamıştır. Ortaokulda müzik öğretmeninin teşvikiyle mandolin ve 
lise öğrenimi sırasında da kendi merakıyla bağlama çalmayı öğrenmiş-
tir. Lise yıllarında İstanbul’da iki ay süre ile açık hava konserlerine katıl-
mış ve sanatçı kişiliğini geliştirmiştir. Bu tür konserler, âşıkların elektro-
nik kültür ortamlarıyla tanışmaları olarak kabul edilmektedir (Özdemir 
2002: 41–42).

Özay Gönlüm 34 yıl TRT’de çalışmış ve kendi teşebbüsleriyle 
Anadolu’da 2000 civarında köyü dolaşarak derlemeler yapmıştır. Bu der-
lemeler sırasında Gönlüm, Anadolu’daki âşık tarzı kültür geleneğinin re-
pertuarını, makamlarını, saz çalma, icra ve hikâye anlatma tekniklerini, 
ağızları (bilhassa Ege ve Denizli yöresi) özetle sahayı ve geleneği tanı-
ma, inceleme ve özümseme imkânı bulmuştur. Özay Gönlüm’ün 1973 
yılından başlamak üzere 33’lük ve 45’lik plaklarının sayısı kırka yaklaş-
mıştır ve aynı şekilde bir o kadar da piyasaya çıkan kaseti bulunmaktadır 
(Özdemir 2002: 43).

Özay Gönlüm, değişen kültür ortamına göre, âşıkların yetişmelerin-
de de farklılaşmaların meydana geldiği ve Türk anlatı ve gösterim ge-
leneğinde köklü değişmelerin yaşandığı bir dönemde yetişmiştir. Özay 
Gönlüm’ün yetişmesinde de sözlü kültür geleneğinden çok, “yazılı kül-
tür geleneği, özellikle örgün müzik eğitimi ile elektronik kültür ortamı-
nın etkili olduğu görülmektedir. Özay Gönlüm, birincil sözlü kültür orta-
mında yaratılan ve icra edilen bu anlatım ve gösterim geleneklerini, ya-
zılı ve elektronik kültür ortamlarında tanımış, araştırmış ve yine bu gele-
neklerden hareketle elektronik kültür ortamında sergilediği ürünleri mey-
dana getirmiştir (Özdemir 2002: 42–43).

Sonuç olarak, Denizli yöresinde âşıklık ve özellikle âşık tarzı şiir ge-
leneği ile ilgili olarak şunları söylemek mümkündür:
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Yörede köklü bir âşıklık geleneğinin olmamasına rağmen, âşık adayları 
elektronik kültür ortamını çok iyi değerlendirmişler ve usta âşıkların plâk 
ve kasetlerini dinleyerek kendilerini yetiştirmişlerdir. Yörede, Erzurum ve 
Kars illerinde olduğu gibi âşık tarzı hikâyelerin anlatıldığı ve şiirlerin ses-
lendirildiği kahvehaneler (âşık, semai, meydan kahveleri vs.) de yer al-
mamaktadır. Dolayısıyla bu yörede yetişen âşıkların icra ortamları köy 
düğünleri başta olmak üzere çeşitli eğlence geceleri ve genellikle yerel 
yönetimlerin düzenledikleri festival tarzındaki etkinliklerdir. 

Yörede yetişen âşıklardan Ozan Nihat, âşık tarzı şiir geleneğini 
Avrupa’ya da taşıyarak, orada yaşayan Türklerin çeşitli sıkıntılarını, mem-
leket özlemlerini ve duygularını âşık tarzı şiir geleneği içerisinde dile ge-
tirmiştir. Özay Gönlüm ise halk hikâyeciliği, âşıklık geleneği, meddahlık 
gibi geleneksel anlatım/gösterim/icra sanatlarını elektronik kültür orta-
mında başarılı bir şekilde sergilemiştir. Bu yönüyle de bizlere, günümüz 
âşıklarının elektronik kültür ortamında varlığını nasıl sürdürebilecekleri 
ve hangi işlevleri üstlenecekleri noktasında örnek bir halk müziği sanat-
çısı ve araştırıcısıdır.   

Âşıklık geleneğinin yaşatılması için, âşıkların toplumdaki değişim ve 
dönüşümü takip ederek bu geleneğin yeniden yapılanmasını sağlamala-
rı gereklidir. Diğer taraftan âşıklık geleneğinin küçük yaşlarda çocukları-
mıza sağlıklı bir şekilde tanıtılıp aktarılması gerekmektedir. Somut olma-
yan kültürel miraslarımızdan biri olan âşıklık geleneğini kendine özgü 
doğal yapısı içinde elektronik kültür ortamına taşınarak yaşatılması ve 
bu geleneğin gelecek nesillere aktarılması için çeşitli teklifler sunulabi-
lir. Bu noktada özellikle bu geleneğin yeni nesillere tanıtılması açısın-
dan bizim teklifimiz şöyledir: 

Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan İl Kültür Müdürlüklerinde 
bir veya birkaç âşık görevlendirilerek, Milli Eğitim Müdürlükleri ve 
Üniversitelerle koordinasyon içerisinde özellikle orta öğretim kurumla-
rında ve üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde âşıklık ge-
leneğini ve âşık edebiyatı ürünlerini uygulamalı olarak anlatabilirler. 
Böylece öğrenciler, orta öğretim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı ders-
leri ile üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin müfredatların-
da da geniş bir şekilde yer alan âşıklık geleneği ve âşık edebiyatını bil-
hassa icracının ağzından dinleme şansını yakalayacaklardır. Kaldı ki gü-
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nümüzde ilk ve orta öğretim kurumlarında “Halk Kültürü”, “Halk Bilim” 
gibi seçmeli dersler de yer almaktadır. Burada âşıkların öğretmenler gibi 
derslere girmesi pek de mümkün değildir. Ancak okulların konferans sa-
lonlarında ya da geniş mekânlarından birinde yıl da bir kez de olsa belir-
li sınıfları bir arada toplayarak onlara hem âşıklık geleneğinin özellikleri-
ni hem de âşıklık geleneğinin ürünlerini icra ortamında anlatması müm-
kündür. Bu durum bir taraftan âşıklık geleneğini öğrencilerin icra orta-
mında öğrenmesini sağlayacak, diğer taraftan da âşıklar için önemli bir 
gelir kaynağı oluşturacaktır. 

Çünkü yeni nesiller, Hayalî’nin “Ol mahiler ki derya içredür deryayı 
bilmezler” mısrasında ifade ettiği gibi, âşıklık geleneğimiz de içinde ol-
mak üzere somut olmayan kültürel mirasımızın farkında ve bilincinde 
değildir. Somut olmayan kültürel miraslarımızın bir kısmı elektronik kül-
tür ortamında icra edilse de, bu geleneğin kültürel köklerini bilmeyen 
gençler için, bu ortamda icra edilen sanatsal gösterim ve icralar da onlar 
tarafından çok ilgi görmemektedir. 
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ABSTRACT
The musical elements used within the oral creation and the per-
formance of the poems created by minstrel-poets have several 
functions. Those functions, which are discussed within this pa-
per, have been affected by the changes occurring within seve-
ral aspects of the minstrel-poet-story telling tradition in Turkey. In 
this respect, within the context of protecting the intangible cul-
tural heritage, it is very important to dwell upon guiding changes 
occurring on the musical elements of the minstrel-poet tradition. 
Before proposing some thoughts on this matter, I had evaluated 
how the musical layers accompanying the minstrel-poets poems 
were created and also the evaluation on the functions of the mu-
sic that was used in the process in creating and performing the 
minstrel-poets works will take place. Lastly, I would like to dis-
cuss the changes that have been affecting the musical aspects 
of the minstrel-poet tradition. As a final analyses, following the 
above discussions, I would like to provide the proposes how to 
control and put into a positive way those musical changes in the 
minstrel-poet tradition.

Key Words: Minstrel-Poet, Minstrel-Poet Tradition, Minstrel-
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Sözlü gelenekte, âşık tarzı şiirlerin yaratım aşamasına yapısal ve te-
matik destek sağlayan müziksel unsurlar, icra aşamasında ise estetik iş-
levleri ile dikkat çekerler. Müziğin yaratma ve icra aşamalarındaki işlev-
leri, âşıklık geleneğinin birçok unsurunda meydana gelen değişimden et-
kilenmektedir. Bildirimizde, öncelikle araştırmacıların ilgisini uzun süre-
dir çekmekte olan bazı sorulardan yola çıkılarak, müziğin, âşık tarzı şiir-
lerin yaratım aşamasında nasıl kullanıldığı ele alınacaktır. Bunun ardın-
dan, âşıklık geleneğindeki bazı değişmelerin, geleneğin müzik boyutun-
daki yansımaları tartışılacaktır. Bütün bu tartışmaların sonunda, somut 
olmayan kültürel mirasın korunması bağlamında, âşık tarzı şiir geleneği-
nin müzik boyutundaki değişim sürecinin olumlu bir şekilde yönlendiril-
mesi konusunda bazı önerilerde bulunulacaktır.

Müziğin, âşıklık geleneğinde önemli bir yeri olduğu konusunda 
araştırmacılar hemfikirdirler. Bunun yanı sıra, “tek ezgililik” ve “çok 
ezgililik” meselesi ve “irticalen yaratmada müziğin rolü nedir?”, “âşık 
beste mi yapar, hazır bir ezgiyle mi şiirine eşlik eder?” soruları, uzun 
zamandır ilgi çekmektedir. Bu sorulara yönelen dikkatin, günümüze 
kadar canlı kalabilmiş olmasının en büyük sebebi, âşık tarzı şiir gele-
neğinde yaratım aşamasının tek bir tipi ve ortak bir şekli olmamasıdır. 
Yaratma aşamasının özelliklerine göre, âşığın kalıplaşmış bir müziksel 
katmanı kullanması ya da kalıp motifleri bir araya getirerek veya tama-
men özgün bir şekilde beste yapması mümkündür. Bu noktada, sözü-
nü ettiğimiz durumlar hakkında bazı değerlendirmeler yapmak yerin-
de olacaktır.

1. Kalıplaşmış Bir Müzik Katmanının Kullanılması

Âşıklar, irticalen yaratma esnasında genellikle kalıp müziksel yapıları 
kullanırlar. Âşık, usta malını öğrenirken onun kalıplaşmış müzik katma-
nının motifleri eşliğinde kaç heceyi sıralayacağı konusunda bir alışkanlık 
edinmiştir. Ayrıca, âşığın yaratmasında fikirlerini ifade ederken kullana-
cağı kelime kadrosunu seçmesine müziğin bazı durumlarda tematik bir 
destek sağlayabileceği de unutulmamalıdır. Çünkü öğrenilen kalıp ese-
rin, ezgisel ve ritimsel özellikleri ile sözel ifadeleri arasındaki ilişki, mut-
laka âşığın belleğinde kalmaktadır. 

Kalıplaşmış müzik katmanları, sadece irticalen yaratma esnasında 
kullanılmazlar. Âşığın tercihine bağlı olarak başka durumlarda da bu 
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kalıpların kullanılması mümkündür. Bu konuda verilebilecek örnekler-
den birisi, Âşık Veysel Şatıroğlu’nun “Güzelliğin on par’etmez” dize-
si ile başlayan tanınmış eseridir. Nida Tüfekçi’nin dikkat çektiği üzere, 
bu eser, Hasan Dede’nin “Eşrefoğlu al haberi”, Âşık Ali İzzet Özkan’ın 
“Özkanoğlu bundan sonra” dizeleri ile başlayan eserleri ile aynı mü-
zik katmanına sahiptir (Tüfekçi 1983: 333–334). Fakat Şatıroğlu’nun şi-
iri, türünün başarılı bir örneği olduğu ve daha etkili bir şekilde yayılma 
olanağı bulduğu için, bu kalıplaşmış müzik katmanıyla birlikte hafıza-
lara kazınmıştır.

2. Müzik Katmanının Bestelenmesi

Âşığın beste yapmasının iki yolu vardır. Bunlardan birincisi, âşığın bildi-
ği kalıp motifleri bir araya getirmesi, diğeri ise âşığın özgün bir beste yap-
masıdır. Hatta birçok durumda, büyük bir kısmı özgün olarak bestelen-
miş bir müzik katmanında da kalıp motifler bulunabilir. 

Âşığın yeni bir müzik katmanını oluştururken kalıp motifleri bir ara-
ya getirmeyi seçmesinin en büyük sebebi, söz ve müziğin eşzamanlı ola-
rak yaratıldığı durumlarda, âşığın müzik fikri oluşturma süresinin kısıt-
lı olmasıdır. Söz ve müziğin eş zamanlı olarak yaratıldığı durumlardan 
biri olan irticalen yaratma esnasında, yeterli yetenek ve deneyimdeki bir 
âşığın kalıp motifler kullanarak icrasını gerçekleştirebilmesi mümkündür. 
Örneğin bir âşık karşılaşmasında, ilk seslendirmeyi gerçekleştiren âşığın 
kalıp motifler kullanarak bir müzik katmanı oluşturması sık karşılaşılan 
bir durumdur. Onu takip eden âşık ise, aynı müzik katmanını kullanarak 
ya da az çok değiştirerek kendi sözlerini söyler. 

Söz ve müziğin eş zamanlı olarak yaratılması, icra süreci dışında da 
gerçekleşebilir. Dinleyicinin hazır bulunmadığı bu durumda, âşığın ye-
tenek ve deneyiminden onu üretim sürecine iten sebeplere kadar birçok 
etkenin bileşkesinde, âşığın eserinde kalıp motiflere yer vermesi müm-
kündür. Ayrıca bu motifler, çoğu kez âşığın eserlerini birbirine, mensup 
olduğu ekol ve yöreye ve de geleneğe bağlayan unsurlar olarak karşı-
mıza çıkarlar. Bu konuda verilebilecek birçok örnekten biri, Âşık Veysel 
Şatıroğlu’nun “Arzusu çektiğim Beserek Dağı” ve “Derdimi dökersem 
derin dereye” dizeleri ile başlayan eserlerinde kullanmış olduğu bir ka-
lıp motiftir.
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“Arzusu Çektiğim Beserek Dağı” (10., 11. ve 12. ölçüler)

“Derdimi Dökersem Derin Dereye” (6. ve 7. ölçüler)

Âşıkların icralarında kullandıkları kalıplaşmış müzik katmanları ve 
kalıp motifler yine âşıklar tarafından bestelenmiştir. Kurt Reinhard, yete-
nekli âşıkların özgün ezgiler yaratarak, daha az yetenekli başka âşıklara 
örnek olabilen müziksel tarzlar geliştirdiklerini söylemektedir (Reinhard 
1977: 294). Bu durumun gerçekleşebilmesi için bizce bazı unsurların bir 
araya gelmesi gerekmektedir. Bir âşığın özgün beste yapabilmesi, yeterli 
müzik yeteneğinin yanı sıra, âşığın deneyimine ve yeterli yaratma süresi-
ne sahip olmasına bağlıdır. Bu şekilde üretilen eserlerin müzik katman-
ları, benimsenmeleri, bir başka deyişle başarıları ile doğru orantılı ola-
rak kalıplaşmaktadır. 

Günümüzde, yaratılan âşık tarzı eserlerin müzik katmanlarının farklı 
güftelerle bir araya gelme olasılığı, yani yeni kalıp müzik katmanlarının 
ortaya çıkma olasılığı azalmıştır. Çünkü bu eserler telif yasasına tabidir ve 
besteyi yapan âşıklar eserlerini bir bütün olarak sahiplenmekte, eser üze-
rindeki haklarını sonuna kadar savunmaktadırlar. Dolayısıyla, âşıkların 
eser üretirken, yaratıcısı ya da vârisleri tarafından sahiplenilen bir mü-
zik katmanını kolayca kullanmaları mümkün görünmemektedir. Oysa bir 
âşık ezgisi yılları aşarak günümüze kadar gelirken, beraberinde birçok 
âşığı ve âşık tarzı şiiri taşımıştır. Bu kalıplaşan müzik katmanlarını kendi 
şiirleri ile birleştiren ya da kalıp motifleri kullanarak beste yapan âşıklar, 
kolay ve hızlı bir şekilde üretim yapabilmektedir. Hatta bazen yeni bir 
güfte, kalıplaşmış müzik katmanının önceki güftelerinden daha başarı-
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lı olarak ya da daha etkili yollarla dinleyiciye ulaşarak hafızalarda kalı-
cı olabilmektedir. Burada az önce verdiğimiz bir örneği, Şatıroğlu’nun 
“Güzelliğin on par’etmez” dizesi ile başlayan eserini tekrar anabiliriz.

Kalıp müzik katmanlarının ortaya çıkma olasılığının azalması sebe-
biyle,  günümüz âşığının işi oldukça zorlaşmıştır. Günümüzde başarılı 
bir âşık olmak, usta mallarının bilinmesini gerektirdiği kadar, âşığın ken-
di bestesini ne kadar başarı ile yaptığına, dolayısıyla müzik yeteneği ve 
birikimine bağlı bir hale gelmiştir. 

Her ne kadar her âşık saz çalmasa da, düğün ve festival gibi ortamlar-
da ya da albüm yapabilme açısından saz çalabilen, müziksel olarak daha 
yetenekli ve güzel sesli âşıkların diğerlerine göre avantajlı oldukları orta-
dadır. Nitekim ses kayıt teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşmasının ve bir 
piyasayı oluşturmasının ardından, âşıkların bu yeni alanda zaman zaman 
adeta birer ses sanatçısı ya da besteci gibi davrandıklarını görmekteyiz. 
En azından, bir ses kaydının ya da konserin hazırlık sürecinde, yukarıda 
andığımız şekilde, irticalen söyleme durumundakinin aksine, âşığın bes-
te yapma süresine sahip olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Örneğin, 
15 Nisan 2005 tarihinde Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Sivrialan’da görüşme 
fırsatı bulduğumuz kızı Zehra Başer, babasının, oturdukları evin önünde 
gölge bir köşede “beste” yaptığını belirtmiştir. Yani, Şatıroğlu sahnede ya 
da plak kaydında seslendireceği eserlerini daha önceden çalışarak hazır-
lamaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak, âşık tarzı şiir geleneğinde müzi-
ğin işlevinin estetik boyutunun biraz daha ön plana çıkmakta olduğunu 
belirtmemiz yerinde olacaktır.

Âşıklık geleneğinin birçok unsurunda meydana gelen değişimin, mü-
ziğin yaratma ve icra aşamalarındaki işlevlerini de etkilediğini belirtmiş-
tik. Bu noktada, öncelikle âşık tipinin niteliklerinin değişiminin, gelene-
ğin müzik boyutu açısından ne ifade ettiğini değerlendirmek yerinde ola-
caktır. 

Günümüzde, âşıklar arasındaki okur-yazarlık oranının arttığı bilinen 
bir gerçektir. Diğer taraftan, sözlü kültürde kesinleşmiş bir şiir biçiminin 
ve tür özelliklerinin kullanılması sayesinde, âşık tarzı bir şiirin yazılı ola-
rak yaratılması da günümüzde sık karşılaşılan bir durumdur (Ekici 2004: 
11). Müziğin rol oynamadığı bu yaratma şekli, gelenek mensubunun eği-
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tim seviyesinin yükselmesi, en azından âşıklar arasında okur-yazarlık 
oranının artmasıyla da ilgili görünmektedir. Prof. Dr. Metin Ekici yöneti-
minde sürmekte olan “İzmir’de Yaşayan Âşıklar ve Âşıklık Geleneği” adlı 
araştırma projesi çerçevesinde görüşme yaptığımız birçok âşık, araştır-
macılar tarafından hazırlanmış halk şiiri nazariyatı kitaplarından halk şi-
iri türleri konusunda bilgi edindiğini ifade etmiştir. Ayrıca, günümüzün 
okur-yazar âşıkları, bazı halk hikâyelerini ve usta malı şiirleri yazılı kay-
naklardan öğrenmektedir.

Müzik zeminine dönersek, âşıklık geleneğine bağlı müzikli eserle-
ri yazılı kaynaklardan, yani notadan öğrenen âşıklarla karşılaşmamı-
zın çok küçük bir olasılık olduğunu belirtmek bu noktada ilgi çeki-
ci olacaktır. Dolayısıyla sanatlarının sözlü tarafını yazılı kaynaklarla 
besleyen âşıklar, eserlerin müzik katmanları konusunda bu kaynaklar-
dan faydalanamamaktadır. Bu sebeple, günümüz âşıklarının bir kısmı, 
âşıklar tarafından yaratılan bazı eserlerin sadece söz katmanlarını bil-
mektedirler. 

Âşık tarzı şiir geleneğinin müzik boyutunda meydana gelen değişim, 
sadece gelenek mensubunun niteliklerinin değişmesi ile ilgili değildir. 
Zayıflayan usta-çırak ilişkisi sebebiyle kalıp ezgilerin öğrenilememesi, 
usta olarak nitelenen âşıkların bile bildikleri kalıpları unutmaları ve en 
önemlisi dinleyici tipinin değişmesi geleneğin müzik boyutu üstünde et-
kili olmaktadır. 

Sıraladığımız etkenlerden dinleyici tipi üzerinde durduğumuzda, 
özellikle büyük şehirlerde karşılaştığımız dinleyicilerin, memleketle-
rinden göç ederek şehrin belli kesimlerinde yerleşmiş kişiler olduğunu 
görmekteyiz. Bu kişiler, şehirlerin yaşadıkları kesimlerindeki kahveler-
de ya da bazı derneklerin çatısı altında bir araya gelmektedirler. Şehre 
göç etmiş yöre âşıkları bu mekânlarda birçok icra gerçekleştirmekte, 
özellikle belli aylarda ise hikâye anlatmaktadırlar. İzmir’in Cengizhan 
Semti’ndeki “Bayraklı Karslılar Kültür ve Dayanışma Derneği”nde düzen-
lenen böyle bir etkinliğe, 6 Ekim 2007 tarihinde katılmış bulunmakta-
yız. Âşık Ali Rıza Ezgi, bu toplantıda “Ali İzzet Bey Hikâyesi”ni anlatmış-
tır. Çoğunluğu Karslı olan izleyiciler, icra boyunca seslendirilen ezgili kı-
sımlara, nesir kısımlara olduğundan daha fazla ilgi göstermiştir. Sözünü 
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ettiğimiz etkinliğe katılan ve yöreden olmayan kişilerin ilgileri, örneğin 
bizim ilgimiz ise, daha çok hikâyenin kendisine yönelmiştir. Süleyman 
Şenel’in de belirttiği gibi, âşık tarzı şiir geleneğinde müzik-şiir birlikte-
liği bölgelerin müzik karakterlerine göre çeşitlilik arz eder (Şenel 1991, 
553). Büyük şehre göçle gelmiş bu insanlar, yöresel özellikler taşıyan 
müziğin ilettiği kodlar sayesinde, memleketleri ile olan bağlarını bellek-
lerinde tazelemektedirler. Dinleyicinin müzikli icraya yönelen beğenisi, 
âşığın icrasında bu kısımlara daha fazla yer vermesine, en azından icra-
nın giriş aşamasında daha çok ezgili tür seslendirmesine, icranın sonun-
da ise kendi deyimleri ile birkaç “memleket türküsü” seslendirmelerine 
sebep olmaktadır. 

Büyük şehirlere göç etmiş âşıkların icralarını gerçekleştirdikleri or-
tamlar, sadece hemşerilerinin toplandığı kahveler ve dernekler değildir. 
Mesleğini sergileyebileceği geleneksel ortamlar azalan, geriye kalanlar-
dan da gittikçe uzaklaşan âşık, halk konserleri ve festivaller gibi düzen-
lemelere katılmaktadır. Hatta günümüzde, ekonomik kaygılarla popüler 
kültürün eğlence mekânlarında sahne alan âşıklarla bile karşılaşılmakta-
dır. Bu ortamlarda, âşık daha karma bir dinleyici topluluğu ile yüz yüze 
gelmektedir. Dolayısıyla âşıklar, bu ortamlardaki karma dinleyiciye hi-
tap edebilmek için, icralarında ulusal boyutta yaygınlaşmış halk müziği 
eserlerine ve popüler eserlere, âşık tarzı eserlerden daha geniş yer ayıra-
bilmektedir. Ayrıca genç âşıkların bazıları, müzik piyasasında yer edine-
bilmek amacı ile stüdyo çalışmaları gerçekleştirmekte, popüler sanatçı-
lara özenerek, eserleri uygun olamayan düzenlemeler eşliğinde ve abar-
tılı bir tavırla seslendirmektedir. Ekonomik kaygılardan ve popüler kültü-
rün etkisinden kaynaklanan bu davranışlar, davranışı sergileyen âşığı gün 
geçtikçe geleneğin mensubu olmaktan uzaklaştırmakta, sıradan bir sah-
ne sanatçısına benzetmektedir.

Âşık tarzı şiir geleneğinin müzik boyutundaki değişim konusunda-
ki değerlendirmelerimizin ardından, geleneğin olumlu bir şekilde yön-
lendirilmesi hususunda bazı önerilerde bulunmak yerinde olacaktır. 
Önerilerimizin ilk kısmı, değişim sürecini yönlendirecek olan kadrola-
ra sunulmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle âşık müziği konusunda, gü-
nümüze kadar daha çok derleme ve notaya aktarma çalışmalarının ya-
pılmış olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra, âşık tarzı şiir 
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geleneğinde söz ve müzik birlikteliğinin yapısal, işlevsel ve tematik ni-
telikleri konusunda yapılan çalışma sayısının azlığı dikkat çekmektedir. 
Dolayısıyla bu alanda çalışacak müzik araştırmacıları, özellikle yöntem 
sıkıntıları ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu noktada, örnek alınabilecek yaklaşımları açısından, Türk halk 
müziği ve âşık müziği hakkında gerçekleştirilen yapısal temelli iki ça-
lışmanın anılması yararlı olacaktır. Bunlardan, özellikle âşık müzi-
ği üzerine çalışmamış olsa da Bela Bartok’un Küçük Asya’dan Türk 
Halk Musıkisi adlı kitabında, müziksel yapı ile sözel yapının ilişkisi-
nin, ayrıca müziksel yapı ve ifadenin, sözel ifade ile olan ilgisinin sor-
gulandığı görülmektedir. Benzer bir yaklaşım ise, Türk müziği hakkın-
daki incelemeleri ile tanıdığımız Kurt Reinhard’ın, “Sivas Vilayeti Âşık 
Melodi Tipleri” adlı bildirisinde ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımlar-
dan edindiğimiz fikirlerle şekillendirdiğimiz bir yöntemi, Âşık Veysel 
Şatıroğlu’nun müzik kimliğini incelerken kullanmış bulunmaktayız. Bu 
yöntemin, âşık tarzı şiir geleneğindeki söz-müzik birlikteliğinin yapısal, 
işlevsel ve tematik nitelikleri hakkında yapılacak çalışmalar için bir ba-
samak oluşturabileceğini düşünmekteyiz. Bizce, yöntemin itinayla uy-
gulandığı bir incelemenin sonunda, üzerinde çalışılan âşığın, âşıklık 
ekolünün veya yörenin müzik kimliği hakkında doyurucu bilgilere ula-
şılması mümkündür. 

Bunun yanı sıra, âşık tarzı şiir geleneğinin müzik boyutu hakkında ya-
pılacak çalışmalarda kullanılmasını önerdiğimiz yöntem ya da ciddi her-
hangi bir başka yöntem gerçekten hatırı sayılır bir işgücü gerektirmekte-
dir. Bu iş gücünü sunabilecek en uygun ortam ise, kuruluşları “yetkin sa-
natçılar ve eğitimciler yetiştirerek, Türk kültürünün yakından tanınması-
nı sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak” ifadesine dayanan konser-
vatuar, fakülte veya yüksekokul adı altında faaliyet gösteren müzik eği-
timi kurumlarıdır. Bu kurumlarda, öğrenciler de dâhil edilerek düzenle-
nebilecek çalışma grupları sayesinde, âşıkların üslupları, âşıklık ekolleri 
ve yöreleri hakkında kısa vadede birçok bilgiye ulaşılabilecektir. Ayrıca, 
elde edilen verilerin öğrencilere dönüşünün sağlanması, yani bu kurum-
larda verilen derslerde değerlendirilmesi de mümkündür. Bu şekilde ye-
tişecek alan çalışanları, âşıklık geleneğinin değişim sürecinde etkili rol-
ler üstlenebileceklerdir.
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Önerilerimizin ikinci kısmının odağında ise âşıklar bulunmaktadır. 
Bildirimizde yaptığımız değerlendirmelere göre, günümüz âşığı için 
mesleğinin müzik boyutu artık dün olduğundan daha önemlidir. Fakat 
günümüz âşığının mesleğinin gerektirdiği müzik birikimine sahip ol-
masının önünde bazı engeller vardır. Bunlardan en önemlisi, usta-çırak 
ilişkisinin çeşitli nedenlerle zayıflamış olmasıdır. Karşılaştığımız yeni 
âşıklardan birçoğu, usta malı eserlerin kalıplaşmış olan müzik katmanla-
rını bilmemektedir. Bir başka deyişle, bu âşıkların müzik anlamında gele-
nek zemininde yoğrulmaları zorlaşmıştır. Bu soruna bir nebze çare olabi-
lecek mekânların, âşıkların etrafında toplandığı dernekler olduğunu dü-
şünmekteyiz. Bugünkü atıl görüntüsünden kurtulması gereken bu der-
neklerin çatısı altında başarılabilecek çok iş vardır. Örneğin bu dernek-
lerde, usta âşıkların bilgi ve deneyimlerini aktarabileceği çalıştaylar, aka-
demik kadroların da desteği ile düzenlenebilir. Bu uygulama sayesinde, 
genç âşıklar mesleki müzik birikimlerini arttırma şansını yakalayabilirler.

Ayrıca, âşıkların deneyimlerini arttırmaları açısından büyük önem arz 
eden âşık şenlikleri, âşık bayramları ve geleneğin çeşitli uygulamaları 
çerçevesindeki yarışmaların, daha özenli ve sık bir şekilde gerçekleşti-
rilmesi düşünülmelidir. Bu etkinliklerde de, usta âşıkların, bilgi ve de-
neyimlerini genç âşıklara aktarabilecekleri çalıştayların düzenlenmesi, 
âşık tarzı şiir geleneğinin müzik boyutu açısından büyük faydalar sağla-
yacaktır. 
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ABSTRACT
In this study, the music and the musical expression forms speci-
fic to the minstrel style poetry tradition were discussed by establis-
hing a relationship with Cem and minstrel. In the introduction epi-
sode, general information about “the structure of faith of Anatolian 
Alevism, Cem and minstrelsy tradition” that will throw light on un-
derstanding the subject was given. In the second episode, the data 
obtained from Cem of Görgü/Abdal Musa(Unity) which took pla-
ce in Çankırı/Şabanözü/Kutluşar village were analysed and presen-
ted under titles. In the third episode, a conclusion was tired to ar-
rive by the way of explicating the place and importance of the tri-
angle composed of oral culture, oral transfer and melodic transfer. 

Key Words: Cem, minstrel tradition, ashik.

I.GİRİŞ

A. Anadolu Aleviliğinin İnanç Yapısı

Anadolu Aleviliğinin inanç yapısı genel olarak Allah-Muhammed-Ali üç-
lemesi, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hasan, 
Hüseyin, Fatima, 12 İmam, Kerbelâ Olayı, Bâtınilik, 4 kapı 40 makam, 3 
sünnet 7 farz, 12 farz, tevella-teberra… üzerinde şekillenmiştir.
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Allah birdir; Muhammed O’nun elçisidir ve peygamberdir; O’ndan 
sonra imamlık Hz. Ali’nindir. Alevi toplumu 12 İmam’a ve İmamın tüm 
yanlışlardan ve günahlardan arındığına inanır. 12 imam sırasıyla: Ali, 
Hasan, Hüseyin, Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa-i 
Kâzım, Ali’yyür Rıza, Muhammed Taki, Ali’yyün’Naki, Hasan’ül Askeri, 
Muhammed Mehdi. Mehdi’nin kaybolduğuna ve bir gün zulme son ver-
mek için döneceğine inanılır. (Önder 2007: 125; Şener 1996: 64; Zelyut 
1992: 84; Melikoff 1999: 233) Kerbelâ’da İmam Hüseyin ile ailesinin şe-
hit edilmesi olayı yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak bugün-
lere gelip; Alevilerin toplumcu ve mücadeleci kişiliklerinin oluşumunda 
İmam Hüseyin’e yapılan haksızlığın önemli yansıması olmuştur.(Zelyut 
1992: 111) Anadolu Aleviliği’nin batıniliğinde Kur’an’ın öz, içsel anlamı 
önemli olup; namaz, hac, zekât, oruç gibi ibadetler zahirî anlam taşır; 
önemli olan bâtıni manadır, özdür. (Önder 2007: 125) Alevi inancının 
4 kapısı ve 40 makamı vardır. Şeriat kapısı makamları: İman etmek, ilim 
öğrenmek, ibadet etmek, haramdan uzaklaşmak, ailesine yararlı olmak, 
çevreye zarar vermemek, peygamberin emirlerine uymak, şefkatli olmak, 
temizliğe önem göstermek, yaramaz işlerden sakınmak. Tarikat kapısının 
makamları: Tövbe etmek, mürşidin isteğine uymak, temiz giymek, iyi-
lik yolunda savaşmak, hizmetli olmak; haksızlıktan korkmak, umutsuzlu-
ğa düşmemek, ibret almak, nimet dağıtmak, özünü fakir görmek. Marifet 
kapısının makamları: Edepli olmak, bencillik, kin ve garezden uzak dur-
mak, mahrem olan şeylerden kaçınmak, sabır göstermek, utanmak, cö-
mert olmak, ilim öğrenmek, hoşgörü göstermek, özünü bulmak, arif ol-
mak. Hakikat kapısının makamları: Alçak gönüllü olmak, kimsenin ayı-
bını görmemek, yapabileceği hiçbir iyiliği esirgememek, Allah’ın her ya-
rattığını sevmek, tüm insanları bir görmek, birliğe yönelmek ve yönelt-
mek, gerçeği gizlememek, manayı bilmek, sırrı öğrenmek, Allah’ın var-
lığına ulaşmak. (Zelyut 1992: 35; Önder 2007: 126-127; Bozkurt 1996: 
93) 4 kapı 40 makamın yanında tevella ve teberra anlayışı da hâkimdir. 
Tevella anlayışında Ehl-i Beyt’i sevenleri sevip sayma; teberra anlayışı da 
bunun tersidir. (Hz. Ali’nin hakkını yediklerine inanılan Ömer, Ebu Bekir, 
Osman, Muaviye; İmam Hüseyin’i Kerbelâ’da katleden Yezid bu anlayış-
ta yer almaktadır.) İnsanın eğitim aracı olarak üç sünnet, yedi farz ve on 
iki farz olgusu kabul edilmektedir.1 (Zelyut 1992: 314-315)

1 Geniş bilgi için bakınız: Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, 8. baskı, Yön Ya-
yınları, İstanbul 1992, s.314.
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Alevilikte “takıyye” gizlilik esastır. (Önder 2007: 127; Zelyut 1992: 
50) Alevilerin dinî önderleri “dede2”lerdir. Dedelik Ali soyundan gelir. 
Alevi inancında insan kutsaldır; bütün çabalar insana yöneliktir. İmam 
Cafer’in tanımıyla “İnsanın biçimi Allah’ın halketme, yaratma gücünü 
dışa vurduğu en üstün tanıklıktır. İnsan, Allah’ın kudreti ile kaleme aldı-
ğı kitaptır. Hikmet ile bina ettiği mabeddir. Bütün kâinattaki suretlerin bir 
araya getirilmişidir.” “Dolayısıyla kendini bilen, Rabbini bilendir” (Önder 
2007: 127) Zelyut, insanın kutsal olma noktasını, Kur’an’daki ayetlerle 
açıklamıştır.3 “Eline, beline, diline sahip ol” anlayışı ile Alevi “ahlakı”nın 
temeli Kur’an’saldır. (Önder 2007: 127)

Alevilikte insan gönlünün Tanrı evi, Kâbe olduğu inancı yer almak-
tadır. Allah’a ulaşmanın, onun sırrına ermenin yolu insandan geçer; in-
san sevgisi inancın esasıdır. (Şener 1996: 113-114; Birdoğan 1990: 301) 
Anadolu Aleviliği, Oğuz Türkleri’nin Anadolu’da biçimlendirdiği bü-
tünüyle kendine özgü, Ehl-i Beyt sevgisi ve İmam inancı dışında diğer 
Şii, Bâtıni ya da Alevi olarak tanımlanan inançlardan farklı bir İslami 
yorumdur ve Anadolu Alevileri 700 yılı aşkın bir süre grup dışı evlili-
ği kapalı yaşamış bir toplum olarak ırki niteliklerini en iyi şekilde koru-
muş, Anadolu’daki en saf Türk unsurdur. Anadolu Aleviliği, Kur’an’ı ki-
tap, Hz. Muhammed’i peygamber olarak tanıyan, İmam inancına ve Ehl-i 
Beyt sevgisine dayalı İslami bir inançtır. (Önder 2007: 122-124) Alevilik 
ve Bektaşilik birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslamiyeti mümkün ol-
duğunca şekilden arındırarak özünü yaşama geçirmiş olan ve özellik-
le Maveraünnehr’deki göçebe Türk kabilelerinin uyguladığı, yorumladığı 
İslam anlayışına Alevilik-Bektaşilik denir. (Doğan 1995: 20) 

B. Cem

Cemler, Alevi-Bektaşi topluluğunun önemli kurumlarından biridir. Önceleri 
ayin-i cem, ayn’ül cem vb. isimlendirilen cemlere günümüzde sadece ge-
nel olarak cem denilmektedir. Sözcüğün anlamı üzerinde tespit etiğimiz 
görüşlerden bazıları şunlardır: Eröz (1992: 100) “Âyin; âdet, görenek, ka-
nun, töre demektir. İbadet âyinleri, ibadet görenekleri, ibadet merasimi, 

2 Dedelik kurumu ile ilgili geniş bilgi için bakınız: Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman, Alevilikte 
Dedeler Ocaklar, İstanbul 1998; Alevilikte Dedelik Kurumu ve İşlevleri (İ.Ü. Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Siyasal Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 1996.

3 Geniş bilgi için bakınız: Rıza Zelyut, a.g.e., s. 53-66
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tapma şekilleri demek oluyor. Âyin koymak, din getirmek, ibadet töreleri 
koymak, din inançları ve şekilleri yerleştirmek manâlarına geliyor. Açıkça 
görülmektedir ki; âyin, kanun, töre, âdet demek oluyor ve ayn (varlık)la 
bir ilişkisi bulunmuyor. Âyin-i cem ise, toplantı töresi, cem âdeti demek-
tir. “Cem”, “Cemiyet”, toplatma, toplanma anlamına gelir. Alevi-Bektaşi 
nefeslerinde de cem toplanma anlamında kullanılır: Hamdi’nin bir nefesi:

Cem olup erenler yerli yerine
Erler yâ Muhammed Ali çağırır
Mürşidin agâh olur sırrına
Birler yâ Muhammed Ali çağırır…

Noyan (1995: 166) “Ayin-i cem, ayn-ül cem’den bozmadır. Ayn; varlık, 
gerçek, öz anlamına gelir. Böylece gerçek birleşme, birliğin öz anlamına 
gelen bir deyim olarak Bektaşiler ve Mevleviler arasında kullanılmaktadır. 
Bir toplantının ayn-ül cem adını alabilmesi için kurban tığlamak, helva pi-
şirmek şarttır. Toplantının yapılış sebebine göre muhib ayn-ül- cemi; derviş, 
baba, halife ayn-ül- cemi denir. İran mitolojisindeki Cem (veya Cemşid)’in 
içki meclisi olan Âyin’i Cem efsanesiyle ayn-ül- cem’in hiçbir ilgisi yok-
tur.” Fığlalı (1994: 326) “Toplantı töresi ve cem töreni anlamına gelmek-
te olup Alevi-Bektâşilerin cemaatle birlikte yaptığı ibadet olarak algılanan 
kutsal töreni ifade etmektedir.” Eyüboğlu (1980: 324) “Âyin-i cem toplan-
ma değil, “Cem Töreni” anlamına gelir. Bu deyimde geçen “Cem” şarabın 
bulucusu İran kralı Cem’in adından gelmektedir. Bu nedenle büyük harf-
lerle Âyin-i Cem biçiminde yazılması gerekir.” Özön’ün (1955: 52)hazır-
lamış olduğu sözlükte “âyin ve cem” şöyle açıklanmaktadır: Âyin Farsça 
olup; yol, davranış, din merasimi, âdet ve gelenek. Cem Arapça olup; top-
lama, bir yere getirme, toplam.” Biz, her iki kelimeyi birleştirdiğimizde 
toplu ibadet, cem töreni, toplantı töresi gibi kavramlarla karşılaşmaktayız. 
Farklı görüşler sunan bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür; ancak sınır-
lama yapma gereği ile bu bilgiler ışığı altında “toplu ibadet, cem töreni, 
cem âdeti anlamlarına vurgu yapmamız mümkün görünmektedir.

Bölgeden bölgeye, şehirden şehire, köyden köye ve hatta dedelerin 
bağlı oldukları ocaklara göre bile değişen, çeşitlilik gösteren ve bunun 
sonucunda mutlak bir standarda konulamayan cemlerin mitolojik ve so-
yut anlamda “Kırklar Meclisi”4nden kaynaklandığına inanılmaktadır. 

4 Geniş bilgi için bakınız: Fuat Bozkurt, Buyruk, İstanbul 1982; Bedri Noyan, Bektâşilik-
Alevilik Nedir?, Ankara 1985.



141Cemde Âşık ile Müziğin Yeri ve Önemi

Cemlerin somut anlamda tarihî çıkış noktasına baktığımızda çeşitli gö-
rüşlerle karşılaşmaktayız. Orta Asya kaynaklı; Anadolu kaynaklı; Anadolu 
Tanrısı Dionysos için yapılan kutsal tören şeklinde. 5Cemlerin ilk şekille-
rinin İslamiyetten önce varolduğunu düşündüğümüzde neredeyse ikibin 
yılı aşan bir zaman diliminin ortaya çıkmasının yanı sıra; Türklerin, Orta 
Asya’dan özellikle şamanlıktan getirmiş oldukları bu olguları İslamiyet’i 
kabul ettikten sonra da sürdürmüş oldukları, düşüncesindeyiz. 

Birdoğan (1995: 233) Anadolu Aleviliğindeki törenleri iki bölümde 
incelemiştir:6 birincisi katılanlara “Alevi” adını veren “Hz. Ali”nin anıldı-
ğı, O’nun kutsal etkisinin hissedildiği “Ali”, “On İki İmam”, “Hacı Bektaş 
Veli” vb. yol ulularının temsilcisi olan “Pir”in katıldığı dinsel törenlerdir. 
İkinci tip törenler ise yılın belirli günlerinde birliği sağlama amacına yö-
nelik olarak adak kurbanlarının kesildiği törenlerdir. Birinci bölümdeki 
törenler gizli, ikinci bölümdeki törenler açık yapılır. Bal da, buna paralel 
bir tasnif oluşturmuştur: birincisi temel tören özelliği taşıyan âyin-i cem; 
ikincisi zorunluluğu olmayan ve daha az belirleyici olan törenlerdir ki 
bunlar ya dinsel içeriklidir (muharrem orucundan sonra yapılan aşure tö-
renleri); ya doğadaki değişimlerle ilgilidir (nevruz, hıdırellez); ya da ya-
şamla ilgilidir (ölüm törenleri gibi).

5 Geniş bilgi için bakınız: M.Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı’nda ilk Mutasavvuflar, Anka-
ra 1986/ ”Anadolu’da İslamiyet”, D.E.İ.M.II, 1 (Ocak

 1962)/”İslam Sufi tarikatlarına Türk- Moğol Şamanlığın Tesiri”, A.Ü.İ.F.D., XVIII, An-
kara 1970; W. Eberhard, Çin’in Kuzey Komşuları, Ankara 

 1992; Metin And, Oyun ve Bügü, İstanbul 1974; Baga Sait bey, Türkiye’de Alevi-
Bektaşi, Ahi ve Nusayi Zümreleri, Haz. İsmail Görkem, K.B. yay. 

 Ankara 2000; Emel ESİN, “sema”, Türk Edebiyatı dergisi, 36, Aralık 1974; F.W. Radl-
off, Sibiryadan 1-2, Çev. Ahemet temir, İstanbul 1955-56; V.V. Barthold, Orta Asya Türk 
Tarihi Hakkında Dersler, Haz. Y. Kâzım Kopraman, 1975; J. Kingsley Birge, Bektâşilik 
Tarihi, Çev. Reha Çamuroğlu, Ankara 1991; Fuat Bozkurt, Semahlar, İstanbul 1995; 
A.Josef Dierl, Anadolu Aleviliği, İstanbul 1991; F.W. Hasluck, Bektaşilik tetkikleri, çev. 
Ragıp Hulusi, İstanbul 1928; Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 
1949; I. Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, Çev. Turan Alptekin, İstanbul 1993/Hacı Bektâş 
Efsaneden Gerçeğe, İstanbul 1998; Ahmet yaşar Ocak, Bektaşi Menakıpnâmelerinde 
İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul 1983; Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektâşi Kimliği, 
İstanbul 1995; L.P. Patatov, “Göçebelerin İbtidai Cemaat Hayatlarını Anlatan Çok 
Eski Bir Adet”, Çev. Resime Uygun, İ.Ü. EFD, XI.15, İstanbul 1960; Ali Tayyar Önder, 
Türkiye’nin Etnik Yapısı, Ankara 1999; İ.Zeki Eyüboğlu, Bütün Yönleriyle Bektaşilik, 
İstanbul 1990.

6 Geniş bilgi için bakınız: Nejat Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, 1990.



142 Cemde Âşık ile Müziğin Yeri ve Önemi

Belirli dinî uygulamaların yürütüldüğü ve her aşamasında simgeleşti-
rilen davranış kalıpları ile ritüelleştirilen cemler, Alevi kolektif bilincinin 
en önemli parçasıdır (Engin 2000; 4). “Yol bir sürek binbir” anlayışının 
paralelinde uygulamada belirli bir ortak kabul görmüş çekirdek yapı ve 
davranış kalıbının yer aldığı törenler yani cemler sosyal, toplumsal, din-
sel, kültürel, eğitsel vb. boyutlar ihtiva etmektedir. Bireyin kendisini ra-
hatlattığı ruhlarının yenilendiği cemler, birleştirici ve sosyal dayanışmayı 
sağlayan bir işleve sahiptir – yol kardeşliği (musahiplik) oluşturması se-
bebiyle ve ayrıca da görgü kuralları ile iyi bir yaşam tarzını uygulamaya 
koymaktadır. Kültürel boyuta baktığımızda on iki hizmet yerine getirilir-
ken on iki imama saygıyı da ihtiva eden uygulamalar sırasında şiir, mü-
zik ve semahların beraberce rol aldığını görüyoruz; yani saz, sohbet ve 
semah bir aradadır; müzik ön plandadır. Kur’an’dan ayet okunduğu gibi, 
dualar (gülbenk, gülbank, hayırlı, terceman) hep Türkçedir. Bu durumda 
cemler Türk diline, dinine tarihine, folkloruna, felsefesine, müziğine vb. 
olgulara hizmet etmektedir. Eğitsel yöne baktığımızda sohbetler, yetiş-
kinlerin anlattıkları örnek olaylar, tarihsel olayların yorumlanması, dem 
alma ve sofra adabı, kadın erkek birlikteliği, hiyerarşik bir düzen için-
de iş bölümüyle işlerin görülmesi öncelikli olarak dikkat çekmektedir. 
Cemler, Alevilikte dinî amaçta yapılması sebebiyle bu boyutta da karşı-
mıza çıkmaktadır. Kur’an ayetlerinin yanı sıra dedenin duaları, söylenen 
nefesler, yapılan niyazlar hep cemlerin dinî boyutunu göstermektedir. 
Bireylerin sosyal ve kişisel olarak sorgulandığı cemler bir yargı merkezi 
olma, halk mahkemesi olma özelliğini de göstermiştir. Bireylerin ahlak 
ilkelerine uyup uymadıkları soruşturularak şikâyeti olan varsa cemde gö-
rüşülerek topluluk arasında tartışılıp problem çözülmekte, gerektiğinde 
ise düşkünlük cezası verilmektedir, yani suç işleyen cezasını cemde alır 
ve bu dünyada cezasını çekmiş olur. Bu sorgulamada tüm insanlar eşit-
tir; alınan kararlar kolektif iradenin ürünüdür. (Yıldırım 1999: 17) Zelyut 
ve diğer araştırmacıların da katıldığı gibi cemler özellikle Osmanlı dev-
leti zamanında halkın mahkemesi konumunda olmuştur. 

Aleviler sorunlarını çözmek için mahkemeye gitmemiş; cemde çö-
zümlemiştir. Diğer yola başvuranlar ise düşkün sayılmıştır (Zelyut 1990: 
182). Ayrıca cemin bu boyutunda savunma hakkında bir kısıtlama söz 
konusu değildir (Yıldırım 1990: 16). Cemde gönül birliği edilirken rızalık 
alma olgusu önem arzetmektedir. Ceme gelme ve girmede razılık konu-
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sunda problem varsa bu çözümlenir; birlik ve dayanışma sağlanır. Birey 
cemdeki uygulamalardan geçerek kazanmış olduğu donanımla toplum 
tartısında yer alır. Bu bağlamda kendi yaşamını ceme getirir, diğerleri-
nin içine katar ve kendi yaşamına da alıntılar yapar. Benzer bir örnek ve-
relim: Ceme gelirken herkes bir şey getirir. Çörek, börek, kuruyemiş vb. 
bütün getirilenler birleştirilir; eşit bir şekilde giderken herkese dağıtılır. 
Rızalık olgusu ve nihayetinde paylaşım cemlerde böyle sergilenmekte-
dir. Rızalık olgusu deyince ceme getirilen koyunun kurban olmayı kabul 
edip etmediğini yani rıza gösterip göstermediğini belirtmesi için bir işa-
ret vermesi beklenir. Bu olayın da doğrudan cemde rızalık olgusu ile ilin-
tili olduğu aşikârdır (Coşkun Elçi 1998: 589)

Cem yerine erkân, kurban (musahip kurbanı, musahip erkânı), 
meydân-ı Ali vb. isimlendirmelerle yöreden yöreye farklılık olmasının ya-
nında; musahip cemi, ikrar cemi, görgü cemi, dar cemi, Abdal Musa (bir-
lik cemi), muhabbet cemi… gibi çeşitlilik göstermektedir. Cemde sembo-
lik anlamda 12 hizmet olarak yapılan ritüeller; isim, sayı vb. bakımdan 
yöreden yöreye ve ocaklara görede değişiklik göstermektedir. Sırasıyla 12 
hizmet: Mürşit, Rehber, Gözcü, Çerağcı (Delilci), Zâkir (Âşık, Sazandar, 
Guyende, Güvender, Kamber), Carcı (Süpürgeci, Ferraş), Saki (Saka, 
Sakka, ibrikdar, Dolucu), Sofracı (Kurbancı, Lokmacı, Karakazanan, 
Nakib), Pervane (Semahçı, Peyikçi), Kuyucu, Bekçi, İznikçi.

C- Âşıklık Geleneği

Geçmişte ozan (Oğuzlar), kam (Altay Türkleri), baksı (Kırgızlar), oyun 
(Yakutlar), şaman (Tonguzlar) vb. gibi isimler alan âşıklar hekimlik, büyü-
cülük, müzisyenlik gibi işleri yaparak topluluğun temsilcileri durumun-
daydılar. Türklerin en eski millî sazı, kopuzu çalarak ordunun başarı ve 
kahramanlıklarını öven bu sanatçılar hiç şüphesiz daha sonraki saz şair-
lerimizin dedeleri idiler. (Köprülü 1962: ) İslamiyet’ten önce şaman kül-
tür ve geleneğini temel alarak şekillenen; İslamiyet’i kabul ettikten sonra 
da bazı inanç sistemlerinin tarikatlarında vücut bulan, eski Türk edebi-
yat geleneğinin bir uzantısı olan âşık edebiyatı, Alevilik-Bektaşilik men-
supları arasında yayılıp gelişerek yeni kültür ve dinin etkisinde bir ölçü-
de değişerek yeniden şekillenmiş ve gelişmiştir. (İslamiyet’in kabulünden 
sonra ozan-baksı geleneğinin özelliklerinden büyücülük, hekimlik, din 
adamlığı gibi özelliklerin terk edilmesiyle) (Günay 1993: 18)
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Âşık edebiyatının 16. yüzyılda yeni bir şekilde sistemleştiği ve kendi-
sine ait yazılı kaynakların oluştuğu çoğu araştırmacılar tarafından ortak 
kabul görmektedir.(Sakaoğlu 1989: 105; Günay 1993: 18; Oğuz 1992: 
9) İslamiyetin kabulü ile terk edildiği düşünülen ozan-baksı geleneği-
nin beş asır sonra birden bire İslami biçimde ortaya çıkmasının müm-
kün olmadığını aktaran Günay, İslamiyetin kabulünden sonra yeni bir 
yurt edinme gayreti ve mücadelesi içinde olan Türklerin bu dönemde 
yeni dini benimseme ve yayma çabası ile bugün Tekke Edebiyatı (Dinî-
Tasavvufi Türk Edebiyatı)  adı ile anılan tarzda eser vermelerinin (ki bu 
eserler millî nazım şekillerimiz ve unsurlarımızla vücut bulmuştur) ve 
bunlara daha çok itibar etmelerinin makul olacağını ifade eder. (Günay 
1993: 18) Köprülü, 16. yüzyılda âşıklık geleneğinin gelişmeye başla-
dığını; Anadolu ve Rumeli’nin büyük merkezlerinde, serhat kalelerin-
de âşıkların çoğaldığını; bu döneme ait olan az miktardaki eserlerden 
âşıkların halk kültürü ögelerini kuvvetli bir şekilde hissettirdiğini; 16. 
yüzyılın ikinci yarısı itibariyle de Divan Edebiyatı Ve Tekke Edebiyatı’nın 
etkisinin artması sonucu, Arapça, Farsça kelime ve terkipler kullanıldığı-
nı; üslupta ve mecazda Divan şiirinin etkisinin belirginleştiğini; âşıkların 
genellikle ordu içinde yer alması sonucunda tarihî ve edebî kaynakların 
arttığını ve 16. yüzyıl hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladığını aktarır. 
(Köprülü 1962: 122) Geleneksel âşık gezilerinin yaygınlaşmasının pa-
ralelinde âşıklık geleneği Osmanlı kültürünün merkezi olan İstanbul’da 
klasik müzikten de ögeler almış; klasik Türk müzik makamları ve aruzlu 
şekiller âşık fasıllarında önemli yer tutmuştur. Yine bu yüzyılda Osmanlı 
ordusunda yeniçeri olarak seferlere katılan ve savaş, antlaşma vb. du-
rumları şiirlerinde işleyen âşıklara “Ocak âşıkları” adı verilmiştir. (Artun 
2001: 39) Âşık edebiyatının gerilemeye başladığı 18. yüzyılda âşıklar, 
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Divan edebiyatının etkisinde kalarak ha-
talı bir şekilde aruzu kullanan âşıkların sayısı artmıştır. Âşıklar pana-
yırlarda, meyhanelerde, kahvehanelerde sazlarıyla şiirlerini söylemeye 
devam etmişlerdir. (Köprülü 1962: 391) 19. yüzyıl âşıklık geleneğinin 
zayıflayıp güç kaybettiği bir yüzyıl olmuştur. Sultan Abdülaziz döne-
minde Bektaşi tekkelerinin tekrar açılmasıyla geçici bir gelişme göster-
miş; büyük şehirlerdeki âşık kahvelerinin yerini tutmaya çalışan Semai 
Kahveleri, gelenekten koparak dar bir çevreye seslenen bir zümre ede-
biyatı karakteri almış olmanın yanında eski canlılığını kazanamamıştır. 
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(Köprülü 1962: 43) Özellikle İstanbul’da yapılan âşık fasılları yüzyılın 
sonunda önemini yitirmiştir. Âşıkların çoğunun okur-yazar olduğu bu 
yüzyılda âşık kolları yer almıştır: Emrah Kolu, Ruhsatî Kolu, Şenlik Kolu, 
Sümmanî Kolu… (Kaya 2000: 13) Veysellerin, Sularilerin, Ferrahilerin, 
Celâlilerin damgasını vurduğu 20. yüzyılda âşıklık geleneği durakla-
ma yaşamıştır. Âşıklarımız millî nazım şekillerimize uygun olarak şiir-
ler söylemişlerdir. Cönklerde türkü, koşma gibi genel adlarla anılan şi-
irler artık konularına uygun adlarla anılmaya başlamıştır. 1931 yılında 
Ahmet Kutsi Tecer, 1964 yılında İbrahim Aslanoğlu tarafından Sivas’ta 
düzenlenen “Âşıklar Bayramı” ile 1966 yılında Konya’da yapılmaya baş-
lanan Âşıklar Bayramı, bu yüzyıldaki âşıklık geleneği adına önemli olay-
lar olarak kabul edilmiştir. (Artun 2001: 44-45) Kısaca âşıklık geleneği-
nin 16. yüzyıldan önceki döneme ait gelişim çizgisini belirlemenin çok 
güç olmasının yanı sıra 15. yüzyıl bir hazırlık dönemi olmuştur; başlan-
gıç çağı olarak kabul edilen 16. yüzyılda ilk örnekler verilerek bir geçiş 
dönemi yaşanmıştır; gelişme ve olgunlaşmanın gerçekleştiği 17. yüzyı-
lın ardından, bir arayış dönemi olarak 18. yüzyıl gelmiştir; bu yüzyılda 
âşık tarzından uzaklaşmanın sonucu güçlü temsilciler yetişmemiştir; ye-
niden canlanmanın ve toparlanmanın yaşandığı 19. yüzyılın ardından 
20. yüzyıl teknolojik gelişmeleri etkisiyle geleneğin elektronik ortama 
kaydığı (Düzgün 2004: 169-202; Sever 2004: 21-25) yüzyıl olmuştur.

Millî kültür birikimimizin önemli bir bölümünü teşkil eden ozan-
baksı edebiyat geleneğinin devamı olan (Günay 1993: 238) âşıklık ge-
leneği, köyden kente göçün ve teknoloji ile sanayileşmenin toplum üze-
rinde yarattığı sosyal değişim sonucu birçok nokta itibarıyla değişim ya-
şamaktadır.

II. SAHADA TESPİT EDİLEN MATERYALİN SUNUMU

A. Cem ve Düzeni (Genel Akış)

04.04. 2007 tarihinde Çankırı- Şabanözü-Kutluşar köyünde yapılan 
Görgü ve Abdal Musa (Birlik) Cemi, akşam 19:00’da başlayıp sabah 
05:40’ta bitmiştir.7 Cem’in genel akışını şu şekilde özetlememiz müm-
kündür: 

7 Cemin bütünü ekte sunulmuştur.
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a- Cem’e hazırlık: 

1. Cem’e gelmeden gusül abdestinin alınması ve cem yapılacak evin 
kapısında Bakara suresi 58. ayeti ya da A’raf suresi 161. ayetinin 
okunması.

2. Eşiğe niyaz, pazuvantın omzuna niyaz
3. Dedenin Kırklar Meydanı’na gelerek niyaz alıp postunu selâmlaması, 

kemerbestini beline bağlaması
4. Tarikat namazının kılınması
5. Dedenin sefalanması
6. Dedenin açış (akşam) gülbankı
7. Kahve ya da çay içme ve sohbet eylemi

b- Cem’in başlaması

8. Hizmet sahiplerinin dar’a durarak dua alması
9. Post âşığının Şah Hatayi’den 12 hizmet nefesini okuması
10. Gözcünün cemin içeriği hakkında bilgi vermesi
11. Bütün canların birbirleriyle görüşmesi (Küsülü kalmamak için)
12. Kur’an okunması (Dede ya da canlardan bir kişi tarafından Bakara 

37-38, Âl-i İmrân 103, Mâide 55-56, En’am 71, Tevbe 7, Kıyamet 
14-15, Ahzab 46, Tahrim 8, Nisâ 26, Â’raf 23)

13. Dede’nin İstiğfar gülbankı
14. Görgü aşaması (Âl-i İmran 103, Tahrim 8, Âl-i İmran 29, Fâtır 18, 

İsrâ 13-14; Seccadeci; Müsahipli canların seccadeye gelmesi; İstiğfar 
ayetinin okunması; görgünün yapılması; Dede’nin fetih suresi 10. 
ayeti okuması; Dede’nin tecellâ duasını okuması; carcının hizmeti)

15. Cem birleme hizmeti
16. Carcı hizmeti
17. Sır suyu hizmeti
18. Çerağcı hizmeti
19. Âşıkların çerağla ilgili üç düvâz-ı imâm okuması
20. Kurban hizmeti
 a-Kurban sahiplerinin görümü
 b-Kurban rehberinin gülbanklanması
 c- Kurban dualama
21. Âşıkların kurbanla ilgili üç düvâz-ı imam okuması
 a- Kurbancı hizmeti
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22. Akşam yemeğinin verilmesi
23. Kurbanın Meydana gelmesi
24. Lokmacı (kara kazan hizmeti)
25. Âşıkların kara kazanla ilgili üç düvâz-ı imam okuması
26. Erkândan geçme hizmeti
27. Âşıkların erkânla ilgili iki nefes, bir düvâz-ı imam okuması
28. Yüreğin dualanması
29. Nazniyâz hizmeti
30. Âşıkların nazniyazla ilgili düvâz-ı imam okuması
31. Dem hizmeti
32. Yürek lokması hizmeti
33. Dede’nin lokmayı kontrol etmesi
34. Yürek hakkının verilmesi
35. Âşıkların yürekle ilgili üç düvâz-ı imam okuması
36. Âşıkların Hizmet Bölümü
      a- Miraclama (son beş dörtlüğünde semah)
      b- Tevhidler
      c- Turnalar semahı
      d- Kerbelâ semahı
37. Sakka suyu hizmeti
38. Âşıkların sakka ile ilgili üç düvâz-ı imam okuması
39. Sofra hizmeti
40. El suyu hizmeti
41. Kur’an okunması
42. Sofra hizmeti
43. Hizmet sahiplerinin dua alması
44. Eksik, noksan duası
45. Oturan duası
46. Cem’in sona ermesi
47. Cem yapılan yerin temizlenmesi

B-Âşıkların Cemdeki Hizmet Bölümleri

Kapıdan girildiği zaman odanın sağ köşesinde dedenin yeri vardır. Ortada 
bulunan ocaktan sonraki sol köşede rehber ve ondan sonra âşıklar kendi 
içlerindeki hiyerarşiye göre oturmuşlardır: Cibâli Sultan Ocağı’ndan gelen 
Âşık Battal Dalkılıç, Süleyman İmamoğlu, Muzaffer Çolakoğlu ve Hüseyin 
Çufadar. Dört âşık da geleneğe göre post âşığı; yani usta âşık, posta otura-
cak mertebeye gelen ve müsahipli olan âşık anlamına gelmektedir.
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Cem’in genel akışına göre âşıkların görev aldıkları aşamaları şu şekil-
de maddelendirebilirz:

1. Görgü işleminden önce Şah Hatayî’nin on iki hizmet nefesini post 
âşığı okur.

2. Çerağla ilgili üç duvâz-ı İmâm okunur. Bu bölümde içinde üç duvâz-ı 
İmâm bulunan tek bir parça okunur ki bu işlem Anadolu Aleviliğinde 
sadece Çankırı ve Çubuk köylerine ait yapılan bir işlem olarak kabul 
edilmektedir. Bazen bunun yerine üç duvâz-ı İmâmın ayrı ayrı arka 
arkaya okunduğu da olur; sonuncu duvâz-ı İmâm Hatayî’ye aittir. (Bu 
bölüm C maddesinde örneklendirilmiştir.)

3. Kurbanla ilgili üç duvâz-ı İmâm okunur; sonuncu duvâz-ı İmâm 
Hatayî’ye aittir. 

4. Kara kazanla ilgili üç duvaz-ı imâm okunur; sonuncu duvâz-ı İmâm 
Hatayî’ye aittir. 

5. Erkânla ilgili Hatayî’ye ait bir nefes, iki duvaz-ı imâm okunur. 
6. Nazniyâzla ilgili iki nefes, bir dûvâz-ı imâm okunur ki bu bölümdeki 

iki nefes, âşıkların kendi eserlerinden oluşmakta olup yine bu bölüm 
Hatayî ile birlenmektedir.

7. Yürekle ilgili üç dûvâz-ı imâm okunur. Burada okunan sonuncu 
duvaz-ı imâm Hatayî’ye ait olmalıdır; ancak öncesinde günümüz 
âşıklarının (yörenin) duvaz-ı imâmlarına da yer verilebilir. 

8. Âşıkların hizmeti
     a- Miraclama: Şah Hatayî’ye ait bir miraclama okunur. Miraclama 

bitmek üzereyken “Mü’min, müslim, üryân, büryân hep kalktılar 
semaha/ Muhammet de bile kalktı Kırklar ile semaha” dendikten 
sonra bir er beş bacı Kırklar Meydanı’na ellerini sembolik olarak 
küçük bir şekilde çırparak gelirler. Yörenin geleneğinde semahta el 
çırpma yoktur; ancak yukarıdaki dörtlükten sonra gelen dörtlükte 
“elleri çaplana çalar” dendiği için bu mısra okunurken onlar bu şe-
kilde gelirler. Semah bitiminde bir er beş bacı dar’a durarak dede-
den dualarını alırlar.

    b-  Tevhidler: Âşıklar bu işlemden sonra Şah Hatayî’den tevhid icrâ 
ederler. Tevhidler okunurken bir er ve beş bacı dardadır. Her dörtlü-
ğün sonundaki “Hak Lâ ilahe İllâllah” diye başlayan tevhid ibaresi 
taşıyan tekrarlar, bütün toplulukça okunur. İkinci tevhidin son dört-
lüğünde “Şah Hatayî’m” mahlası zikredilince Kırklar Meydanı’ndaki 
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dizleri üzerinde oturarak tevhid çeken bacılar ayağa kalkarak dara 
dururlar. Âşıklar, “Hak Muhammet Mustaf’nındır bu semah/Ali’yel 
Murtaza’nındır bu semah/Hatice, Fatıma, Hasan, Hüseyin’indir bu 
semah” diyerek üç kez Kırklar Meydanı’nda döner, meydanın orta-
sında tekrar dara dururlar. Dede, semahla ilgili gülbankını okur. Aynı 
işlem ikinci tevhid için tekrar uygulanır. Bu bölüm Dedemoğlu’na 
ait duvâz-ı imâmla bitirilir. Âşıklar, Dedemoğlu mahlasını zikredin-
ce Kırklar Meydanı’nda tevhid çeken bacılar tekrar dara durup üç 
kez semah döndükten sonra dededen dualarını alırlar. 

     c-  Yöresel turnalar semahı: Bu bölümde deyişleri Kul Hüseyin’e ya da 
Hasan Hüseyin Ozan’a ait semaha müsahipli olmayan 5,7,9,10,11 
kişi kalkabilir. (Bu bölüm C maddesinde örneklendirilmiştir.)

     d-  Kerbelâ semahı: Bu bölümde bir önceki gruptaki (bir er beş bacı) 
bacılara iki bacı daha eklenir; bir er yedi bacı bu semahı döner-
ler. Semahın deyişi Şah Hatayî’ye aittir. Semah bitince semah dö-
nenler dededen dualarını alırlar; secdeye inip niyaz ederler. Elleri 
dizleri üzerinde otururken Hatayî’ye ait nefesi dinlerken âşıkların 
“Eğilin bacılar eylen niyazı” deyince canlar secdeye inip niyaz alır-
lar; bu arada diğer tüm canlar da sağ el işaret parmağı ile niyaz 
alırlar. İkinci olarak yine Hatayî’ye ait bir semah dönülür; âşıklar 
Şah Hatayî’nin mahlasını zikredince semah dönen canlar, darda 
secdeye niyaz edip ayağa kalkarak saf olurlar, dede onların gülban-
kını okur. (Bu bölüm C maddesinde örneklendirilmiştir.)

9. Sakka suyu ilgili üç duvâz-ı imâm okunur. Bu bölümde de çerağ-
cı hizmetinde olduğu gibi üç duvâz-ı imâmı tek bir parça halinde 
okuma mevcuttur. Buradaki, duvâz-ı imâmlar, Kul Mustafa ya da Er 
Mustafa’dan seçilir.

C. Âşıkların Okumalarında Derlenen Ezgilerin  
Notalalanması ve Müzikal Analizi

Bu bölümde, sahada (cemde) derleyip notaya aldığımız ve notalarını 
ekte sunduğumuz eserlerin müzikal analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu 
analizde, eserlerin motif ve cümle açısından biçimsel özellikleri tespit 
edilmesine ağırlık verilmiş, gerek görülen yerlerde de eserler arasında-
ki benzerliklere değinilmiştir. Ayrıca, belirlenen motif ve cümle yapıları-
nın duyum bakımından sergiledikleri özellikler üzerinde değerlendirme-
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ler yapılarak biçimsel ögeler arasındaki ilişkiye farklı bir bakış açısı geti-
rilmeye de çalışılmıştır.

EVVEL HAK MUHAMMED

Düvazimam biçimsel açıdan incelenecek olursa, eserin temel bir moti-
fin ve bu motife ait çeşitlemelerin yinelenmesiyle oluştuğu görülmekte-
dir. Bu motifin temel şeklinin, aşağıda gösterilen iki ölçüyle tanımlanabi-
leceği düşünülmektedir.

Temel şekliyle bu motif ve özellikle ilk ölçüsündeki seslerin yerleri-
nin değiştirilmesiyle veya yerlerine yenilerinin getirilmesiyle elde edi-
len birçok çeşitlemesi, eserin genelinde ardı ardına kullanılarak birbirine 
benzer cümle yapılarını oluşturmaktadır. Bu çeşitlemelerde ikinci ölçü-
nün özgün halinin, çoğunlukla korunduğu görülmektedir. Temel motifin 
çeşitlemelerinin oluşturulmasında kullanılan birinci ölçünün değişik şe-
killeri, eser içinde karşılaşılan sıralamalarına göre aşağıda gösterilmiştir.

Eser içerisinde kullanılan bir başka cümle yapısının da, söz konusu te-
mel motifin ince notalardan oluşan başka bir motifle tamamlanması so-
nucunda meydana getirildiği görülmektedir. Eserin genelinde yalnızca 
iki kez karşılaşılan bu cümle yapısında kullanılan diğer motifler aşağıda 
gösterilmektedir.
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MEDET EY ALLAHIM MEDET

Bir önceki esere göre, biçimsel açıdan daha karmaşık bir yapıya sahip 
olduğu düşünülen bu eserde, yapısal anlamda birbirinden farklı birçok 
motifin olduğu görülmektedir. Bunun yanında, ses ve ritim değişiklikle-
riyle bu motiflerin çeşitlendirmelerinin oluşturulduğu da görülmektedir. 
Eserde, çeşitlemeleriyle birlikte kullanılan motifler aşağıda sunulmuştur.

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Eserin genelinde görülen cümle yapıları, bu motifler ve bunların çeşit-
lemelerinden oluşmaktadır. Yukarıdaki nota örneklerinden de görüleceği 
üzere, çoğunlukla eserin dizisinin karar sesi “la” ile biten motifler nede-
niyle oluşan kalış etkisinin, duyum açısından cümleleri durağan bir yapı-
ya soktuğu söylenebilir.  

YEVM-İ KIYAMETTEN (Karakazan)

Biçimsel açıdan Düvazimam (Delil-3) ile benzerlik gösteren bu eserin 
yapısının, temel iki motifin ve bu motiflere ait çeşitlemelerin yinelenme-
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leri düşüncesinin üzerine kurulduğu düşünülmektedir. Eserde temel mo-
tif olarak belirlenen iki ezgisel yapı aşağıda gösterilmektedir.

Motif 1

Motif 2

Duyum açısından bakılacak olursa, eserin dizisinin karar sesi olan 
“si” notası etrafından gelişen ve biten Motif 1’in durağan ve kalış hissi 
yaratan etkisine, “mi bemol” ve “fa diyez” notaları arasındaki “artık ikili” 
aralığıyla gergin ve yürüyücü bir nitelik sergileyen Motif 2 ile bir anlam-
da yanıt verildiği düşünülmektedir. Ses ve ritim değişiklikleri ile oluşturu-
lan Motif 1’e ilişkin çeşitlemeler, eser içinde bulundukları sıralamaya uy-
gun bir biçimde aşağıda gösterilmiştir.

Ses ve ritim değişiklikleri ile oluşturulan Motif 2’ye ilişkin çeşitleme-
ler, eser içinde bulundukları sıralamaya uygun bir biçimde aşağıda gös-
terilmiştir.
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Eserin genelinde, her iki motif ve bu motiflere ait çeşitlemelerin yine-
lenmeleriyle oluşturulan cümle yapılarının egemen olduğu gözlemlen-
mektedir. Eserde duyum açısından gözetilen dengenin, gergin ve yürü-
yücü bir nitelik sergileyen Motif 2 ile başlatılan cümle yapısının, Motif 
1’in durağan ve kalış hissi yaratan etkisiyle sonlandırılmasıyla oluşturul-
duğu söylenebilir.

KERBELA SEMAHI

Yukarıda incelenmesi yapılan diğer üç eserden biçimsel anlamda büyük 
bir oranda farklılık sergileyen bu eserde, motif ve cümle bakımından ol-
dukça serbest sayılabilecek bir yapının egemen olduğu görülmektedir. 
Diğer üç eserde karşılaşılan ikişer ölçülük motif ve buna uygun bir biçim-
de dört ölçülük cümle yapısından farklı olarak bu eserde, motiflerin oluş-
turulan ezgisel yapının gidişatına göre bir, iki veya üç ölçüden, cümlele-
rin de buna uygun bir biçimde dört, beş, altı veya yedi ölçüden meyda-
na geldiği gözlemlenmektedir. Bu gözlemden hareketle, eserin biçimsel 
analizini doğru ve anlaşılabilir bir yaklaşımla ortaya koyabilmek için, ese-
rin ve eserdeki motiflerin bütünü açısından, bir anlamda, temel rol oyna-
yan ölçülerin belirlenmesinde yarar görülmektedir. Bu bağlamda, üç öl-
çünün eserin çatısını oluşturmada önemli bir yere sahip oldukları düşü-
nülmektedir. Bunlardan ilki, eserin hemen başında ritmik yapısının du-
yurulmasını sağlaması ve birçok cümlesini kendi içinden çıkan çeşitle-
melerle tek başına oluşturulması bakımından önemli görülen şu ölçüdür.

Aşağıda gösterilen bir diğer ölçünün öneminin de, eserin dizisinin ka-
rar sesi olan “la” notası etrafında gelişmesi bakımından, cümlelerin ka-
lış hissiyle beraber sonlandırılmasında kullanıldığından ileri geldiği dü-
şünülmektedir. 
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İçerdiği uzun vuruş değerli notalardan dolayı diğer iki ölçüye oranla 
farklı bir ritmik yapı sergileyen aşağıdaki ölçünün, cümleler içinde âdeta 
bir durak noktası oluşturarak ezgisel yapının hareketlenmesine olanak 
sağladığı için eserin bütünü açısından önemli bir işleve sahip olduğu dü-
şünülmektedir. 

Motif açısından oldukça sınırlı bir çerçevede gelişen ezgisel yapının, 
yukarıda gösterilen ölçüdeki ritmik yapının, eserin farklı yerlerinde “sol” 
ve “re” notası üzerinde de yinelenmesiyle farklı seyir olanaklarına kavu-
şarak gelişebildiği söylenebilir. 

D. Diğer Tespitler

1. Yörede eskiden zâkir teriminin yaygın olduğu, günümüzde fazla kul-
lanılmadığı, âşık kelimesinin genel kabul gördüğü, az da olsa bazen 
âşık baba denildiği tespit edilmiştir.

2. Yörede cemde âşıklık yapan âşıklar, pratize edilen törenin paralelin-
de Orta Asya’daki şaman kaynaklı törenlere bağlı olarak kökenleri-
nin şaman, kam, baksı kaynaklı olduğuna inanmaktadırlar.

3. Cemdeki âşıklar ailesinden ve geleneğin canlı bir şekilde yaşatıldığı 
bir çevrede usta-çırak ilişkisiyle yetişmişlerdir. Köy kökenli olup köy 
ve şehir hayatının içerisinde cemde âşıklık geleneğini kendi kuralla-
rı örgüsünde devam ettirmektedirler.

4. Bu cemdeki âşıklar, âşıklık geleneğinde ürünlerin ortaya konuluş 
tarzıyla yapılan sınıflandırmada “sanatlarını saz eşliğinde icra eden 
grubuna girmektedirler. Dolayısıyla enstrümanlarını kullanarak ic-
ralarını cemdeki topluluk önünde yapmaktadırlar. Ceme gelmeden 
önce sıkı disiplin içerisinde okuyup çalacakları eserler üzerinde de 
bir ön hazırlık mevcuttur. Hazırlıksız, irticalen söyledikleri bölüm, 
yarı dinsel cemlerde muhabbet bölümünde gerçekleştirilmektedir. 
Yöre âşıklarında sadece burada kısmen hikâye anlatma yer almak-
tadır. Buradaki icra sırasında muhabbette açılan konu üzerinde ge-
rek hikâye anlatma gerek çalıp söyleme konusunda âşık özgürdür. 
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Bu bölümdeki hikâye anlatma geleneği, yörede giderek azalmak-
la birlikte muhabbet ve yol kurallarını öğreten deyişler söylenmek-
te, asla duvâz-ı imâm okunmamaktadır. Duvâz-ı imâmlar sadece te-
mel tören niteliğindeki cemlerde söylenmektedir. Yörede “sanatları-
nı saz eşliğinde icra etmeyenler” bölümünde değerlendireceğimiz 
bir âşıkla karşılaşmış bulunmaktayız. O günkü cemde olmamasına 
karşın, kendisiyle yaptığımız görüşmede cemde saz çalmayan âşığın 
olduğunu, saz çalmadığı için posta oturamadığını, sesle olan icraya 
katıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

5. Âşıklar cemde öncelikle manevi usta olarak gördükleri Yedi Uludan 
(Nesimi, Fuzuli, Hatayi, Pir Sultan Abdal, Yemini, Kul Himmed, 
Virani)( bunların dışında Teslim Abdal, Dedemoğlu ve Kaygusuz 
Abdal’ı da eklemektedirler. Birdoğan’dan aktaran Duygulu 1997: 
15), sonra kendi ustalarından eserler ve yarı dinsel cemlerde ise 
kendi eserlerinden seslendirmektedirler. Cemdeki dört âşıktan iki-
sinin (Battal Dalkılıç, Süleyman İmamoğlu) kendi ürünleri olmak-
la birlikte, diğer iki âşığın kendi ürünlerinin olmadığı tespit edil-
miştir.

6. Cemdeki âşıklar saz çalmayı ve usta malı söylemeyi, ustalarından 
öğrendiklerini, bu özellikleri gelenekten edindiklerini bildirmişler-
dir. Çıraklık eğitimi biten âşık, müsahip kurbanını keserek müsahip 
tuttuktan sonra posta oturabilmektedir. Post âşığının yanında saz çal-
mayı bilmeyen ancak sesle icraya katılan âşığa yörede “yardımcı 
âşık” adı verilmektedir.

7. Ceme hazırlık bölümünde kahve veya çay içilirken yapılan sohbet 
esnasında âşıklar sazsız şiir okuyabilmekteler.

8. Cem içinde dedenin birkaç hizmet sonrası gülbankı esnasında saz-
la yapılan fon müziği önemli bir tespit olarak karşımıza çıkmaktadır.

9. Cemde Kırklar Meydanı’na getirilen kurbanın kesilmesini ifade eden 
ve kurban tarafından herhangi bir şekilde verilen işareti âşık “Hü 
erenler” diyerek topluluğa bildirip bu bölümdeki sunumlarında 
olan duvâz-ı imâmların (üç) hepsini okumayabilmektedirler; burada 
âşığın bu müdahil davranışı ile ceme hâkim olan dededen sonra öz-
gür bir karakter ihtiva ettiğini görmekteyiz.
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10. Günay’ın (1992: 25) tespitindeki serbest deyişler noktasında cemde-
ki âşıklardan ikisi (Battal Dalkılıç, Süleyman İmamoğlu) şiirlerini ha-
zır ezgi kalıplarıyla buluşturarak ürünlerini ortaya koymaktadırlar; 
ancak bunların yazılı kaynaklara geçirilmediğini, yarı dinsel cemler-
de topluluk önünde seslendirildiğini anlamaktayız.

11. Cemin nazniyâz bölümündeki iki nefesin cemdeki âşıkların kendi 
eserlerinden olabilmesi diğer ayrı bir tespittir.

12. Nevruz cemi, Hıdrellez cemi gibi yapılan yarı dinsel törenlerde (12 
hizmetin yapılmadığı) ise, âşıklar sohbet bölümünde yol konuların-
dan biriyle muhabbeti açıp onun üzerine deyişler okumaktadırlar. 
Çok eskiden bu bölümde yörenin âşıklarından Âşık Kaderoğlu gibi 
âşıkların destan söyledikleri belirtilmiştir.

13. Âşıklık geleneğinin beslendiği ozan-baksı geleneği ile tasavvuf dü-
şüncesinin değişen ve gelişen şartlar altında somutlaştırılarak ortaya 
çıkan, “rüya, bâde, pîr” üçlüsü(Düzgün 2004:192)bir ‘gerçeklik’ ola-
rak kabul edilmekte ve varlığına inanılmakta; ancak dile getirilmesi 
geleneğe aykırı görüldüğünden dillendirilmemektedir. 

14. Cemdeki âşıklardan Battal Dalkılıç, Âşık Battal; Süleyman İmamoğlu, 
Âşık İmamoğlu; kendi ürünleri olmayıp sadece usta malı söyle-
yen Muzaffer Çolakoğlu, Âşık Çolakoğlu ve Hüseyin Çufadar, Âşık 
Çufadar mahlaslarını kullanmaktadırlar.

15. Yöredeki cem âşıklarının 19. yüzyıl itibariyle şekillendirilen kollar 
ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.

16. Cemdeki âşıklar, âşık fasıllarında, karşılaşmalarda, kahvehanelerde 
hiçbir şekilde yer almamaktadır. Kendilerinin ifadesiyle yörelerinde 
yapılan yaren sohbetlerine katılmamaktadırlar. Dolayısıyla Günay’ın 
(1992: 25) tespitindeki sistemli deyişler noktasında karşılaşmalarda 
ortaya konulan ürünler, cemdeki âşıklarda tespit edilmemiştir. Buna 
karşılık, dinî erkân dışında türbeye götürülen adak kurbanlarında, 
kına gecesi, düğün gibi özel toplantılarda eğlendirmeye yönelik ol-
mayan, ancak yol kurallarını işleyen deyişlerle oluşturulmuş bir re-
pertuarda seyirci ile buluştukları aktarılmıştır. Bu noktada asla semah 
ve duvâz-ı imâm okumadıklarını ve bu tür katılımlardan ücret alma-
dıklarını belirtmişlerdir.
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17. Şiir ve ezgi yaratma yetenekleri olan yöre âşıklarının yazılı ortama 
geçen önemli bir belgelerinin olmadığı gibi elektronik ortamın onla-
rı olumsuz bir şekilde etkilediği yöre âşıkları tarafından belirtilmiştir.

18. Cemdeki âşıklardan İmamoğlu divan sazı, diğer üçü bağlama çal-
mış olup

        bağlama düzenini kullanmışlardır.

19. Âşıklar günlük kıyafetlerinin yanı sıra halk arasında kasket denilen 
şapka giymişlerdir. Bunu da “baş açık yalın ayak” anlayışın dışında 
Atatürk’ün şapka devrimine sunulan bir işaret olarak açıklamışlardır. 

III. SÖZLÜ KÜLTÜR, SÖZEL AKTARIM VE EZGİSEL AKTARIM 
BAĞLAMINDA CEM, ÂŞIK VE MÜZİK

Müzik genel bir yaklaşımla,  sözlü kültür ortamında sözel ve ezgisel ak-
tarımda vücut bulmuş; sonrasında ise yazılı kültür devreye girmiştir. Bu 
oluşumu açmak için Ong’un (2003: 23-28) “birincil sözlü kültür” ve 
“ikincil sözlü kültür” üzerine olan yaklaşımı ile başlamak gerekir. Ong, 
yazı ve matbaadan habersiz olan iletişimi sadece konuşma dilinden iba-
ret olan kültürleri “birincil sözlü kültür”; teknoloji ile insan yaşamına gi-
ren ve iletişimde çok sık kullanılan radyo, televizyon vb. araçlar ile sözlü 
nitelikleri, üretimi, işlevi, yazı ve metinden çıktıktan sonra konuşma dili-
ne dönüştüğü için temelinde yazının etkin olduğu “ikincil sözlü kültür” 
olarak ele almıştır. Bu çerçevede Yıldırım’ın sözlü kültürün kapsamı ile 
sözlü ve yazılı kültür ilişkilendirmesine ise yaklaşımı şu doğrultudadır: 
“Sözlü gelenekte yer alan tamamen söz, kısmen söz ve tamamen sözsüz 
yaratılan. Ama sözlü geçiş ve iletişimle fertler arasında dolaşan veya ne-
silden nesile geçen tüm unsurları, yapı, muhteva biçim ve fonksiyonla-
rı ne olursa olsun, sözlü kültürün kapsamına alacağız. Bunların her biri 
oluştukları toplumun ortak kabulü olarak kendilerine mahsus birer gele-
nek yaratmışlardır. Her unsurun nitelikleri bu gelenek içinde kendini ko-
rur, geliştirir veya değiştirir.” (Yıldırım 1982: 39) Yazılı kültür, sözlü kül-
türün bilgi ve tecrübe birikiminden beslenerek mevcudiyetini sürdürür. 
Özellikleri ve etki gücü farklı olan bu iki gelenek sürekli alışverişte bu-
lunur, birbirlerini etkileyerek gelişirler. Yazı öncesi toplum hayatının et-
kinliklerinin oluştuğu bilgi teknoloji, tecrübe ve işin aktarıldığı ilişkilerin 
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ve kurumların belirginleştiği düzenin işlediği iletişim dilinde sabit yansı-
maların, bilinmeyen ile ilgili açıklamaların, inanç ve ahlak normlarının 
oluşturduğu ortam, sözlü ortam diye tanımlanmaktadır. Sözlü ortam, ya-
zılı ortam sonrası uğradığı tüm değişmelere rağmen ortadan kalkmamış-
tır. Sözlü kaynaklar, bu ortam içerisinde biçim ve içerik kazanmış, geçiş-
lerini yapmış ve zaman içerisinde sürekliliklerini koruyucu kurumlaşma-
lara gitmişlerdir. Bununla birlikte sosyal hayatı koruyucu ve toplumu sü-
rekli kılmak için çeşitli kurumlar oluşturmuş ve bunları kaidelere bağla-
mıştır. Barınma, beslenme, korunma, dayanışma, törenler, süsleme, el sa-
natları, giyim-kuşam, aile, ocak, yönetim, töre, yurt vb. bir toplum, bir 
millet için akla getirilebilecek ne varsa bu ortam içinde tarih sahnesine 
çıkmış biçimlenmiş ve işlevler yüklenmiştir. (Yıldırım 1994: 97). 

Sözlü kültürün edinilme ve aktarılması noktasında “biz” kavramı, 
bellek, kalıplar ve öğrenme yöntemleri devreye girmektedir. Bu nokta-
da Assmann’ın (1997: 20-21) Mısır’da çıkış öyküsünü işleyen “seder ye-
meği” örneğini verebiliriz. Assmann, bireyin ayinle “biz”’in içini doldu-
ran ve biçimlendiren anıya ve tarihi dâhil edilerek biz demeyi öğrendiği-
ni ifade eder. Kültürün iki yönü, yani kuralcı ve anlatısal, yönlendirici ve 
nakledici yönü bireylere “biz” deme imkânı veren kimlik ve aidiyet te-
mellerini yaratır. Tek tek bireyleri böyle bir “biz” de birleştiren, bir yan-
dan ortak kurallar ve değerlere bağlılık, öte yandan ortak yaşanmış geç-
mişin anılarına dayanan, ortak bilgi ve kendini algılayış biçiminin oluş-
tuğu bağlayıcı yapıdır. Her bağlayıcı yapının temel ilkesi tekrarlamadır. 
Böylece olaylar dizisinin sonsuzda kaybolması önlenir ve bir ortak “kül-
türün” unsurları olarak, tanınabilir ve hatırlanabilir örneklere dönüşme-
si sağlanır. Assmann verdiği örnekte bu ilkenin yer aldığını ifade ede-
rek ayin hükümlerinin zamansallıkla içsel bir bağ içinde olduğunu akta-
rır. Bir yandan ayindeki her adımın zamansal düzeni belirlenir, öte yan-
dan her adım bir öncekine bağlanır; sürekli bir bilgi aktarımı tekrarla-
nır. Assmann, bu ilkeyi “ritüel bağdaşıklık” içsel bütünlük olarak adlan-
dırır ve ayinin tekrarlanma ile canlandırma üzerinde şekillendiğini; özel-
likle disiplin ne kadar sıkı ise tekrarlamanın o kadar ağır bastığını söy-
ler. Bu bağlamda Anadolu Alevi cemini ele aldığımızda bağlayıcı yapı-
dan hareketle ortaya çıkan “biz”in içini dolduran, biçimlendiren; anıyı, 
tarihi anımsayan topluluğun; düzeni belirlenmiş bir içsel bütünlük için-
de (ritüel bağdaşıklık) tekrarlama ve canlandırmayla ortak geçmişe ortak 
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duygu ile katıldığını anlamaktayız. Kimliği kollayan formatif bilginin do-
laşım biçimi törensel iletişimdir. Ritüeller bir grubun kimliğini sürdürme-
si için vardır. Katılımcıların kimliklerine ilişkin bilgileri edinmelerini sağ-
larlar. Dünyanın devamını sağlayarak grubun kimliğini kurar ve yeniden 
üretirler. Assmann’ın bilgilerinin rehberliğinde cemdeki ritüellerin kim-
liğin sürdürülmesine uygun karakter ihtiva ettikleri, katılımcıların bu ri-
tüellerle bilgilenip kimlikleri hakkında bilgi sahibi olduklarını, grup bir-
liklerinin sağlanmasının yanı sıra belirli zamanlarda ritüel uygulandığı 
gözlemlenebilmektedir. Assmann ayrıca bireyin geçmişini tanıma ihtiya-
cı duyarak ortak anılardan yararlanıp ortak duyguya ulaştığını “simgesel 
duygu dünyasına” ulaşarak ortak duygunun yaşanması ile ortak belleğe 
katılındığını aktarır. “Gelenekler, danslar, dövmeler, atasözler… yani or-
taklığı belli eden her şey ortak simgesel sistemdir. Bunların aktarımı ve 
dolaşımı “ortak duygu”yu oluşturur ve kimlik garanti altına alınmış olur.” 
(Assmann 1997: 132) Yine bu bağlamda ceme katılan bireyler geçmişi 
tanıma ihtiyacından yola çıkarak ortak ve inanılan anı vasıtasıyla ortak 
duyguya ve nihayetinde simgesel duygu dünyasına ulaşır ve ortak bel-
leğe katılınarak kimlik de garanti altına alınmış olur. Durum bu nokta-
da iken Assmann’ın paralelinde Ong’un (2003: 21) yaklaşımına da işa-
ret etmemiz gerekir. O da bu ulaşımda öğrenme yöntemini şu şekilde ele 
alır:  “ … Dinleme, dinleneni tekrarlama, atasözlerine ve bunların yeni-
den tertiplemeye hâkim olma veya kalıplaşmış deyişlerle özgün deyişler 
oluşturma, ortak geçmişe tek vücut olarak bakıp katılma, bu kültürlerde-
ki öğrenim yöntemleridir.”  Ong’dan yaptığımız bu aktarımdaki kalıplaş-
mış deyişler ya da hazır kalıplar sözlü kültür ürünlerinin hafızada kalma-
sını kolaylaştırır; yazılı kültüre geçişte de önemli bir rol oynar.

Kültürü yeni kuşaklara aktarmada nesiller arasında bağ kurmada, 
kısaca millet olmada sözlü kültür ürünleri çok etkili işlevlere sahip-
tir. (Yıldırım 1994) İşlevler uzun uzun detaylandırılacağı gibi, William 
Bascom’un folklor üzerindeki belirlediği dört temel işlevinden başlaya-
rak bir açılım yapmanın yanı sıra burada bu noktaya değinemeyeceği-
mizden sadece toplumdaki birleştiriciliğine ve aktarıcılığına vurgu yap-
mamız mümkündür. 

Ong’un, Assmann’ın, Yıldırım’ın, verdiği bilgilerin rehberliğinde ce-
min sözlü kültür ortamı aracılığıyla oluşup aktarılmasını bu şekilde ilişki-
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lendirmenin paralelinde; cemdeki âşığın sunumunda olan müzikle ilgili 
ne söyleyebiliriz? Burada da karşımıza çıkan sözlü ezgisel- müziksel ak-
tarım ve  bu aktarımdaki kalıplar ve kalıplara bağlı anlatım türleri ya da 
formları. Müziğin doğuşu ile ilgili pek çok görüş mevcuttur: “müzik dil-
den (Herder), hayvan sesleri ve özellikle kuş seslerinden (Darwin), insan-
ların birbirlerine seslenmesinden (Stumpf) insanların birbirleriyle kurdu-
ğu duygusal ilişkilerden (Spencer) kaynaklanmış ya da esinlenerek doğ-
muştur.” (Say 1994: 24-25) Müziğin doğuşu gibi, başlangıçta olan şek-
li sözlü ezgisel-müziksel aktarım noktasında da çeşitli görüşler mevcut-
tur.   Selanik (1996:2-5) modern nota yazısına, çevrilerek çözülen ilk ya-
zıların yakın zamana ait olduğunu, öncesinden bir şey ulaşmadığını;  söz 
unsurunu temel alarak pek çok ulusun şarkılarını kulaktan kulağa, baba-
dan oğula, ustadan çırağa aktardığını ve yaşça büyük olan bilge kişile-
rin sözlü anlatımlarının önemine dikkat çekmiştir. Köker (2005: 45) mü-
ziksel aktarımın; sözlü olan şarkılarla, ağıtlarla, masallarla, ninnilerle, 
atışmalarla… Etkileşimi ve iletişimi içeren kültürel geleneklerce kuşatı-
larak yapıldığını ifade etmiştir. Bunun yanında Uçan (2000), şaman üze-
rinde durarak; din adamlığı, büyücülük, müzisyenlik gibi birçok özelliği 
kendinde birleştiren şamanın usta yanında eğitilerek yetiştirildiğine dik-
kat çekmiştir. Bu aşamadan sonrası için Tanrıkorur (1986: 560) Türk mu-
sikisinin bir parçası olan halk musikisinin dinî, askerî, klasik türküleri ile 
ozanın kopuzundan âşığın sazına geçerek Orta Asya’dan Anadolu’ya ve 
Balkanlara kadar uzandığını; dayandığı komalı ses sistemi, makamları, 
usülleri ve formlarından başka dili ve sazları ile islamiyet’ten önceki ve 
sonraki Türklere has dinî, hamasi, askerî, sosyal, lirik ve estetik kavram 
sınırlarını yansıttığını aktarmıştır.  

Ezgisel aktarıma zemin hazırlayan birincil sözlü kültürde yer alan söz-
lü aktarım bünyesindeki düşünce ve anlatımın (sözlü gelenekten kaynak-
lanan) önemli bir dinamizm içermesinin paralelinde müziğin aktif ta-
şıyıcıları durumunda olan halk ozanları ile ilgili olarak Ong’un (2003: 
75-86) verdiği bilgiler şu doğrultudadır: “Ozan her durumda olayı de-
ğişen dize ölçüsü, ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceği binlerce kalıba ve 
şarkılara ilişkin kıvrak bir zekaya sahiptir. Onların ezberi metin ezberi-
ne benzemez. Bu noktada sözlü aktarım metin temellidir.” Çeşitli örnek-
lerle anlatmaya çalıştığımız aktarımın gerek metin temelli olsun gerek 
ezgi temelli olsun her ikisinde de kalıpların devreye girdiğini; sözlü ge-
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leneğin ezginin oluşumunda yer almasının ve müzikal biçimlenmeye sö-
zün etken olmasının yanında sözlü ve yazılı ve yazılı gelenek etkileşimi-
nin de ezgi aktarımında rolü olduğunu anlamaktayız. Ong’un işaret et-
tiği gibi sözlü ortamda sözel aktarımda metnin öneminin yanı sıra; ka-
nımızca sözlü ortamda ezgisel-müziksel aktarımda ritm ve hafızada kal-
mayı sağlayan hazır kalıpların, usta-çırak ilişkisinin önemi ve nihayetin-
de sözlü ortamda metin ve ezgi buluşması temel bir özellik olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.   

IV. SONUÇ

Baha Sait, “milli benlik” üzerine kurulmuş (1962: 122) ve bunda da ba-
şarılı olmuş Bektaşilik ve Alevilikte, Oğuz töresinin şaman Türk çadırının 
devamı olarak (1926: 121) yapılan cem ritüelinin ve içindeki müziğin 
Anadolu ve Balkan Alevilerinin dışında görmenin mümkün olmadığını 
ifade etmektedir. İşte bu şekilde Baha Sait’in vurguladığı gibi, Anadolu 
Alevi topluluklarında müzik öylesine önem ihtiva etmektedir ki bu nok-
tada müziğe ayrıca kutsallık özelliği de yüklenip cemlerinde yer almış-
tır; tekke geleneğinin etkisi ile oluşan âşık tarzı şiir geleneğinin dinî yö-
nünü Anadolu Alevi cemlerinde oniki hizmetten biri olarak âşıklar icra 
etmişlerdir. Bu karakterde ortaya çıkan müzik âşık tarafından sunularak 
Anadolu Alevi inanç değerleri ve ögeleri topluma aktarılmıştır. Âşıklar, 
cemde şiir ve ezgi birlikteliğinin sunumu ile kolektif bilincin oluşturul-
masında ve sürdürülmesinde rol oynamışlardır. Başlangıçta sözlü akta-
rımla müzik yapmayı öğrenen topluluk, sözlü öğrenmenin temelinde-
ki usta-çırak ilişkisini de kullanarak bir aktarım oluşturur. Ağızdan ağza 
kulaktan kulağa yayılarak ve sözlü kültür ortamı içinde şekillenerek 
ezgi geleneğinin uygulayıcıları belleklerinde taşıdıkları müzikal şifrele-
rin yardımı ile, ezgi ve sözü beraberce yine belleklerinde tutarak aktar-
dıklarını; zaman, mekân ve gruba bağlı olarak bir değişim yaşadıkları-
nı da söylememiz mümkündür. Anadolu Alevi toplulukları arasında uy-
gulamalarda farklılıklar görülse bile (onlar bu farklılıkları “yol bir sürek 
binbir” deyişi ile açıklamaktadırlar.) bu kadar çeşitlilik, onların göster-
miş oldukları ortak davranış kalıplarını bozmamıştır. (Engin 2000: 187) 
Anadolu Aleviliğinin inanç ilkelerinin yaşatıldığı cemde zaman aşımına 
uğramayan acı veya acılar üzerine inşa edilen birlik bilinci damıtılmış 
ortak kolektif belleğe dönüşmekte, kültürel miras olarak kuşaktan kuşa-
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ğa aktarılmaktadır. Âşığın deyiş, dûvaz-ı imam, semah vb. sözlü kültür 
ürünleri ile cemdeki canların geçmişe ortak tek bir vücut halinde bak-
ması sağlanmıştır. Bu türlerin mısralarında haksızlığa uğrayan Ali, ehl-i 
beyt sevgisi, zaman aşımına uğramayan Kerbela olayı vb. olaylar toplu-
luğun önünde âşığın telinde ve dilinde ifade bularak topluluğun hayal 
gücü harakete geçirilir. Bu noktada yolun ilkelerinin, fikirlerinin taşıyı-
cısı, aktarıcısı olan âşık, sunumundaki müzik ile topluluğa yolun ilkele-
rini ve kurallarını anımsatarak, topluluk üzerinde sıkı bir düzen ve birlik 
oluşturur; yani müzik işlevsel anlamda inanç ve kültürel ögelerin varlı-
ğının korunmasında sürdürülmesinde ve istikrarında üstüne düşen göre-
vi yapmış olur. 

Anadolu Aleviliğinde kültürün aktarma ve korunma noktasında dede 
ve ocak olgusunun ardından, cemde sazıyla ve sözlü kültür ürünleri ile 
dinamik unsur olma özelliği gösteren müziği sunan âşığın yer aldığı so-
nucunu çıkarmamız mümkündür; bir başka deyişle cemdeki âşık ve mü-
zik olgularının buluşması sonucunda kültürün aktarılması korunmasında 
dede ve ocak geleneğinden sonra âşık gelmektedir. 

Tespitimizden de görüldüğü gibi çok karmaşık bir yapı içeren ve sıkı 
bir disiplin hâkim olan cemde hiç kuşkusuz en önemli hizmet, pîri tem-
sil eden dedenindir. Dedenin hizmetinin dışında uygulamada üç hiz-
met öne çıkmaktadır: Âşıklık hizmeti, gözcülük hizmeti, carcılık hizme-
ti. Carcı, her ritüelden sonra meydanı süpürür; ancak onun görevi tekdü-
ze, sade bir karakter içermektedir. Gözcü ise, hizmetlerin bazen başında 
ve sonunda kendini göstermekle beraber o da son derece yalın ve sade 
bir karaktere sahiptir. Âşıklar ise carcının her pratikten sonra görevini 
yapması sayısında olmamakla birlikte; hizmetlerin ve olayların geçişini 
sağlayan, anlatımı müziğin canlılığı ile zenginleştirerek oldukça ahenk-
li, görkemli ve işlevsel bir görev karakterine sahiptir. Cemdeki hizmet ve 
uygulamalar açısından baktığımızda pîri temsil eden dedenin hizmetinin 
dışında âşıklık hizmeti ön plânda olup belirleyici bir konumda ve zengin 
bir karakter taşımaktadır.

Âşığın özetlemeye çalıştığımız dinî erkândaki belirginliği üzerine 
Birdoğan(1990: 398) şu bilgileri vermiştir: “bir anlamda törenin bölüm-
lerini zakirler düzenlemektedir. Şöyle ki; zakirler sırayı çok iyi bildik-
lerinden, dedenin kısa hayırlı (gülbank) komutlarından sonra cem bo-
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yunca yapılması gerekenleri yaparlar. Dede ağırdır, her işe el koymaz. 
Kaldı ki, hizmet sahipleri gelip dualarını istemeden dede de hayırlı ver-
mez. Örneğin; zakirlerin hayırlılarını verdikten sonra dede artık;”burada 
cüş havası çalın, burada semah yapın” demez. Burada yapılacak şeyle-
rin tümü zakirin ya da zakirlerin yönlendirmesi ile olur, en küçük bir 
aksama da olmaz. Usta-çırak ilişkisi ile bu zor ve zevkli hizmet ata-
lardan oğullara uzanıp gitmektedir…” Ancak, cemde müzikal temsil-
ci durumunda olan aşığın rolünü bazı yörelerde dedenin üstlendiği-
ni de görmekteyiz. Günümüzde dedelerin müzik ile olan bağlantıla-
rı yok denecek kadar azalmakla birlikte, dedeler tarafından da müzi-
ğin temel bir dedelik özelliği olarak görülmediği kabul edilmektedir. 
Ayrıca cemde, Orta Asya’daki kam-ozanlarla ilişkilendirdiğimiz dede-
lik ve zakirlik özelliğini birlikte icra eden dedelerin; müzik aracılığıyla 
kültürün korunması ve aktarılmasında rolleri büyük olmuştur. Bu hususu 
Clarke, Ocakzade Dedelerin Geleneksel ve Güncel Durumu başlıklı ça-
lışmasında şöyle açıklamaktadır: “Dedenin müzikal rolü, Orta Asya’daki 
kam-ozanlardan bir kalıntıdır. Dedeler müzik aracılığıyla Alevi kültü-
rünün korunmasının ve aktarımının temel aracısıydı. Tarihsel bir roldü; 
ancak, günümüzdeki dedeler bu rollerini yerine getirmeye hazırlar mıy-
dı? Bunu öğrenmek için dedelere, iyi bir sese ve müzikal yetiye sahip 
olma özelliğinin önemi soruluyordu. Dedelerin %54’ü böylesi bir mü-
zikal yetiye sahip olduklarını ve bunu önemli bulduklarını bildirdiler. 
Müzikal yeti bazı dedeleri belirleyen önemli bir özellik olarak görülse 
de bütün dedeler tarafından temel bir dedelik özelliği olarak kabul edil-
memektedir” (Clarke 2002: 138)

İç göç, dış göç, hızlı kentleşme, hızlı sanayileşme vb. nedenlerden 
dolayı oluşan yozlaşmadan Anadolu Alevliği cemi ve dolayısıyla cemde-
ki âşık ve müzik de nasibini almaktadır. Bu güne kadar dede, ocak gele-
neği ve âşığın aracılığıyla korunan ve aktarılan değerler bütününün bun-
dan sonraki akibetini zaman gösterecektir. Anadolu Alevi cem gelene-
ğinin bağlı oldukları ocakların denetimiyle günümüzde kısmen gelene-
ği canlı tutan Çankırı-Şabanözü-Kutluşar köyündeki Görgü/Abdal Musa 
(Birlik) ceminde tespit edilen sınırlı verilerin olayın bütününü ele aldığı-
mızda bir parçasına ışık tutacağı ve bütünün diğer parçalarını tamamla-
mada ve mukayesede değerlendirilebileceğini umut etmekteyiz.
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EK. 1

•	 Cem’e gelenler (boy abdestli olarak) pazvanttan (yasavul, bekçi) niyâz 
alarak, cemevi’nin kapısında Bakara suresinin 58. ve A’raf sûresinin 
161. ayetlerini okuyup; sağ eşik, sol eşik, üst eşik, alt eşik ve kapı or-
tasına niyaz edip içeri girerler.

•	 Dede içeri girince pazvant “gerçeğe hü! Edep erkân! Sak olun Erenler, 
Dede geliyor!” der. Canlar dâra durur. Dede meydanda niyâz aldık-
tan sonra kıyafetini giyip postuna niyâz ederek oturur ve “dâr duası-
nı” okur.

•	 Canlar secdeye niyaz eder; Dede teslim-tecella gülbankını okur: 
“Tecellanız temiz, yüzünüz ak ola. Namazınız, niyazınız Hakk 
Muhammed-Ali Dergâhında kabûl ola. Adım başına bin bir sevâb ya-
zıla. Dil bizden, nutuk Hünkâr’dan ola. Gerçeğe Hü!..”

•	 Canlar tekrar secdeye niyâz ettikten sonra dizüstü oturup sağ el kalp, sol 
el diz üzerinde “Hoş geldiniz, Safâlar getirdiniz” diye dedeyi safâlarlar.

•	 Dede, cemin açılış gülbankını okur: “Bismillah, destûr-i Şah! Allah 
Allah! Akşamlar hayır ola, Hayırlar daim ola, şerler def ola, gü-
nahlar af ola; Hakk Muhammed-Ali, Hasan, Hüseyin, Fâtımâtü’z-
Zehra yüzü suyu hürmeti için demimiz, devrânımız kutlu ola. Allah, 
Oniki İmâm katarından, dîdârından ayırmaya. Dil bizden, nutuk 
Hünkâr’dan ola. Gerçekler demine Hû!..” İki rekât tarikat namazı kı-
lınmış olur.

•	 Kahveci, kahve ikramında  bulunur ve duasını alır. Carcı da, meydanı 
süpürüp, dededen duâsını alır.

•	 Dede, cemin içeriği üzerine konuşur.

•	 Kur’ân-ı  Kerim’den Bakara 37-38, Âl-i İmran 103, Mâide 55-56, En’am 
71, Tevbe 7, Kıyâmet 14-15, Ahzab 46, Tahrim 8, Nisa 26, Â’raf 23 
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gibi tevbe istiğfar âyetleri okunur, salavat getirilir; dede hizmet duâsını 
ve istiğfar gülbankını okur.

•	 Seccâdeci, kucağında Seccâde ile meydana gelerek dâra du-
rup tercemânını okur: “Bismillah, bism-i Şâh! Ve kâle’r-kebû 
fiyhâ Bismillahi mecrâhâ ve mürsâhâ, inne Rabbî legafûru’r-
rahîm.Nûh’un gemisine misâldir bu Seccâde. Hem Tûr-i Sînâ’dır, 
hem Sidretü’l-Müntehâ. Bu gemiye binenler necât bulur dedi ol 
Şefîü’l Müznibîn Muhammed Mustafâ. Pîrimiz, ustâzımız Cibrîl-i 
Emîn ve Şit nebîye kıl iktidâ. Er cemâli Muhammed, pîr kemâli 
Şâh Hasan vel Hüseyin; Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed, 
Ali ve Ehl-i Beytine salavat!” Tüm canlar salavat getirirler. Sonra 
Bismillahirrahmânirrahîm diyerek seccâdeyi serer. Daha son-
ra seccâdenin dört köşesine ve ortasına  “âzzemtü aleyke yâ Ali, 
Ekremtü aleyke yâ Ali, En’amtü aleyke yâ Ali, Eslemtü aleyke yâ 
Ali, (ortasına) yâ Şâh Kerremallahü Veche”diyerek niyâz eder ve 
dâra durur. Görgüsü yapılacak müsâhipli canlar, kemerbestli ve ya-
lın ayak olarak, birer birer  eşiğe niyâz ederek  seccâdenin üzeri-
ne yaş sırasıyla çıkarlar; önce seccâdeye, sonra, kendisinden önce-
ki canların ayağına niyâz ederek “Hû Hakk sende” derler ve dârda 
dururlar. Seccâde üzerindeki canlardan birisi (veya Pîr) “İstiğfar 
âyeti”ni okur: “Kale rabbenâ  zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir 
lenâ ve terhamnâ lenek^ünenne minelhâsiriyn.” Diğer bir can, “Dar 
Tercümânını” okur: “Cân ü gönülden el bağladık Evliyâ Erkânına, 
elhamdülillah bugüne, yine durduk Pîr Dîvanı’na. Mücrîmiz, 
miskîniz ya İlâhi, gelmişiz ihsânına. Hakk-Muhammed-Ali yolun-
da, Evliyâ Erkânında canımız kurban, malımız tercümândır. Hakk, 
erenlerin fermânına! Nefes Pîrimindir” der. Dede, “aşkola” deyin-
ce, seccâde üstündeki canlar hep birden secdeye inerler, doğrul-
madan secdede beklerler. Dede, “Geldiğiniz Hak kapısı, durduğu-
nuz âl-i Mansûr Dârı. Kıldığınız enbiyâ namazı, indiğiniz evliyâ 
niyâzı; Hakk, cesedinize can vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, 
söylemeye dil vermiş; ey canlar, bu âzâlarınız ile Hakk’a yarar ne 
iş işlediniz? Sizi sizden soruyoruz. El gövdenin kaşınan yerini bi-
lir. Gizlediğiniz Huzûr-i İlâhi’de, Ulu Dîvânda sorulacaktır. Açığa 
verdiğiniz, inşallah erenler Meydanında hallola… Dilli-başlı olun, 
ne gördünüz, ne işittiniz? Baş kaldırın cevap verin” der ve dil ve-
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rir. Canlar doğrularak “Allah, eyvallah. Hak gördük, Pîr meydanı-
na geldik” der. Dede: “Ey canlar! Bu Seccâde hak mı? Bu Yol, hak 
mı? Tanrı buyruğu, hak mı? Ana baba hakkı, hak mı? Komşu hak-
kı, hak mı? Pîr, Rehber, Mürşîd, Karakazan hakkı, hak mı? Teklif, 
Buyruk, Çelik hakkı, hak mı? Yâs-ı Mâtem, Mâh-ı Muharrem, hak 
mı?..”Canlar, “Allah, eyvallah”der.  Sorulan kişi yanıt verir:

Dede: -Kimin  kulusun?

Can: - Allah’ın kuluyum.

Dede: - Kimin ümmetisin?

Can:- Peygamber Muhammed Mustafa (A.S.) ümmetiyim.

Dede: - Kimin talibisin?

Can: - İmâm Ali tâlibiyim.

Dede: Kimin neslindensin?

Can: - Âdem (A.S.) neslindenim.

Dede:- Kimin milletindensin?

Can: - İbrahim Halîlullah milletindenim.

Dede:- Kimin tarîkatındansın?

Can: - Nâzenin tarîkatındanım.

Dede: - Atan kim?

Can:- Âdem (A.S.)

Dede: Anan kim?

Can:- Hz. Havva.

Dede: - Kimin dinindensin?

Can: -Muhammed (A.S.) dinindenim.

Dede: - Kimin imânındansın?

Can: - Aliyyü’l Murtezâ îmânındanım.

Dede: - Pîrin kim?

Can: - Hacı Muradı Veli

Dede: - Mürşîdin kim?
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Can:-  Hacı Turabi Veli

Dede: - Rehberin kim?

Can:-  Arap Ali

Dede: - Kimin topluluğundansın?

Can: - Gürûh-ı Nâci topluluğundanım.

Dede:- Kimin oğlusun?

Can: - Yol oğluyum, Ali bendesiyim.

Dede: Ne zamandan beri İslâmsın?

Can: - Kâlû “Bela” dan beri.

Dede: - İslamlığa Delîlin nedir?

Can:- Delîlim, kelime-i şehâdet’ (Lâ ilahe illallah, Muhamme’r-
resûlullah, Aliyyü’l Veliyullah ve Vâsiyü’r-resûlullah)tir.

Dede: - Tarîkatta Pîrin verdiği tarîkat zikrini yapıyor, teheccüt nama-
zını kılıyor musun?

Can: - Evet.

Dede: - “Muharrem orucu tuttunuz mu?

Can: - Evet. 

Dede, Meydandaki canlara hitâben: “İnsanlar, Âdem’le Havva’dan 
halkolmuştur. Kul, hatâsız olmaz. Hatâ, tövbesiz olmaz. Gelin, eren-
ler huzûrunda, Hakk dîvânında özünüzü ve özrünüzü ortaya koyun. 
Döktüğünüz varsa, doldurun; ağlattığınız varsa, güldürün; yıktığınız 
varsa, yapın; incittiğiniz varsa, mürüvvet dileyip gönlünü alın. Ne dal-
da elma, ne de gönüllerde gümân kalmasın. Birbirinizle helalleşip 
rızâlaşınki, rızâ ile Hakk rahmetine cümlemiz vâsıl olalım” der. Sonra 
da tek tek veya cümlesine birden “Anne babanızla, hısım-akrabızla, 
konu komşunuzla, yol kardeşinizle, din kardeşinizle ve bütün insan-
lar ile nice berisiniz?” “Âyin-i cem erenleri! Bu canlar derler ki, biz 
Hakk huzûrunda, pîr dîvânındayız. Bizim elimizden, dilimizden, gön-
lümüzden bilerek-bilmeyerek incinmiş hal kardaşımız, yol kardaşımız 
var ise dile gelsin; bizden hakkını talep etsin. Ne haktan kaçarız, ne 
haktan geçeriz. Hakk huzûrunda, Pîr Dîvânındayız. Kalmış gönüllere 
mürüvvetimiz var. Haklı olan varsa, hakkını talep etsin; hakkını alıp 
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bize rızâlık versin ki, Beraberce Hakk’a varalım, diyorlar. İstek kapıla-
rı açıktır.” Dede, “Ey canlar! Hepiniz bu canlardan hoşnut ve râzı mı-
sınız?” diye üç kez sorar. Canlar hep bir ağızdan râzılık anlamında “ 
Allah, eyvallah” derler. Talebi olan varsa, rızâlaştırılır. Rızâlaşma ol-
mazsa, Pîr’in ve canların kusûrlu gördüğü ve teklifi kabûl etmeyen ki-
şiye destûr verilir ve cemden çıkarılır. Dede: “ Siz, bu canlardan hoş-
nut ve râzı oldunuz. Bizleri yoktan var eden Allah da cümlenizden 
hoşnut ve râzı ola. Râzılığınızın nişânı olarak; âşığa mânâ, dâvâya 
nişân, gerçeğe Hû” der. Canlar sağlı-sollu birbiriyle niyâzlaşırlar. 
Meydandaki canlar da aynı şekilde niyâzlaşırlar ve seccâdeye niyâz 
ederek dâra kalkarlar. Dede: “Allah Allah! Durduğunuz dârdan, ça-
ğırdığınız Pîr’den hayır hasenât göresiniz. İkrârlarınız dâim ola. 
Muhabbetleriniz kâdim ola. Sizler Meydana koyduğunuz kusûr ve 
günâhlarınızdan geçip birbirinizden râzı oldunuz; mağfiret sâhibi 
Allah cümlemizin bilerek-bilmeyerek işlediğimiz, şu anda dilimize, 
gönlümüze gelmeyen günâhlarımızdan geçmiş ola. Rabb’l âlemiyn bu 
dîvânda sorulanları inşallah ulu dîvânda sormaya. Dil bizden, nutuk 
Cedd-i Pâkimizden ola. Gerçeğe Hû” diye duâ eder. Canlar secde’ye 
varırlar. Secdeden sonra diz üstü yürüyerek ve seccâdeden dışarı çık-
madan, sıra ile Dede’nin önüne gelirler. Öndeki can, Dede’nin dizi-
ne niyâz edip  öylece bekler. Dede, önündeki canın eli üstüne sağ eli-
ni koyarak kulağına doğru yavaş sesle Fetih Sûresi 10. âyetini okur: 
“İnnelleziyne yübâti’ûneke innemâ yübâyi’ûnallah, yedüllahi fevka 
eydiyhim, femen nekese feinnemâ yenküsü alâ nefsih ve men evfâ 
bimâ âhade aleyhullahe feseyü’tiyhi ecren aziymâ.” “El ele, el Hakk’a 
dûsturu (Fetih, 10.âyeti) gereğince “Hakk işini rast getire” diye yüksek 
sesle duâ eder ve sonra önünde secdede bekleyen canın sırtını üç kez 
“Yâ Allah, Yâ Muhammed, Yâ Ali” diyerek sıvazlar. Dede ile işi biten 
can, diz üstü olarak tüm halkadaki canlarla görüşür ve seccâdeye de 
niyaz ettikten sonra bu kez meydanın sol tarafında olmak üzere yeni-
den dâra durur. Arkasından gelenler de aynı şekilde gelerek halkadaki 
canlarla niyâzlaştıktan sonra seccâdeye ve önündeki canların ayağı-
na niyâz ederek önündekinin bu kez sağında olmak üzere dâra durur-
lar. Dede, tecella duâsını okur: “Allah Allah! Tecellanız temiz, yüzü-
nüz ak ola. Günâhlarınız affola. Tecellâ, tevellâ, teberrânız, namazla-
rınız, niyâzlarınız hakk, Muhammed, Ali Dergâhı’na yazıla. Gerçeğe 
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Hû…” Canlar secdeye inerler, niyâz edip diz üstü otururlar. Böylece 
iki rekât Tarîkat Namazı kılınmış olur. Tüm canlar ve Dede “Hû eren-
ler, Meydanlar pâk ola, tavâfınız kabûl, mi’râcınız mübârek ola” der-
ler. Canlar da dedeyi ve diğer canları ellerini göğüslerine bastırarak 
ve sessizce safâlarlar. Seccâdeci seccâdeyi toplayıp dededen hizmet 
duâ’sını alır. Carcı meydanı süpürür ve dededen duasını alır. 

•	 Beş bacı meydana gelerek iki rekât tarikat namazı kılar. Daha sonra 
Fetih sûresi 10 ve Mümtehine 12. âyeti okunur. Canlar secdeye inerek 
“ Allah Allah” derler. Dede, gülbankını verdikten sonra canlar doğru-
lurlar. Carcı, meydanı süpürür ve dededen duâsını alır. 

•	 Carcı tekrar süpürgesini sağ koltuğunun altına alarak meydana gelir 
ve gülbankını okur; dedenin önünde dizüstü oturur. Sol elinin içine 
postu sağ eliyle üç kez sağdan sola süpürür ve ocağın yanına gelir ve 
üç kez süpürür; sonra rehber postunda aynı işlemi yapar ve meydanın 
ortasına gelerek dara durur.

•	 “Sırsuyu”nu getiren carcının sol omuzundan niyâz alarak solda durur. 
Dede carcının duasını verir ve carcı meydandan ayrılır.

•	 Sırsucu, tercemânını okur ve dedenin önünde diz çöker. Dede, sağ 
elinin şehâdet parmağını tasa batırır ve şu gülbankı okur: “Kim bu su-
dan içer ya da dokunursa; Allah adına, ben onun biâtını kabûl ettim, 
Allah ve Resûlü de kabul buyursun”. Dede, bir yudum içer; sonra sı-
rayla diğerleri içer; canlar salavat getirir. Dede, “Nûr ola, sır ola, kal-
be gevher ola; dertlere deva ola; hastalara şifa, borçlara edâ ola” der-
ken; canlar da “Allah Allah” der. İşlemini tamamlayan sırsucu dede-
nin eline niyâz ederek darâ durup duasını alır.

•	 Delilci (çerağcı), delili ile meydanda darâ durup; Ahzab 45-46 
âyetlerini ve delil tercemânını okuyup; on iki kaşık yağı kandile ko-
yar; Nûr sûresi 35-36-37. âyetleri, duâsını ve Fatihayı okur. Canlar da 
darâ durur; sonra canlar ve delilci secdeye niyâz ederler. Âşıklar (za-
kirler) delille ilgili üç düvâz-ı imâm okuyup dualarını alırlar. Carcı, 
meydanı süpürüp duâsını alır.

•	 Kurban kesecek canlar iki rekat tarikât namazı kılarak meydana gelip 
canları safalarlar. Seccâdeci, seccadesi ile meydana gelir; dede onun 
duâsını okur; niyâzını  yaptıktan sonra ayrılır. Kurban kesecek can-
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lar, seccadenin üzerine yalınayak ve kemerbestli gelirler; dede onla-
rın görgüsünü görür. Carcı gelip meydanı süpürerek, dededen duası-
nı alır. Kurban dualanır. Kurbancı ekmek, tuz ve su ile meydana ge-
lir; niyâz alıp kurbanın ön sağ ayağını kaldırarak darâ durur. Dede, 
duâsını verir. Kurbancı, kurbanla birlikte meydandan ayrılır. Carcı 
meydanı süpürürp, dededen duasını alır.

•	 Yemekten evvel, sırayla herkese elsuyu hizmeti yapılır. Dehr sûresinin 
7,8,9. âyetleri okunur. Sofracı kucağındaki büyük sofra üzerinde ek-
mekle gelip sofra tercemanını okur. Dede onun duâsını verir. Bütün 
canlara yemek ikram edilir. Dede, sofra duâsını okur. Sofracı da dede-
nin önündeki sofrayı kucağına alarak sofra kaldırma tercemânını okur. 
Dede onun da duâsını verir. Elsuyu hizmetinden sonra carcı meyda-
nı süpürüp, duâsını alır. 

•	 Kurbancı derisi soyulmuş bir şekilde kurbanı bütün halinde meydana 
getirir ve duâsını alır. Her zaman olduğu gibi carcı meydanı süpürüp 
duâsını alır. Kurbancı kurbanı kara kazancıya (lokmacıya) teslim eder. 
Lokmacı bir parça et ile meydana gelip darâ durup, duâsını alır. Carcı 
meydanı süpürüp duâsını alır. Zâkirler kara kazanla ilgili üç düvâz-ı 
imam okur. Dede, onların duâsını verir ve tekrar carcı meydana sü-
pürge çalar ve duâsını alır.

•	 Kurban sahipleri eşiği yoklayarak seccade üzerinde yatarlar. Dede, 
onların yüzlerinin geldiği tarafta erkân çubuğunu yatanların boyunları 
üzerine bırakır ve Fetih sûresi 10. âyeti, Mümtehine 12. âyeti, Yasin ilk 
12 âyeti okur. Dede, çubuğu sağ eline alarak Oniki İmam’ların isimle-
rini söyleyerek (her bir sûrenin adını söylerken erkân çubuğunun ucu-
na niyâz eder.) ihram içinde yatan canların her birine erkân çubuğu-
nu oniki kez çalar. Dede, Âl-i İmran 27. âyeti okuyarak “Allah’ın izni 
ile yeniden diriliniz. Uyuyanlar uyana, Hakk’ın nûruna boyana” diye-
rek örtüyü çubukla kaldırır. Canlar sırayla dedenin ayağına ve üç kez 
erkân çubuğuna niyâz ederler. Dede, talibin sağ omzuna erkân çubu-
ğunu çalar; onlar da dedenin sağ omuzuna niyaz ederek darâ  durur-
lar.Bu arada seccadeci seccadesini alır ve dede onun hizmet duâsını 
okur. Erkan çubuğu sakka suyu tasında dede tarafından üç kez yıkanır. 
Dede, erkân çubuğuna niyâz ettikten sonra erkân duâsını verir.”Allah 
Allah! La feta illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar. Her kazâyı , belayı def eder-
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sin perverdigâr. Şâh-ı Merdan, Sırr-ı Yezdân, merd-i meydan. Pişivâsın 
yâ Ali, senden medet. Erkân altından geçene cehennem ateşi, kabir 
azabı göstermesin Allah, gerçeğe hü!” Dede, erkân çubuğunu üç kez 
öpüp erkâncıya teslim eder. O da çubuğa üç kez niyaz eder ve yerine 
koyar. Tekrar carcı gelir, süpürüp duâsını alır. Zâkirler, erkânla ilgili iki 
nefes bir düvâz-ı imâm okurlar. Dede gülbankını ve hizmet duâlarını 
okur. Carcı tekrar süpürüp duâsını alır. 

•	 Yürekçi, kurbanın pişmiş yüreğini meydana getirir. Dede duası-
nı verir. Ardından sakka üzüm suyu ile meydana gelir ve tercema-
nını okur. “Destûr-i Şah! Erenler râhine geldim, gözlerim kanlı yaş-
tır. Pîrim Kırklar içinde Aliyyü’l-Murtezâ baştır. Sadhezâren lânet ol-
sun. Ol Yezid’in bağrı kara taştır. Er cemâl-i Muhammed, pîr kemâl-i 
Şâh Hasan ve’l-Hüseyin. Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed-Ali 
ve Ehl-i beyte salavat.” Tercemanını okuduktan sonra dedeye “Gâib 
erenlerin hakkı” der. Dede de duasını verir: “âşıklar, sâdıklar, yanıklar, 
âyin-i cem erenleri; Gâib Erenler’in himmetleri, safâ nazarları üze-
rimizde hazır ve nâzır ola. Allah cümlemizi darda-bunda koymaya. 
Gâib Erenlerin hakkı yerine vâsıl ola. Rûhâniyetleri cemimizde ha-
zır ola. Dil bizden, nutuk Hünkâr’dan ola. Gerçeğe Hû” Sakka üzüm 
suyundan bir parça ocaktaki ateşe serper, meydana gelip dededen 
duâsını alır. Sakka dededen destur alıp içer ve dedeye ikrâm eder. 
Müsahipli iki bacı sakkaya yardım ederler.

•	 Gözcü, meydana gelip sakka ile niyazlaşır ve dededen duâsını alır. 
Gözcü doluyla dedenin önünde diz çöker; dede duâ verir ve bir yu-
dum aldıktan sonra gözcüye verir ve sonra  o içer. Kadehi sâkîye ver-
dikten sonra meydandan ayrılır. Diğer hizmet sahipleri (pazvant, lok-
macı…) gelerek dolularını alırlar. Sakka, canlardan rızâlık almak için 
meydanda darâ durur; canlar “ Allah eyvallah” der. Dede, duâsını 
verir.Sakka doluyla dedenin önünde diz çökerek ikram eder. Dede 
“Allah Allah! Dolunuz kabûl, murâdlarınız hâsıl ola! Allah dildeki ha-
yır dileğinizi, gönüldeki murâdınızı vere. Dil bizden, nutuk ceddim-
den ola. Gerçeğe Hû!..” deyip yarısını içer; yarısını da sâkî içer. Sakka 
meydanda darâ durup duâsını alır. Carcı gelip tekrar meydanı süpü-
rüp duâsını alır.
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•	 Yürekçi yürek olan kap ile meydana gelip darâ durur. Dede, En’am 
sûresi 118. âyeti, Bakara 168-172. âyetleri okur. Yürekçi, yüreği mü-
sahipli canlara eşit olarak dağıtır. Carcı meydanı süpürüp duâsını alır.

•	 Lokmacı, meydana gelip darâ durarak dedeye lokmayı tattırır. Dede, 
hizmet sahipleri ile dağıtımına izin verir. Lokmacı, dededen duâsını 
alır. Carcı, meydanı süpürüp duâsını alır.

•	 Zâkirler, yürekle ilgili üç düvâz-ı imâm okur. Dede, zâkirlerin duâsını 
verir. Carcı meydanı süpürüp duâsını alır.

•	 Zâkirler Mirâclama (üç bölüm ve son bölümde bir er, beş bacı se-
mah döner) okur; arkasından bir tevhid okunur; üç tur semah dönü-
lür; bir  tevhid okunur ve üç tur semah dönülür. Bir düvâz-ı imâm 
okunur. Semah dönenler secdeye kapanır. Dede onlara ve zâkirlere 
duâsını verir. Carcı meydanı süpürüp, duâsını alır. Arkasından bir er 
beş bacı tarafından Kerbelâ semahı dönülür. Semah dönenler tekrar 
secdeye kapanır. Dede onlara duâsını verir. Carcı meydanı süpürüp 
duâsını alır.

•	 İnsan sûresi 15. ve 18. âyetler ile Ahzab sûresi 56. âyet okunur. Sakka, 
sakka suyunu dededen başlayarak bütün canlara ikram eder. Dede, 
sakkaya sakka suyundan içirir. Suyu içen sakka  sakka suyu nefe-
sini okur. Meydana gelir, kalan sakka suyundan havaya ve yere sa-
çar. Duâsını alır. Zâkirler üç düvâz-ı imam okurlar. Dede onların da 
duâsını verir. Carcı gelip meydanı süpürerek duâsını alır.

•	 Elsuyu, hizmet sahibi tarafından getirilir ve dededen başlayarak hal-
kadaki bütün canların sırayla eline su döker. Elinde havlu ile meyda-
na gelip, dededen duâsını alır. Gözcü “edep erkân” der ve canlar diz 
üstü olarak Bakara sûresi 255. âyetini (Âyet’ül Kürsi) okur; salavat ge-
tirilir. Dede duâsını ve gülbankını okur. 

•	 Sofracı dededen başlayarak sofraları kurar. Yemekler dağıtılır, yenir. 
Dedenin sofrası hariç diğer sofralar toplanır. Sofracı, dedenin önün-
deki sofrayı alarak darâ durur ve tercemânını okur. Dede de onun 
duâsını verir. El suyu gelir ve bütün canlar ellerini yıkarlar. Dede hiz-
met duâsını okur.

•	 Gözcü ve pazvant meydanda, diğer hizmet sahipleri de oldukları 
yerde darâ durup, dededen hizmet duâlarını alırlar. Dede daha son-
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ra” Eksik-Noksan” ve “Oturan-Duran” duâlarını okur. “Allah Allah! 
Eksiğimiz-noksanımız tamam yazıla. Namazlarımız, niyâzlarımız, 
ibâdetlerimiz Hakk katında kabûl ola. Cemimiz, Kırkların yaptığı cem 
ola. Hakk-Muhammed-Ali cümlemizin yardımcısı ola. Dil bizden, 
nutuk Hünkâr Hacı Bektaş Velî’den ola. Gerçeğe Hû!..” “Allah Allah! 
Vakitler hayır ola. Hayır kapıları açık, kaza-belâ, nifâk-fesad kapıla-
rı kapalı ola. Oturan-duran, Pîr ü civan kalkıp yola çıkanların menzîli 
pâk ola. Hızır kılavuzu, Ali yoladaşı ola. Allah tekrârını nasîb eyle-
ye. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemâl Atatürk ve arkadaşla-
rının ruhlarını şâd, mekânlarını cennet eyleye. Cumhuriyetimizi ilele-
bed pâyidâr eyleye. Allah, ordumuzu muzaffer eyleye. Oturanlar has-
tır, gidenlere destûr ola. Nûr-i Nebî, kerem-i Ali, pîrimiz, ustâzımız 
Hünkâr Hacı Bektaş Velî! Dil bizden, nutuk Hünkâr-ı Evliya’dan ola. 
Gerçeğe Hû!..” 

•	 Cem, sona ermiştir. Bütün canlar evlerine giderler. Son olarak dede 
gider.    

  (Âşık Battal DALKILIÇ: Ankara/Çubuk/Susuz (Yeniköy) Cibali Sultan 
ocağından. 1765’te Çubuk/Susuz’a yerleşmişler; sonradan adı 
Yeniköy olmuş dede soyundan zâkirlik yapıyor ve post âşığı oku-
yor. Hocası İdris Gülletutan 1800’lü yıllarda yaşamış Âşık Seyit 
Süleyman, Battal Dalkılıç’ın dedesinin amcası. Âşık Battal Dalkılıç, 
Âşık Muzaffer Çolakoğlu ve Âşık Hüseyin Çufadar ile cemlere katı-
lıyorlar. 

 Âşık Süleyman İMAMOĞLU: Çankırı/Şabanözü/Kutluşar. Ustası Âşık 
Hamo. 1958 yılında posta oturmuş.    

  Âşık Muzaffer ÇOLAKOĞLU: Çankırı/Şabanözü/Bulgurcu Köyü. 
Ustası onaltı yaşındayken posta oturmuş olan Halil Bektaşoğlu. Post 
âşığı.

 Âşık Hüseyin ÇUFADAR: Ankara/Çubuk/Dağkalfat. Ustası 1967’de 
çalışmaya başladığı Âşık Daimi. 1990’da müsahip kurbanını kesmiş 
ve posta oturmuş.)
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EK:2   
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Hatice'nin kızı Fatma  
Elim al yabana atma  
Dergahından mahrum etme  
Gel dertlere derman eyle 
 (Tevhid)

Hasan, Hüseyin aşkına 
Yardım eyle düşküne 
Zeynel Abidin aşkına 
Gel dertlere derman eyle 
 (Tevhid)

Durduk Bakır'ın katlan 
Cafer'in ilm-i zatına Musa, 
Rıza hürmetine 
Gel dertlere derman eyle 
 (Tevhid)

Şah Taki'nin ve Naki'nin 
Kemteriyem Askeri'nin 
Yarlığamak senin şanın 
Gel dertlere derman eyle 
 (Tevhid)

Var Allah'tan dilek dile 
Mehdi Sahih Zaman gele 
Dedemoğhlu secde kıla 
Gel dertlere derman eyle 
 (Tevhid)

TEVHİD (Her dörtlükten sonra söylenir)
Hakk la ilahe illallah
İllallah Şah illalah
Ali Mürşid güzel Şah'ım
Şahtan eyvallah eyvallah
Ya Allah
La ilahe illallah
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Kamberlik Tradition in the Chepni and  
Tahtaci Villagers of Balıkesir
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ABSTRACT
This paper consist of the knowledge of “kamberlik” tradition that 
has been collected from the two people “kamber” and “sazandar” 
who lives in the villages of Balikesir Edremit and Bigadic and the 
village names are called Kozpinar and Doyran. The paper which 
gives information on function, performans, atmosphere of perfor-
mans and repertuar species about the “kamberlik” tradition of the 
Chepni and Tahtaci villagers of Balikesir, is the first outcome of our 
investigations on collection and investigations.

Key Words: Balikesir, Alevi, Cem, Chepni, Tahtaci, Khamber, 
Sazandar

Balıkesir yöresi Çepni (Çetmi) ve Tahtacılarının kamberlik gelenek-
leri hakkında çeşitli açılardan bilgi verecek olan bu bildiri, alan araş-
tırmaları sırasında elde edilen veriler esasında hazırlanmıştır. Balıkesir 
merkezine bağlı olanların yanı sıra, Edremit ve Bigadiç ilçelerine bağı 
çeşitli köylerde de yaşayan Çepni (Çetmi) ve Tahtacı grupların kendile-
rini Alevi olarak tanımlamaları ve “kamber”lerin başlıca icra ortamları-
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nın “cem”ler olması nedeniyle, öncelikle, “cem”, “on iki hizmet erba-
bı”, “kamber / âşık / zakir / sazandar / gövender” gibi kavramlar üze-
rinde durulacaktır. Bunu, alan araştırmaları sırasında birebir görüşülen 
“kamber”, “zakir” ya da “sazandar”lardan elde edilen bilgiler esasında 
kamberlik geleneği hakkında “işlev”, “icra”, “icra ortamı” ve “repertu-
ar” kavramları çevresinde bilgi aktarımı ve değerlendirmeler izleyecek-
tir. Sonuç kısmında ise Çepni (Çetmi) ve Tahtacı topluluklarının kam-
berlik geleneklerinin farklı yönleri ortaya konularak, Balıkesir yöresin-
deki kamberlik geleneğinin son durumu ve geleceği üzerinde kısa bir 
değerlendirme yapılacaktır.

Balıkesir yöresi; “halk âşığı”, “bade”, “irtical”, “güzelleme”, “hikâye”, 
“saz” ve “atışma” gibi kavramlardan bağımsız bir şekilde düşünülemeye-
cek “âşıklık geleneği”nin sürdürülüp yaşatılması bakımından günümüz-
de hissedilebilir bir ağırlığa sahip değildir. Âşıklık geleneğinin çok canlı 
olduğu geçmiş dönemlerde dahi geleneği besleyen ve temsil eden güç-
lü temsilciler yetiştiremeyen bölgede, “âşıklık” ya da “âşıklar” denilince 
akla hemen “Çepni/Çetmi”, “Tahtacı”, “Alevilik”, “cem”, “kamber”, “za-
kir”, “sazandar”, “âşık”, “saz” ve “nefes” kavramları gelmektedir. Anılan 
topluluk isimlerinden ve kavramlardan da anlaşılacağı üzere, bölgedeki 
-özellikle de Alevi Tahtacı ve Çepni (Çetmi) gruplarının yaşadığı yerleşim 
birimlerindeki- âşıklık geleneği, dinsel ve sosyal boyutlarıyla ele alınma-
sı gereken bir olgudur. 

Âşık tarzı şiir geleneği, Anadolu sahasında ortaya çıktığı dönemden 
bu yana, doğal olarak, dinden ve sosyal işlevlerden bağımsız olma-
mıştır. Tekke geleneğinin âşık tarzı şiir geleneğinin ortaya çıkışındaki 
rolü ile bu geleneğin temsilcilerince kullanılan “âşık” teriminin başlan-
gıçta tekke çevrelerine has bir kavram olduğu gerçeği düşünüldüğün-
de, “halk âşığı”, “güzelleme”, “atışma” ve “hikâye” kavramlarıyla ön 
plana çıkan âşıklık geleneğinin tasavvuf çevreleriyle sıkı ilişki içerisin-
de olduğu görülecektir. Tekke-tasavvuf ve âşıklık gelenekleri arasında-
ki sıkı ilişkiler irdelenirken, Alevi-Bektaşi-Kızılbaş âşıklarla bu âşıkların 
icra ortamlarının geleneğin yüzyıllar boyunca güçlü bir şekilde sürdü-
rülmesindeki rolleri de mutlaka göz önünde tutulmalıdır (Günay 1992: 
9–10).
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Kamberlerin Başlıca İcra Ortamı Cem Nedir, Hangi Dinî ve Sosyal 
İşlevleri Yerine Getirir? On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir? 

Balıkesir yöresi Çepni (Çetmi) ve Tahtacılarının kamberlik/âşıklık ge-
lenekleri hakkında bilgi verirken, söze öncelikle “cem”den başlamak 
gerekecektir. Çünkü “cem”, yöredeki saz eşliğinde nefesler (“düvazi-
mam”, “miraçlama”, vd.) icra eden “kamber”, “zakir”, “sazandar” ve 
“âşık”lar tarafından icra edilen dinsel içerikli âşık sanatının en önemli 
dinî, kültürel ve sosyal ortamıdır.

Ayin, tören anlamlarında kullanılan “cem”, Aleviliğin dinî ve sosyal 
içerikli en önemli kurumlarından birisidir. Bir diğer ifade ile Alevilik, cem 
kavramı etrafında şekillenmektedir. Hz. Muhammed’in Miraç’tan dönüşü 
sırasında uğradığı dergâhtaki topluluğun birlikte yaptığı ve adına “Kırklar 
Cemi” denilen ibadete bağlanan cem törenleri (Eröz 1992: 65–66), geç-
mişten günümüze Aleviliğin uygulama alanları olarak yaşaya gelmiştir1. 
Cem, Alevi ibadetlerinin yapıldığı bir ritüeldir. Bu ritüellerde namaz kıl-
mak, kurban kesmek gibi çeşitli dinî uygulamalar bulunmaktadır. Diğer 
bir ifade ile cemler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin de katıldığı ilk ce-
min tekrarıdır; Allah’a ibadet edilen, Hz. Muhammed, Hz. Ali ve On İki 
İmamların anıldığı kutsal törenlerdir.2 

Alevilikte cemler, sadece dinî değil, aynı zamanda sosyal içerikli bazı 
fonksiyonlara da sahiptir. Genellikle işin gücün azaldığı mevsimlerde ge-
celeri yapılan cemler sayesinde Alevilik kültürü nesilden nesle aktarılmış-
tır, cemlere katılanlar dedenin vermiş olduğu bilgiler ve kamberin söy-
lediği şiirlerle Aleviliğin değerlerini, kutsallarını, felsefesini tanımışlardır 

1 İréne Melikoff da “cem”in ortaya çıkışını bu olaya bağlar ve Kırklar Meclisi’nde 
Hz. Muhammed’in, miraç yolculuğunda ezdiği üzüm suyundan içtiğinde (bazen 
üzümü ezen Ali’dir) vecde geldiğini ve semah dönmeye başladığını söyler (Erse-
ven 1997: 56).

2 Alevi geleneğinde iki tür cemden söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki, her yaş-
tan kadın erkek ve çocukların katıldığı ve adına “Birlik Cemi” denilen cemdir. Di-
ğeri ise, evli musahipli eşlerin katıldığı “Görgü Cemi”dir. Birlik cemleri, eğitim 
amaçlı cemlerdir. Görgü cemleri ise, yol kurallarına musahiplerin uymak zorun-
da olduğu cemlerdir. Birlik cemleri haftada bir yapılırken, görgü cemi ise her kişi 
için yılda bir yapılan cemlerdir. Orada musahip çiftler bir yıl içinde yaptıkların-
dan sorgulanırlar. Yani, özlerini “dar”a çekerler. Hataları varsa, görgüleri yapılır, 
cezalarını çekerler ve aklanırlar.
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(Yaman 2006: 162). Cem törenlerinin düzenlenmesinde ve bu törenle-
re kabulde ciddi kuralların varlığı, cemlerin din dışı hayatı da yönlendir-
diğini göstermektedir. Cemlerin kontrolündeki “musahiplik”3, “ikrar”4 ve 
“düşkünlük”5 gibi olgular, Alevi toplumunun düzenini, birlik ve beraber-
liğini sağlamada son derece etkin bir role sahiptirler. Cemde ikrar vere-
rek Alevilik yoluna giren bir “can”, artık hem dinî hem de günlük yaşa-
mında belirli kurallara uyacağını kabul eder. Verdiği sözü tutmadığı, et-
rafına zarar verdiği durumlarda “düşkün” kabul edilir ve toplumdan so-
yutlanır. Bu bakımdan cemler çeşitli yaptırımlarıyla sosyal adaletin de ta-
kipçisi konumundadırlar. 

Sosyal birliktelikler nasıl belirli bir düzen içinde oluşmaktaysa cem-
lerin de belirli kuralları vardır. Cemde on iki hizmet ve bu hizmetlerin 
de icracıları vardır. Hizmet sahipleri, cemdeki işleyiş sırasında görevi-

3 “Sağdıçlık”, “kirvelik” ve “ahiretlik” gibi aileler arasında kan bağına dayanmayan bir 
akrabalık tesis eden “musahiplik”, Alevi geleneğinin temel kavramlarındandır. İki Ale-
vi ailesinin dünyada ve ahirette kardeş olmasını sağlayan bu uygulamayla, kan kar-
deşliğinin dışında ikinci bir kardeşlik düzeni oluşturulmuş ve buna da “yol kardeş-
liği” (musahiplik) denilmiştir. Gelenek musahipliğin kökenlerini, Hz. Muhammed’le 
Hz. Ali arasındaki yol kardeşliğine dayandırmaktadır. Hz. Muhammed, Medine’ye göç 
edince, Medine’de her göçmenle bir yerliyi musahip yapmıştır. Kendisi de Hz. Ali ile 
musahip olmuştur. Musahiplikle, bir yandan sosyal dayanışma sağlanırken diğer yan-
dan da paylaşımcı bir anlayış meydana getirilmiştir. Geleneğe göre, musahiplerin malı 
ortaktır. Birbirleriyle musahip olan aileler, birbirlerine yardıma koşarlar. Musahip ola-
bilmek için evli olmak gerekmektedir. Ailelerin birbirleriyle musahip olmaları, “görgü 
cemleri”ndeki törenle sağlanır. 

4 Alevi geleneğinde bütün tutkulardan, aşırı isteklerden, dünyaya bağlı geçici dilekler-
den kurtulmaya ve özünü gerçeğe adamaya, yani, Alevi öğretisini benimseyip yola gir-
meye “ikrar (nasip) alma” ya da “ikrar verme” denilmektedir. İkrar alma ya da verme, 
temelde, “ölmeden önce ölmek” düşüncesine dayanmaktadır. Alevi inancında cemde 
ikrar vererek yola giren kişi; kendisini tüm kötülüklerden, arzulanmayan davranışların-
dan arındırmış kabul edilir. İkrar veren kişi, geri kalan hayatı süresince pişmanlık duya-
cağı şeyleri yapmamaya çalışır, yani, arınmış ya da arındırılmış halde kalabilmek için 
çaba sarf eder. Ele, bele ve dile sahip olmaya karar vermek anlamına gelen ikrar sıra-
sında dede talibe genellikle şu öğüdü verir: “Yolunu bir bil. Rehberini peder bil. Mürşi-
dini, pirin varisi bil. Yalan söyleme. Haram yeme, gıybet etme, arkadan dedikodu yap-
ma. Şehvetperest olma. Eline diline beline sahip ol. Kin ve kibir tutma. Kimseye haset 
etme. Garaz, buğuz, inat etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinle koymadı-
ğını alma. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbret-
le bak, hilm ile söyle. Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. On iki İmamı, 
On dört Masum’u bir nur bil. Bunları hak olarak tanı. Her yerde ve kendi özünde Hak-
kı hazır bil. Erenlerin sırlarına eriş. Gerçek rehber Muhammed Mustafa’yı, gerçek mür-
şid Ali-el-Murteza’yı bil. Özünü bu yolda böylece tut. Evveli Hu, ahiri Hu...” 

5 Alevi hukuku ve düşkünlük sistemiyle ilgili bir değerlendirme için bk. Birdoğan, 2003: 
252–271. 
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ni yerine getirir. “Dede”, cem törenini yönetir. “Rehber”, cemde görgü-
sü yapılanlara yardımcı olur. “Gözcü”, cemin düzeninden sorumludur. 
“Çerağcı”, cemdeki çerağı, ocağı yakar. “Zakir” (Kamber, Sazandar) saz 
çalıp şiir söyler. “Süpürgeci”, cem meydanının temizlenmesinde, hiz-
metlerin sonunda süpürge çalmada görevlidir. “Lokmacı”, lokma so-
rumlusudur. “Saka”, su dağıtır, lokmalar yendikten sonra temizlik için 
ibrik, leğen havlu getirir. “Sofracı”, kurban ve yemek işleriyle ilgilenir. 
“Pervane”, ceme gelenlerle ilgilenir. “Peyik”, cemin yapılacağını ha-
ber verir. “Kapıcı”, cem yapılan yerin kapısında görevlidir (Yaman 2006: 
163–164).6 Görüldüğü gibi cem törenleri, adeta küçük bir toplumu sem-
bolize etmekte, toplumsal işbölümü ve toplumsal birliktelik bu törenler-
de pekiştirilmektedir. 

Cem törenlerinin işleyişinde iki hizmet sahibinin öne çıktığını, cem-
de yapılan etkinliklerden takip edebilmekteyiz. Cem hizmetinin yürü-
tülmesinde dede ve dedenin yanındaki kamberin önemli bir yeri var-
dır. Dede, cemdekilere nasihatlerde bulunup cemin çeşitli safhaların-
da yapılması gereken işlemleri yaptığı dualarla takip ederken bu işle-
yiş içinde kamber de aktif olarak yer almaktadır. Bazen dedenin verdi-
ği bilgileri tamamlayıcı, bazen de dedenin sohbetini yönlendiren şiir-
ler okuyan kamber, cem törenin yapılmasında dede kadar önemli bir 
hizmet ehlidir. Bir başka deyişle cemlerde kamber, “deyiş”, “nefes”7, 
“düvazimam”8 vb. adlarla ifade edilen şiirleri saz eşliğinde söylemek 

6 Cemlerdeki hizmetleri yürüten hizmet erbaplarına verilen isimler bölgelere göre fark-
lılıklar gösterebilmektedir. Örneğin Balıkesir ili Edremit ilçesine bağlı Tahtacı köyü 
Doyran’da “kütükçü” diye bir adlandırmaya rastlanmaktadır ki, bu, cemdeki çerağı ve 
ocağı yakmakla yükümlü “çerağcı”ya verilen başka bir isimdir. Cemdeki on iki hiz-
metin manevi temsilcileri vardır. Aleviliğe göre bu manevi temsilciler, genellikle Türk-
men dede ve babalardan oluşmaktadır: 1. Tarikatçı: Hz. Hasan Mücteba; 2. Davetçi: 
Hz. Hüseyin Desti Kerbela; 3. Saki: Hallac-ı Mansur; 4. Zakir: Seyyid Nesimi; 5. İb-
riktar: Sarı İsmail; 6. Gözcü: Karaca Ahmet; 7. Çerağcı: Kara Pirabat Sultan; 8. Sofracı: 
Garip Musa Sultan; 9. Meydancı: Barak Baba; 10. Ferraş: Resül Baba Sultan; 11. Per-
vane: Taptuk Emre; 12. Kapıcı: Güvenç Abdal. 

7 Cem, ikrar ve kurban ayini gibi toplantılarda kendine has bir beste ile okunan şiirler-
dir. Koşma dörtlükleriyle oluşturulan nefeslerde aşktan, didardan, sakiden, badeden, 
velilerin menkıbelerinden, yoldan, erkândan söz edilir.

8 Kamberler tarafından cemlerde okunan ve On İki imam, Hz. Peygamber, Hz. Ali ve 
Hz. Fatma’yı öven manzumelerdir. Terimin orijinali “duvazdeh imam” olmakla birlik-
te, gelenekte “düvazimam” ve “düvazmam” diye de söylenmektedir.
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zorundadır. Bu, cemin olmazsa olmaz kuralıdır. Cemin başlamasında, 
hizmet sahiplerinin gelişinde, çerağın yakılmasında, kurbanın kesilme-
sinde, semahın dönülmesinde ve buna benzer cemin çeşitli safhaların-
da kamber duruma uygun şiirler söylemekle yükümlüdür. 

Cem töreninde kamberin üstlendiği göreve daha yakından bakmak 
faydalı olacaktır. Cemin başlangıç kısmında kamber, hoş geldin deyişleri, 
merhaba deyişleri çalıp söyler. Sonrasında ise dedenin anlattığı, üzerinde 
durduğu konularla ilgili şiirler söyler. Cemdeki işleri yapacak, cemin yü-
rütülmesinde görev alacaklar da yine cemin baş kısımlarında çağrılırlar. 
Çağırma işleminde dede, hizmet sahiplerine dualarını verir, bazı durum-
larda çağırma işini kamber bir deyişle yapabilir. Cemin başladığını sem-
bolize eden “delil”in uyandırılmasında da dede dua okurken kamber de-
lille (çerağ) alakalı, delilden bahseden üç düvazimam söyler. Cem tören-
lerinin önemli safhalarından birisi olan kurbanın tekbirlenmesi ve kesil-
mesinde kamber, içinde kurban kelimesinin geçtiği veya kurbanların ka-
bul edilmesini çağrıştıran şiirler okur (Doğan 1998: 146, 151, 154, 158). 
Miraçlama9 ve semah safhalarında da asıl rol, kamberindir. Dede ile kam-
ber, birbirlerini tamamlarlar, kamberin çalıp söylediği deyişleri dede açık-
lar. Muhabbetin anahtarı kamberdedir, muhabbet konusu açmak kambe-
re düşer. Dede, konuşarak anlatacaklarını anlatır, kamber ise sazıyla, ça-
lıp söylediği şiirlerle anlatır (Doğan 1998: 215). 

Çepni (Çetmi) ve Tahtacılar Balıkesir’de Nerelerde Yaşar?

Balıkesir yöresi Çepni (Çetmi) ve Tahtacılarının kamberlik gelenekleri 
üzerinde değerlendirme yapabilmek için gerekli olan genel bilgilerin ak-
tarımını bu şekilde tamamlandıktan sonra, adı geçen topluluklar hakkın-
da Balıkesir bağlamında kısa bilgiler verilecektir. 

Oğuzların Üçok kolunun Gök Han Oğulları boyundan olan ve 
Karalar, Yalınayaklar, Nusradlı, Eynihocalı gibi oymak adlarıyla anılan 
Balıkesir Çepnileri (Çetmileri), Balıkesir merkeziyle Bigadiç ve İvrindi il-
çelerine bağlı 30 köyde sakin bulunmaktadır ve kendilerini Alevi ola-

9 “Miraçlama”, seccade üzerinde kılınan dar namazıdır. Aslının Hz. İbrahim’in ateş 
içinde, Hz. Musa’nın Tur-ı Sina’da, Hz. Yunus’un balığın karnında, Hz. Muhammed’in 
Miraç’ta Sidret-ül Münteha’da Allah ile yaptığı konuşmalara dayandığına inanılır. 
Cemde, miracı anlatan ayetler, hadisler, kelam, düvazdeh-imamlar ve tevhitler okuna-
rak hatırlanması ve bunun temsili olarak canlandırılmasıdır. Aleviler iki rek’at dar na-
mazı kılarak Miraç sevabına nail olduklarına inanırlar. 
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rak tanımlamaktadırlar.10 Alevilik uygulamalarında önemli bir konu-
mu olan “Dedelik” de Balıkesir merkez köylerinden olan Kavakbaşı 
(Bahçedere) Köyü’nde bulunan “Köse Süleyman Ocağı”na bağlı kişiler-
ce ve Gaziantep’ten gelen dedelerce icra edilmektedir.11

Balıkesir Tahtacılarının bugün büyük çoğunluğu ise Edremit’e bağ-
lı köylerde bulunmaktadır. Yusuf Ziya Yörükan’ın Veli Âsan’dan ak-
tardığı bilgilere göre Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Çamcı, Hacı 
Hasanlar, Yassıçalı, Guşlarbayırı, Kavlak, Poyralı, Doyran, Daşçılar, Pelit 
Köyü, Demircideresi, Kozak köyleri, Tahtacı köyleri olarak geçmek-
tedir (Yörükan 2002: 206). Bu köylerin yanı sıra, aynı bölgede Arıtaşı, 
Çamcı, Mehmetalan, Kızılçukur, Tahtakuşlar gibi Tahtacı köyleri de bu-
lunmaktadır. Balıkesir merkezine bağlı Türkali, Kepsut’taki Mehmetler, 
Savaştepe’deki Kongurca köyleri de Tahtacı yerleşim birimleri olarak bi-
linmektedir (Ayhan 1999: 166).

Çepni ve Tahtacı Kamberlerin Dilinden Kamberlik Geleneği  
(İşlev, İcra, İcra Ortamı, Repertuar)

Yukarıda “cem” hakkında bilgi verirken işlev ve icra tarzlarına kısaca de-
ğindiğimiz “kamber”lere, Balıkesir Çepni (Çetmi) ve Tahtacıları arasında 
“zakir”, “sazandar”, “gövender” ve “âşık” adları da verilmektedir. 

Çepni ve Tahtacı topluluklarının kamberlik geleneklerini araştır-
mak amacıyla yapılan derleme çalışmaları sırasında 04. 11. 2007’de 
Bigadiç’e bağlı Akyar ve Kozpınar adlı Çepni (Çetmi) köyleri ziyaret edil-
miş, Akyar’dan 1961 doğumlu Kamber Rahmi Ayhan ile Kozpınar’dan 
1928 doğumlu Kamber Celal Sait (Kamber Ceddi) ile görüşülmüştür. 
Her iki kamber de Çepni’dir ve uzun yıllar bu mesleğin içinde bulun-

10 Balıkesir civarındaki Çepnilerin Balıkesir’e gelişleri, 18. yüzyılın başlarına rastlamak-
tadır. Bu bölgeye gelmeleriyle birlikte yerleşik hayata geçmedikleri takip edilebildi-
ği gibi, o dönem tarih kayıtlarında genellikle yerleşik düzene geçmiş grupları rahatsız 
etmeleriyle yer almaktadırlar. Balıkesir Çepnilerinin Halep Türkmenlerinin ve Bozu-
lus Türkmenleri içinde yaşayan bir grubun batıya hareket etmesiyle oluştuğu görüşü-
nün yanı sıra (Sümer 1992: 17), M. Fuat Köprülü, Türkiyat Mecmuası’nda kaleme al-
dığı “Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar” adlı makalesinde Rumeli’ye geçen Kızılbaş 
Türklerin Karasioğlu İsa Bey zamanında tekrar Anadolu’ya geçtikleri, bu bölgede yani 
Balıkesir ve İzmir havalisinde yaşayan Çepnilerin Rumeli’den dönen Kızılbaşların to-
runları olduğu iddiasını ileri sürmüştür (Köprülüzâde 1925: 207).

11 Balıkesir yöresi Çepnilerinin coğrafyası, tarihi, kültürü, inanç ve uygulamaları için bk. 
Şahin, 2004.
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muşlardır. Derleme çalışmaları sırasında 25. 11. 2007’de ziyaret edilen 
bir başka yerleşim birimi de Edremit ilçesine bağlı bir Tahtacı köyü olan 
Doyran’dır.12 Doyran’da görüşülen “gövender” Ali Tuncay, 50 yaşında bir 
devlet memurudur ve 1983’ten bu yana “sazandar”lık yapmaktadır.

Aşağıda, Çepni (Çetmi) köyleri Akyar ve Kozpınar’da görüşülen 
“zakir”lerle Edremit ilçesine bağlı Tahtacı köyü Doyran’da görüşülen “sa-
zandar” Ali Tuncay’dan derlenen bilgiler aktarılıp değerlendirilecektir.

Kozpınar’dan Kamber Ceddi’nin çırağı olan Kamber Rahmi Ayhan, us-
tasının aksine, halen kamberlik yapmaktadır. 04. 11. 2007 tarihli görüş-
me sırasında, kendilerine “kamber” ya da “zakir” denildiğini söyleyen 
Ayhan, kamberin görev ve işlevleri hakkında şu bilgileri vermiştir: 

“Kamber, cemde dedenin yanında düvazimam okuyan, be-
lirli deyişleri söyleyen kişidir. Cemde görevli on iki kişi vardır. 
On iki hizmetliden birisi de kamberdir. Kamber, ehl-i beytin 
On İki İmamları hakkında, onları öven düvazimamlar okur. 
Deyişlerde de aynı şekilde Hz. Muhammed’den Mehdi’ye ka-
dar pek çok imam vardır, bunlarla ilgili şiirlerdir. Cemde kam-
ber bulunmazsa cem yapılamaz. Dedesiz de cem olmaz; de-
deyle kamber bir elmanın iki yarısı gibidirler.” (Rahmi Ayhan)

Kamber Ayhan’ın sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Balıkesir yöresin-
de kambersiz bir cem düşünmek mümkün değildir. Dedesiz bir cem ola-
mayacağı gibi, kambersiz bir cem de olmamaktadır. Daha önce de ifade 
edildiği üzere, cem, kamberlerin meslek ya da sanatlarını icra ettikleri baş-
lıca dinî, sosyal ve kültürel ortamdır. Cemi kamber için başlıca icra ortamı 
haline getiren, Alevi inancı ve bu inancın ibadet biçimidir. Cem sırasında-
ki ibadeti geleneksel düzene göre yürütme işi, dededen çok kamberin so-

12 Adı geçen köyde, aralarında “sazandarlık” hakkında bilgiler derlediğimiz Ali Tuncay’ın 
da bulunduğu dört “sazandar” yaşamaktadır. Diğer sazandarların isimleri şöyledir: 
Musa Alaca, Ali Alaca ve Mustafa Sakallı. Okuryazar olan seksen yaşındaki Musa Ala-
ca ile Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğ-
rencisi İlknur Tuncay vasıtasıyla dolaylı bir şekilde görüşülmüştür. Musa Alaca, saz 
çalmayı kendi kendine, cemlerle diğer icra ortamlarında (evlilik, ölüm ve adak mera-
simleri) okuduğu nefesleri ise kendisinden önceki sazandarlardan öğrendiğini ifade et-
miştir. Kendine ait nefesleri olmadığını ifade eden Musa Alaca, Hatayi’nin nefeslerini 
okumaktadır. Çaldığı müzik aleti ise duttan yapılan beş telli “Türkmen sazı”dır.
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rumluluğundadır. Cem sırasında sözü açan kamberdir, dede ise kamber ta-
rafından açılan konular hakkında cemde toplananlara öğütler vermektedir. 
Asıl cemi yürüten kamberdir. Dede duasını yapar, geri kalan her şeyi kam-
ber yürütür. Cemdeki ibadet düzeniyle sıralamasını bilen ve cemdekile-
ri yönlendiren kamber saatlerce deyiş söyler. Bu özelliği, kamberi sadece 
çalıp söyleyen bir sanatkâr olmaktan çıkarmakta, ona cem ortamında ger-
çekleştirilen ibadeti yönlendiren bir din adamı vasfı da kazandırmaktadır. 
Kamberlerin bu özelliği akla, kamlarla Şamanların hem sanatkârlık hem 
de din adamlığı vasıflarını taşımalarını getirmektedir. Kamberlerin bu özel-
liklerini, “şölen” (şeylan), “sığır” ve “yuğ” gibi yarı dinî törenlerde önemli 
görevler icra eden ozanlarda da görmek mümkündür.

Kamber Rahmi Ayhan, kamberlerin cemdeki işlevleri ve ibadete göre 
biçimlenen icra gelenekleri hakkındaki sözlerini şöyle sürdürmüştür: 

“Kamber cemde insanlar toplandığında deyişlerini söyler, kur-
ban tekbirlenir, cem mühürlenir, miraçlama ve düvazimamlar 
okunur. Daha sonra semah dönülür. Semah yapılırken kam-
ber çalar, söyler. Semahta söylenen şiirlerde yetki kamberde-
dir. Hangi şiirleri söyleyeceğine kamber karar verir. Ceme baş-
larken kamber, ilk önce üç şiir söyler. Dört veya altı söyle-
mez. Üç, beş, yedi gibi sayılarda şiir söyler. Cemdeki hizmet-
lerin hepsinde dedenin duaları vardır, kamberin de şiirleri var-
dır. Bütün safhalarda kamberin okuduğu şiirler vardır. Garipler 
semahı, durna semahı ve miraçlama semahı vardır. Buralarda 
kamber çalar, dervişler semah döner. Bütün erkânlarda kam-
ber düvaz okur. Cem boyunca, cem kaç gün sürerse kamber 
o kadar şiir söyler. Hatta semahlarda da makam değişir, kam-
ber her semahta ayrı bir makam çalar. Durna semahı farklıdır, 
garip semahı farklıdır.” (Rahmi Ayhan)

Kamberliğin kökenini sorduğumuzda hem Kamber Rahmi Ayhan hem 
de Kamber Celal Sait (Kamber Ceddi), kamberliğin köklerini Hz. Ali’nin 
yanında olduğu rivayet edilen Kamber adlı kişiye bağlamıştır: 

“Kamberlik, Hz. Ali’nin yanındaki Kamber’den gelmektedir. Hz. 
Ali’nin bir Kamber’i varmış. Kamber, Hz. Muhammet’le arkadaş-
lık etmiş bir kişidir, Hz. Ali’nin de yanındadır.” (Rahmi Ayhan). 
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“Dede, Hz. Ali’yi, kamber de Hz. Ali’nin dostu Kamber’i 
temsil eder. Asıl cemi yürüten kamberdir, dede duasını yapar, 
geri kalan her şeyi kamber yapar. Kamber saatlerce şiir söy-
ler.” (Celal Sait/Kamber Ceddi) 

Doyranlı sazandar Ali Tuncay ise zakirliğin köklerinin Hz. Ali’nin ya-
nındaki Kamber’le birlikte İmam Hasan ile Bilal-ı Habeşi’ye de dayandı-
rıldığını ifade etmiştir: 

“Zakirlerin piri, İmam Hasan veya Bilal Habeşi olarak ge-
çer. Bizde Kamber, sofracıdır, yandaştır. Hz. Ali’nin yanındaki 
Kamber de onun yandaşıdır. Kamber de dedenin yandaşıdır.” 
(Sazandar Ali Tuncay)

Bilal-ı Habeşi ve Hz. Hüseyin’in de adları zikredilmekle birlikte, her üç 
kamberin de geleneğin kaynağı olarak gösterdiği Kamber, kamberlik mes-
leğinin piridir. Türk halk geleneğinde sanatkârlıkla mesleklerin pirleri oldu-
ğuna inanılmıştır. Meslek pirleri, başta peygamberler (Hz. Âdem ekincile-
rin, Hz. Nuh tüccar ve gemicilerin, Hz. İsa gezginlerin, Hz. Musa çoban-
ların, Hz. Muhammed tacirlerin piridir), olmak üzere kutsal kişilerden (ve-
liler, erenler, şeyhler gibi) oluşmaktadır. Geleneğe göre ozanlık mesleğinin 
piri Korkut Ata’dır. Aynı gelenek, Karagözcülüğün köklerini Şeyh Küşterî’ye 
bağlamaktadır.13 Alevi geleneği de kamberliğin köklerini Hz. Ali kültü çer-
çevesinde Kamber adında kutsal bir kişiliğe bağlamıştır. İnanç ve düşün-
ce kalıplarının merkezine Hz. Ali’yi oturtan Alevi toplulukların bizi kamlı-
ğa, Şamanlığa ve ozanlığa kadar götürebilecek kamberliğin köklerini, Hz. 
Ali’nin yanında bulunduğuna ve Hz. Muhammed ile de arkadaşlık ettiğine 
inanılan Kamber’e bağlaması son derece normaldir.

Kamberlere mesleklerini hangi icra ortamlarında sürdürdüklerini sordu-
ğumuzda, hem Kamber Rahmi Ayhan, hem de Kamber Ceddi olarak tanınan 
Celal Sait, cemlerle muhabbetlerin dışında çalıp söylemediklerini ifade et-
mişlerdir. Bu konuda ayrıntılı bilgiler veren Rahmi Ayhan şunları söylemiştir: 

“Kamberler sadece cemde görev yaparlar, cemin dışında 
düğün gibi yerlerde kamberlerin işi yoktur, ancak cem dı-
şında bir etkinlik olursa orada kamber deyiş söyleyebilir. 
Babamların zamanında Kurban bayramlarında bir gün bir 

13 Meslek pirlerinin Türk halk geleneğindeki görünüm ve gelişimi için bk. Aça, 2000.
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evde, diğer gün başka bir evde veya kamberin evinde çalıp 
söylenirdi, çocukluğumuzda muhabbet daha fazlaydı. Görsel 
yayınlar çıktıktan sonra artık muhabbetler kalmadı, eskiden 
toplanılır, deyişler söylenir, semahlar dönülürdü. Düğünlerde 
bana çal deseler çalmam, kendi aramızdaki toplantılarda ça-
larım, ama düğünlerde çalmam. Düğün işi benim işim değil.” 
(Rahmi Ayhan). 

Celal Sait’ten aldığımız cevap ise şöyledir: 

“Cemin dışında muhabbetlerde çalar söylerim. Mesela köye 
dede geldiğinde bir ay benim evimde çaldım söyledim, mu-
habbet ettik. Muhabbetlerde hep deyiş söyledim, düğünler-
de çalmadım hiç.” (Kamber Celal Sait)

Görüştüğümüz Çepni kamberler, kamberlerin yegâne icra ortamı olarak 
cemi gösterirken, Doyranlı sazandar Ali Tuncay, Edremit yöresi Tahtacıları 
arasında kamberlerin cemlerin (ikrar ve musahiplik cemleri de buna 
dâhildir) dışında da icrada bulunduklarını ifade etmiştir. Ali Tuncay’ın sö-
zünü ettiği cem dışındaki icra ortamlarının başında evlilik ve ölüm tören-
leri, lokma (kurban) törenleri, Muharrem ayı etkinlikleri, Hıdırellez kutla-
maları, gelmektedir. Ayrıca, yörede asker uğurlama ve asker karşılama cem 
ya da muhabbetleri de yapılmaktadır ve bu etkinlikler sırasında da sazan-
darlar saz çalıp nefesler söylemektedirler. Sazandar Ali Tuncay’ın icra or-
tamları hakkında verdiği bilgileri, kendi ağzından şu şekilde aktarabiliriz: 

“Kambersiz düğün olmaz dedikleri gibi, kambersiz cem de ol-
maz. Dede ortada postta oturur, dedenin sağında rehber, so-
lunda delilci, rehberin yanında zakir bulunur. Dede yolun ön-
cüsü, zakir ise yolun hocasıdır. Zakir, dededen daha bilgili ol-
mak zorundadır. Zakir, lokma cemleri de dediğimiz kurban tö-
renlerinde nefes ve düvazimam okur. Buralarda üç semah dö-
nülür. Birinci semahta iki kişi döner. İkinci semahta bunların 
yerini başka iki kişi alır, yani bunlar yer değiştirir. Üçüncü se-
mahta ise semah dönmek isteyen herkes girebilir. Bu semahta-
ki ezgileri zakir seçer, zaten sözler farklı olsa bile ezgi genellik-
le aynıdır. Musahiplik cemleri vardır, buralarda da zakir şiir söy-
ler. Zakirlerin kendilerine ait bazı nefesler vardır. Mesela ustam 
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Musa’nın da nefesleri vardır. Ancak zakirler, kendi şiirleri olsa 
bile bu şiirlere kendi mahlaslarını, adlarını koymazlar. Bütün şi-
irlerde Şah Hatayi mahlası kullanırlar. Ancak ölüm hallerinde 
söylenen nefeslerde Şah Hatayi adı kullanılmaz, burada ya-
saktır. Ölüm hallerinde bacılar, ölünün başında sabaha kadar 
ağıt yakarlar. Zakir onları soluklandırmak için birkaç kez ölü-
nün bulunduğu odaya girer. Odaya her girişinde üç nefes söy-
ler. Buradaki nefesler, Kul Himmet’in Pir Sultan’ın ölüm konulu 
şiirleri söylenir. Bu şiirler hep dilden dile öğrenilir, belirli bir kita-
bımız yok. Düğünlerde evlenecek kızın ikrar vermesi vardır. Bu 
ikrar vermede de zakir bulunur. Gelin ikrar verirken “ikrar ne-
fesleri” söylenir. Düğün bittikten sonra da diğer günün sabahın-
da gelinin baş bağlama töreninde de yine zakir nefesler söyler. 
Hatta nişan törenlerinde de zakir vardır. Kızın istenmesinde, yü-
zük takmada nefesler söylenir. Bu nefesler, ikrar verme, söz ver-
me ile ilgilidir. Muharrem ayında da nefesler okunur. Babamdan 
gördüğüm kadarıyla muharrem ayının başlangıcında muhar-
remle ilgili nefesler okunur, sazın sap kısmına bir mendil bağ-
lanır ve saz duvara asılır, muharrem ayının sekizine kadar ar-
tık bu saz çalınmaz. Altısında yaş, yedisinde tıraş, sekizinde saz, 
dokuzunda don, onunda göç ve kon, on birinde pişir (aşure), 
on ikisinde içir (yeme içme serbest). Yani muharrem ayının se-
kizine kadar saz çalmak yasaktır. Hıdrellezde, bahar aylarında 
eskiden cemler olurdu, artık olmuyor. 6 Mayısta bayram yapılır, 
7 Mayısta mezarlığa gidilir, mezarlara kurban kesilir, 8 Mayısta 
ise dedeye kurban kesilirdi. Ancak bugün tek cem yapıyorlar. 
Bizde emekli olanlar, oğlu askere gidenler veya askerden gelen-
ler lokma cemi yapabilir. Bütün bu cemlerde zakir şiir söyler. 
Musahiplikte, ahiret lokmasında zakirler şiir söyler. Cem dışın-
da, kısır cemleri yaparız. Bunlar dinî içerikli sohbetler veya mu-
habbetlerdir. Buralarda çalıp söyleriz.” (Sazandar Ali Tuncay) 

Sazandar Ali Tuncay’ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Edremit 
yöresi Tahtacılarında “zakir” ya da “sazandar”, toplum hayatının hemen 
her aşamasında ve toplumsal her etkinlikte saz çalıp nefesler söylemekte-
dir. Kız isteme-nişan aşamalarında, “kısır cemleri” denilen muhabbetler-
de dahi nefesler söyleyen sazandarların ölü evinde ölü başında söyledik-
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leri nefeslerde “Şah Hatayi”nin adını zikretmemeleri üzerinde durulma-
sı gereken bir durumdur. Ölüm konulu nefeslerde Şah Hatayi’nin adının 
zikredilmemesi, “şah” teriminin bölgede Hz. Hüseyin için kullanılması ve 
ölümün Hüseyin’in katlini akla getirmesiyle bağlantılı olmalıdır. Bir başka 
dikkat çeken nokta ise zakirlerin Muharrem ayının sekizinci gününe ka-
dar saz çalmamalarıdır. Bu yasak, doğrudan Kerbala ile bağlantılı yas ge-
leneğiyle ilgilidir. Sazandar Ali Tuncay’ın ifadelerinden çıkan bir diğer so-
nuç ise, Edremit yöresi Tahtacılarında cem için, Çepni topluluklarında ol-
duğu gibi, illa bahar aylarını beklemek gerekmemektedir. 

Rahmi Ayhan ile Celal Sait’in verdiği cevaplardan da anlaşılacağı üze-
re, Çepni kamberler, kendilerini düğünlerle diğer eğlence ortamlarında 
güzellemeler söyleyip hikâyeler anlatan badeli âşıklardan kesin bir şekil-
de ayırmaktadırlar. Onlar saz çalıp deyişler söyleyen sanatkârlar olmakla 
birlikte, dinî karakter de arz etmektedirler. Dinî karakterleri, repertuarla-
rında da kendisini göstermektedir ki, repertuarları üzerinde biraz aşağıda 
ayrıca durulacaktır. Onların başlıca icra ortamları, dinî ve sosyal hayatın 
sürdürülmesiyle toplumsal birlikteliğin sağlanmasında önemli roller üst-
lenen cemlerdir. Onlar da tıpkı güzellemeler söyleyip hikâyeler anlatan 
diğer badeli âşıklar gibi, ellerinde sazları köy ve kasabaları dolaşmakta-
dırlar. Fakat gittikleri köy ve kasabalardaki icra ortamları yine cemler ve 
muhabbetlerdir. Görüşme yaptığımız her iki Çepni kamberi de Bergama, 
Manisa, Kınık, Dikili, Tire, Söke gibi yerlere kamberlik yapmak için gittik-
lerini söylemişlerdir. Kamber Rahmi Ayhan, cemlerde kamberlik yapmak 
için uzak diyarlara gidişi ve bu kamberlik seferleri sırasında aldığı “niyaz 
parası” hakkında şunları anlatmıştır: 

“Ben, Bergama, Manisa gibi uzak yerlere de kamberliğe gidi-
yorum, kamberlik yapmaya çıktığımda yedi ay, sekiz ay dışarı-
da kalıyorum. Bizim Gaziantep’ten gelen dedeler gibi ben de 
Çepnilerin olduğu yerlerde kamberlik yapıyorum, Çepni’nin 
ceminde bulunurum. Kamber, uzak yerlere gittiğinde “niyaz 
parası” alır. Millet kendine göre bir ücret tayin eder. Kesin bir 
ücret yoktur, gittiğin yerlere göre değişir.” (Rahmi Ayhan). 

Rahmi Ayhan’ın ustası olan Kozpınarlı Celal Sait (Kamber Ceddi), 
kamberlik yapma için uzak diyarlara gittiği bazı dönemlerde köyüne 
yedi ay sonra dönebildiğini söyleyerek, bu konuda şu bilgileri vermiştir: 
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“Ben köyden çıktığımda yedi ayda döndüğümü bilirim. Soma, 
Kınık, Bergama, Dikili, Manisa, Tire, Söke gibi yerlere giderdim. 
Hizmet, martta başlar mayısta biterdi. Cem, bahar aylarında 
yapılırdı, biz de bahar aylarında buralara giderdik. Kamberlik 
yapmaya gittiğimizde bize de para verirlerdi. Bu da normal, 
yedi ay evden uzak kalıyorum, oradan başka yere gidiyoruz, 
bizim de masrafımız oluyordu, ondan dedeye beş lira verirler-
se bana üç lira verirlerdi. Yani kamber de dedeyle beraber belli 
miktar bir para alır. Bir ay, elli gün kaldığımız köyler oluyordu, 
uzun süre başka yerlerde kalırdım.” (Kamber Celal Sait)

Tahtacı Türkmenlerinde de zakirler başka köylere zakirlik yapmak 
için gitmektedirler. Fakat bu Çepni gruplarında olduğu gibi sık görülen 
bir durum değildir. Çünkü Edremit yöresi Tahtacı köylerinin hemen hep-
sinde zakir ya da sazandar bulunmaktadır. Edremit yöresinde, başka köy-
lere zakirlik için gidenlerin sadece yol masrafları karşılanmakta, kendile-
rine başka bir ödeme yapılmamaktadır: 

“Zakir, kendi köyünün dışında başka yerlere de zakirlik yap-
maya gidebilir. Başka yerlerden bize zakir gelebilir, biz o za-
kirlere “yedeklik” yaparız, cemde onların yanında bulunuruz. 
Başka yere zakirlik yapmaya gidenlerin yol masrafları kaşıla-
nır, başka bir ücret de alınmaz.” (Sazandar Ali Tuncay) 

Hem Rahmi Ayhan hem de Celal Sait’in ifadelerinden de anlaşılmak-
tadır ki, Alevi Çepnilerin yaşadığı bölgelerde cemler bahar aylarında ya-
pılmaktadır. Martta başlayıp da Mayıs ayında biten cem sürecini, dede-
lerin köy köy dolaşabilecekleri mevsim şartlarına bağlamanın yanı sıra, 
doğanın dirilişi, evrenin ve dünyanın yeniden yaratılışı anlamına gelen 
Nevruz ve Hıdırellez kavramlarına, başka bir deyişle, günahlardan ve 
suçlardan arınarak yeni ve temiz bir sayfanın açılmak istendiği yılba-
şı anlayışına da bağlamak gerekmektedir. Bu yorumu yaparken, dede ile 
zakirin önderlik ettiği cemlerde geçen bir yılın hesabının görüldüğü, suç-
ların, dargınlıkların gündeme getirildiği, kul hakkının hesabının soruldu-
ğu, küslerin barıştırıldığı, suçluların düşkünlükle cezalandırıldığı gerçe-
ğini hatırlatmakta yarar vardır.

Her iki Çepni kamber de kamberlik yapmak için gittikleri uzak yerleşim 
birimlerinde kendilerine “niyaz parası” adı altında para verildiğini ifade et-
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miştir. Kamberlere verilen paralar, dedelere verilen paralardan azdır. Dedeye 
beş verilirken, kambere üç verilmiştir. Kamberlik seferleri sırasında gidilen 
yerlerin uzaklığı, kalınan sürenin uzunluğu ve diğer masraflar da göz önün-
de tutulduğunda “niyaz parası” kaçınılmaz olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, 
kamberler de evlenmekte ve çoluk çocuğa karışmaktadırlar.

Bazı kamberler deyiş yazmakla birlikte, cemlerde genellikle “yedi ulu 
âşık”14 adı verilen ve Alevi geleneğinde kutsal kabul edilen âşıkların de-
yişleri okunmaktadır. Yani, zakirler, cemlerde çalıp çığırırken kendilerin-
den önce yaşamış ve kutsal kabul edilen ulu âşıkların nefeslerini saz eş-
liğinde terennüm etmektedirler. “Usta malı söyleme” geleneği içerisinde 
değerlendirebileceğimiz bu durum adı geçen Çepni zakirleri için de ge-
çerlidir. Onlar, ulu âşıkların şiirlerini kendi makamlarına göre okumak-
tadırlar. Beste yapmak için herhangi bir çaba sarf etmediğini ifade eden 
Kamber Rahmi Ayhan’ın konuyla ilgili sözleri, ezgi çeşitleri, ezgi ve de-
yişleri öğrenme yolları hakkında da önemli bilgiler içermektedir: 

“Kendime ait şiirim yok. Yedi ulu âşıktan söylüyorum. Hatayi, 
Virani Pir Sultan, Kul Himmet gibi yedi ulu âşığın şiirlerini 
söylüyorum. Kendi bestem yok, öyle bir çabam olmadı, bes-
te yapmayı hiç denemedim, ulu âşıkların söylediklerini ken-
di makamlarımızla söylüyorum. Ben Cemde söylediğim şiir-
leri Hatayi, Virani, Kul Himmet, Harabi gibi yedi sekiz tane 
Kur’an’ı Türkçe okuyan hak âşıklarından alıyorum. Biz onla-
rın söylediklerini söyleriz. Cemde söylenen şiirlerin Hüseynî 
makamları vardır. Cemdeki insanları etkileyecek makamlar 
vardır. Bu makamlar yanıktır, o makamlarda söyleriz. Bu ma-
kamları daha önceki kamberlerden öğreniriz. Cemde çaldığı-
mız ezgiler cemin çeşitli yerlerinde söylenir, düvazimamlar-
daki ve deyişlerdeki ezgi farklı olur. Hepsi aynı ezgide değil-
dir. Şiirleri önceki kamberlerden öğreniyoruz, ancak eski ki-
taplardan aldıklarımız da var. Bazı kamberler, kendi el yazıy-
la yazar şiirleri, onlar daha sonraki kamberlere kalır, biz on-
lardan da şiirler alırız.” (Kamber Rahmi Ayhan)

14 Alevilerce kutsal kabul edilen “yedi ulu âşık”ın isimleri şöyledir: Pir Sultan Abdal, Kul 
Himmet, Hatayi, Yemini, Virani, Teslim Abdal ve Nesimi. Bu isimlerin yanı sıra, Fuzu-
li, Kaygusuz Abdal, Harabi gibi şairlerin de “yedi ulu âşık” kavramı çerçevesinde zik-
redildiği görülmektedir.
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Kamberlik mesleğini sürdürdüğü 1952–1999 yılları arasında herhan-
gi bir deyiş meydana getirmeyen Kamber Celal Sait, cemlerde okunan 
deyişlerin çoklukla Şah Hatayi’ye ait olduğunu, Hatayi’nin yanı sıra Pir 
Sultan Abdal, Kul Himmet gibi kutlu âşıkların deyişlerinin de okundu-
ğunu söylemiştir. Âşık Mahsuni gibi son dönem âşıklara ait deyişlerinin 
cemlerde yer bulmadığını söyleyen Celal Sait, hizmetler sırasında oku-
nan deyişlerin ayrı ayrı ezgilerinin olduğuna da dikkat çekmiştir: 

“Cemde okuduğumuz şiirlerin pek çoğu Hatayi’dendir. Yedi 
ulu ozandan okurum. Pir Sultan Abdal, Kul Himmet vb. 
Kendim deyiş söylemedim, onların şiirlerini söyledim. Bizi 
yedi âşığı biliyoruz, onların şiirlerini söyledim. Mahsuni gibi 
son dönemlerde çıkan âşıkların şiirleri ceme girmez. Her hiz-
metin ayrı makamı vardır. Hizmete göre düvaz olur, delil ya-
narken ayrı bir makam, kurbanda ayrı bir makam kullanılır. 
Bunu kamber ayarlar. Makamların adı yok, ama bunları kam-
ber bilir.” (Kamber Celal Sait)

Görüştüğümüz Doyranlı Tahtacı sazandar Ali Tuncay ise, başta kendi 
ustası Musa Alaca olmak üzere, bazı zakirlerin kendilerine ait nefeslerinin 
de olduğundan, bu zakirlerin bu tür nefeslerde kendi adlarını zikretme-
diklerinden, bunlarda Şay Hatayi mahlasını kullandıklarından söz etmiştir: 

“Zakirlerin kendilerine ait bazı nefesler vardır. Mesela ustam 
Musa’nın da nefesleri vardır. Ancak zakirler, kendi şiirleri olsa 
bile bu şiirlere kendi mahlaslarını, adlarını koymazlar. Bütün 
şiirlerde Şah Hatayi mahlası kullanırlar. Ancak ölüm hallerin-
de söylenen nefeslerde Şah Hatayi adı kullanılmaz, burada 
yasaktır.” (Sazandar Ali Tuncay)

Doyranlı Ali Tuncay’ın aktardığı Tahtacı sazandarların kendi nefesle-
rinde Şah Hatayi mahlasını kullandıklarına dair bilgi, mutlaka üzerinde 
durulması ve derinliğine araştırılması gereken bir husustur. Bu tür bir uy-
gulamanın iki izahı olabilir. İzahlardan ilki, cemlerde yedi ulu âşıktan ne-
fes okuma geleneğiyle; ikincisi ise, bazı kamberlerin kendilerine ait nefes-
lerini Şah Hatayi mahlasıyla yaygınlaştırma çabalarıyla ilgilidir. Eğer sözü 
edilen bu uygulama geleneğin bir parçası haline gelmişse, bu, Şah Hatayi 
mahlaslı nefeslerin üretiminin kamberler tarafından günümüzde sürdürül-
düğü anlamına gelecektir. 
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Balıkesir yöresinde kamberliğin babadan oğla intikal eden bir mes-
lek olmadığı ifade edilmiştir. Bazı kamberler, mesleğin zorluğu ve gide-
rek önemsizleşmesi nedeniyle oğullarının kamber olmasını istememişler-
dir. Görüşme yapılan kamberler, kamberliğin ilgi ve yeteneğe bağlı olduğu-
nu, herhangi bir eğitim sürecinin söz konusu olmadığını ifade etmiş olsa-
lar da, usta-çırak ilişkisinin kamberlik mesleğinde de etkili olduğunu söyle-
mekten kendilerini alıkoyamamışlardır. Kamberler, mesleğe geçişte, badeli 
âşıklarda olduğu gibi, rüya ve badenin olmadığına özellikle dikkat çekmiş-
lerdir. Cemlerdeki görevleriyle ilgili bilgilerle deyiş repertuarlarına, çokluk-
la icra ortamı cemler ve usta kamberler sayesinde sahip olan kamberler, 
kamberlik mesleğini sürdürmek isteyen öğrencilerine usul-erkân bilgileriy-
le deyiş repertuarlarını aktarırken hem sözlü, hem de yazılı kültür ortamı-
nın imkânlarından yararlanmışlardır. 

Bigadiç yöresinde yaşayan Çepni (Çetmi) kamberlere, saz çalmayı 
ve kamberlik mesleğini nasıl ve kimlerden öğrendikleri sorulduğunda, 
Akyar’dan Rahmi Ayhan şu cevabı vermiştir: 

“12 hizmet sahibi akşamları bir araya gelirdi. Her akşam bir 
kişinin evinde bir araya gelinir, Alevilikten Çepnilikten konu-
şulurdu. Ben de bu toplantılarda kamberliğe merak ettim. Bu 
işe yeteneğim vardı. Bizim bu civarda eski bir kamber vardı. 
Hasan Hoca adlı bu kamberin dört oğlu vardı, ancak bu oğ-
lanlarından kamber olacak, kamberliğe yatkın birisi çıkma-
dı. Benim saza düşkün olduğumu, saz çalışımın iyi olduğu 
bildiği için Kamber Hasan, vasiyet ederek sazını bana bırak-
tı. Ben de o günden beri onun sazıyla kamberlik yapmak-
tayım. Hasan Hoca herhalde bende o ışığı gördü, ailesine 
“Rahmi’ye bırakacaksınız benim sazımı” dedi. O öldükten 
sonra da sazı bana verdiler. Kamberliği eksik yapanlara veya 
yapamayanlara kamberlik yapma izni verilmez. Zaten yapa-
mayacak insan da ben yaparım demez. O da tam yapayım is-
ter, çünkü cemde eksik ibadet olmaz. Günümüzde kamberli-
ğe heves eden yok, ancak heves edenlere öğretmeye çalışırız. 
Gönüllü bu işlerle uğraşmak isteyen yok. Kamberlikte soy güt-
me yoktur, kamberlik yetenekle ilgili, yeteneği olan kamber-
lik yapabilir. Ben cemlerde hevesliydim, kamber her zaman 
bu civarda az olmuştur, herkes kamberlik yapamaz, hevesli 
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olan yapar. Dedeler de bizi kamberliğe itti, bizi bu işe heves 
ettirdi. Kamberlik yetenek meselesidir. Makamları da çocuk-
luğumda köyümüzdeki Kamber Hasan Hoca’dan öğrendim. 
Saman damında bile çok cem tutulmuştur, biz de bu cemleri 
izlerdik. Çocukluğumdan beri bu makamlar kulağımda kaldı. 
Şiirlerin sözleri, makamları hafızamda kaldı. Bizim kullandığı-
mız makamlar Hüseyni makamlardır, daha duygulu makam-
lardır. Kamberlere göre de makamlar değişebilir. Bir şiir deği-
şik makamlarda söylenebilir. Kamberlerde rüya görmek veya 
rüyada kamber olmak gibi bir şey duymadım.”(Rahmi Ayhan)

Kamberliğe 1952’de başlayıp da 1999’da ihtiyarlık nedeniyle bırakan 
Celal Sait, saz çalmayı ve kamberliği dayısından öğrendiğini söylemiştir. 
Kamberliği duyarak ve görülerek öğrenilen bir meslek diye nitelendiren 
kamberimiz, kamberlik bilgilerinin gelişiminde Antep’ten gelen dedele-
rin mecmualarının da katkısı olduğunu ifade etmiştir. Kamber Celal Sait 
(Kamber Ceddi), bu eğitim süreci ve kendi yetiştirdiği öğrencileri hakkın-
da şu bilgileri aktarmıştır: 

“Ben kamberliği kamber olan dayımdan öğrendim. Saz çal-
mayı da bana o öğretti. Altı telli bağlama çaldım, eskiden da-
yım cura çalardı, hatta ben de önceleri cura çaldım. Ben çal-
mayı curada öğrendim daha sonra ise saz çalmaya başladım. 
Bir de Antep’ten gelen dedelerin mecmuaları vardı, onlar-
dan da öğrendim. Mesela Antepli dede Kör İsmail Dede’nin 
mecmuasından öğrendim. Cemin kurulmasında en büyük 
hizmet kamberindir. Bergama’da, Elyapan’da, Akyar’da be-
nim yetiştirdiğim kamberler var. Onları ben yetiştirdim. 
Bergama’dakini on, on beş sene önce yetiştirdim. Ben onlara 
kamberliğin hizmetlerini yazıp verdim, onlar bunu ezberledi, 
cemde bizi göre göre kamberliği öğrendiler. Bizim kamber-
lerden eğitim alıp da kamber olan yoktur, hepsi görerek öğ-
renmiştir. Kulaktan öğrenmişlerdir.” (Kamber Celal Sait)

Doyranlı Tahtacı sazandar Ali Tuncay, ustasının aynı köyden Musa 
Alaca olduğunu, saz çalmayı ise kendi çabalarının yanı sıra, babasın-
dan öğrendiğini ifade etmiştir. Zakirlerin diğer hizmet ehilleri gibi, mu-
sahip olması gerektiğini, kendi musahibinin de sazandarlık yaptığını 
söyleyen Ali Tuncay, sazandarlığa musahibiyle birlikte cemde dedeyle 
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canların huzurunda kabul edilmiştir. Ali Tuncay, sazandarlığın babadan 
oğla geçmediğini, bunun gönül ve yetenek işi olduğunu ifade etmiştir. 
Sazandarlar evleninceye kadar, yani, cemlere girmeye hak kazanınca-
ya kadar saz çalmayı ve nefesleri öğrenirler, evlenip bir musahibe sahip 
olunca da cemlerde sazandarlık yapmaya başlarlar. Ali Tuncay’ın verdiği 
bilgiler arasında dikkat çeken bir başka husus da sazandarların buluna-
madığı cemlerde dedelerin sazandarlık yaptığı bilgisidir.

Alan araştırmaları sırasında görülmüştür ki, kamber ya da sazandar-
ları sazsız düşünmek mümkün değildir. Sazla ilgili kayda değer bilgi-
ler, Doyranlı Tahtacı sazandar Ali Tuncay’dan derlenmiştir. Tıpkı Doyranlı 
Musa Alaca gibi, babasının da gelenek icabı duttan yapılan beş tel-
li “Türkmen sazı”nı, kendisinin ise yedi telli saz çaldığını söyleyen Ali 
Tuncay, zakir ya da sazandarın hem nefes söylemeye başlarken hem de 
nefes söyleme işini tamamlarken sazını öperek niyazda bulunduğu bil-
gisini de aktarmıştır. Ali Tuncay, sazdaki tel sayısının eskiden beş oldu-
ğunu, bunun Alevi geleneğindeki üçler, beşler ve yediler olgusuyla bağ-
lantılı olduğunu, beş telin “penç-i âli-abâ”, yani, Hz. Muhammed, Hz. 
Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin anlamına geldiğini de ifade 
etmiştir.

Cemlerin olmazsa olmazlarından, özellikle de Tahtacı Türkmen haya-
tının hemen her aşamasında ve her türlü sosyal etkinlikte nefesler söyle-
yen zakir ya da sazandarların yaşadıkları toplum içerisinde saygın bir ko-
num işgal ettikleri gözlemlenmiştir. On iki hizmet ehli içerisinde dede ve 
zakirden sonra üçüncü sırayı işgal eden, cemlerde dedenin hemen sağın-
da rehberden sonra oturan kamber ya da sazandarların bu saygınlığı son 
derece normaldir. Doyranlı Tahtacı sazandar Ali Tuncay, bu saygınlığı şu 
cümlelerle ifade etmiştir: 

“Zakirlere normal insanlardan farklı davranılır. Mesela ben 
bir yere gittiğimde bana ‘sazandar baba, hoş geldin’ diyebilir-
ler.” (Sazandar Ali Tuncay) 

Sonuç

Bigadiç yöresinde yaşayan Çepni kamberlerle Edremit ilçesi Doyran 
köyünde yaşayan Tahtacı sazandardan derlenen bilgiler, Balıkesir yöre-
si Çepni ve Tahtacılarının kamberlik geleneklerini “işlev”, “icra”, “icra 
ortamı” ve “repertuar” açılarından öğrenme ve inceleme çabalarımı-
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za önemli katkılar sağlamıştır. Yapılan görüşmeler ve elde edilen veri-
ler, Balıkesir yöresi Çepni ve Tahtacılarının inanışları ve uygulamalarıy-
la kamberlik geleneklerinin bir bütün halinde araştırılması için gerek-
li olan bakış açısını ve araştırma-inceleme usulünü belirleyecek cins-
tendir. 

Adı geçen bölgelerden derlenen veriler, Balıkesir yöresinde yaşayan 
Çepni (Çetmi) ve Tahtacı topluluklarının zakirlik gelenekleri arasındaki 
bazı farklılıkları ortaya koymaktadır. Elbette, yapılacak çok daha kapsam-
lı derleme çalışmaları, Çepni (Çetmi) ve Tahtacı topluluklarının kamberlik 
geleneklerinin benzer ve farklı yönlerini çok daha ayrıntılı bir şekilde orta-
ya koyacaktır. Bu vesileyle, anılan toplulukların kamberlik gelenekleriyle 
ilgili çalışmalarımızın çok daha kapsamlı bir şekilde devam edeceğini ifa-
de etmek isteriz. Bildirimizi, elde edilen verilerin ortaya koyduğu farklılık-
lardan sadece birkaçını zikredip, Balıkesir yöresi Çepni ve Tahtacılarının 
kamberlik geleneklerinin geleceğiyle ilgili bazı ön görülerimizi aktararak 
tamamlamaya çalışacağız.

Bigadiç yöresinde yaşayan Çepni kamberler için kamberlik cemle sı-
nırlı bir icra geleneği iken, Edremit yöresindeki sazandarlar için cemin 
yanı sıra, hayatın doğum hariç, hemen her geçiş aşamasını ve her türlü 
sosyal organizasyonu kapsayan bir icra geleneğidir. Görüşülen kamber-
lerin verdiği bilgilerden ortaya çıkan bir diğer farklılık ise, Çepni kam-
berlerin kamberlik yapmak için Tahtacı sazandarlara nazaran çok daha 
sık bir şekilde uzak yerleşim birimlerine gittikleridir. Buradan da anla-
şılmaktadır ki, Çepni kamberlerin şöhretleri ve etkinlikleri çok daha ge-
niş bir alana yayılmıştır. Çepni kamberler, kamberlik geleneğinin kökeni-
ni Hz. Ali’nin yanında bulunan ve Hz. Peygamber’e de arkadaşlık eden 
Kamber’e bağlarlarken, görüştüğümüz Tahtacı sazandar, geleneğin esa-
sını Kamber’in yanı sıra, Hz. Hasan ile Bilal-ı Habeşi’ye de bağlamıştır.

Batı Anadolu’da âşıklık geleneğinin zayıf tesirler bıraktığı gerçeği-
ni de göz önüne aldığımızda, Balıkesir ve civarında âşıklık geleneği-
nin kamberlik veya sazandarlık geleneği ile temsil edildiğini söylemek 
mümkündür. Tabii ki kamberlerin âşıklardan ayrılan özellikleri vardır. 
Mesela tespit edebildiğimiz kadarıyla kamberler, yeni şiirler yaratıp 
bunları cemlerde veya diğer ortamlarda söylemek yerine, Alevi-Bektaşi 
şiir geleneği için kutsal kabul edilen Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal ve 
Kul Himmet gibi âşıkların şiirlerini söylemeyi tercih etmektedirler. Bu 
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bakımdan kamberlik geleneği, şiir yaratmadan daha çok mevcut şiirle-
ri aktarma esasına dayanmaktadır. Bunu kamberlik geleneği için bir ek-
siklik olarak görmek yerine, kamberlerin yeni şiir oluşturmaya mesafe-
li durmalarını anlamaya çalışmak daha doğru olacaktır. Bu gelenekte-
ki şiirler, çoğunlukla cem gibi dinî ortamlarda icra edildiği için bu şiir-
leri değiştirmek veya yeni şiirler yaratmak hoş karşılanmamıştır. Çünkü 
Şah Hatayi’nin, Pir Sultan’ın şiirleri Alevilik için temel yapı taşlarıdır, 
kutsal bir boyuta sahiptirler. Bu nedenle bu isimler ve bunların şiirle-
ri Alevilikteki dinî törenlerde olmazsa olmaz değerler halini almıştır. 
Sonuçta Balıkesir kamberlerinin ve sazandarlarının geleneksel bir or-
tamda usta çırak ilişkisi içinde yetişmeleri, şiirleri ve şiirlerin ezgilerini 
sözlü kültürde öğrenmeleri, şiirleri sazla belirli ezgileri kullanarak icra 
etmeleri, söyledikleri şiirlerin âşık tarzı şiir geleneğinin örnekleri ile ör-
tüşmesi bu gelenek ile âşıklık geleneği arasında sıkı bir ilişkinin oldu-
ğunu göstermektedir.

Kamberlerimizin de ifade ettiği gibi, kamberlik mesleğine ilgi du-
yan gençlerin sayısı azdır. Kamberlerin verdiği bilgilerden de anlaşıl-
maktadır ki, kendileri kamber olan babalar, oğullarının kamber olma-
sına pek sıcak bakmamışlardır. Bunda da mesleğin çok meşakkatli ol-
ması ve kamberlere gösterilen ilginin giderek azalması etkili olmuştur. 
Bigadiç’e bağlı Çepni köyü Akyar’daki cem evinden de anlaşılacağı üze-
re, Çepni gruplarının yaşadığı bazı yerleşim birimlerinde cem evleri bu-
lunmaktadır ve cem evleri vasıtasıyla gençlere Aleviliğin öğretileri akta-
rılmaya çalışılmaktadır. Fakat Edremit’e bağlı Doyran’da cem evi bulun-
mamakta, cemler evlerde yapılmaktadır. Cemlere girebilmek için evlili-
ğin şart olması nedeniyle gençler bu bölgede cemlere girememekte ve 
eğitimden yoksun kalmaktadırlar. Görüştüğümüz sazandar Ali Tuncay, 
Tahtacı köylerinde cem evi yaptırmak yönünde bir girişim olmadığını, 
cem evleri yapıldığı takdirde gençlerin cemlere çekilebileceğini söyle-
miştir. Cem evleri yapıldığı takdirde, her yaştan kadın erkek ve çocuk-
ların katıldığı ve adına “birlik cemi” denilen cemler yapılabilecek ve 
böylece Aleviliğin temel öğretilerinden haberdar olabilecek ve ibadet 
edebilecek gençler arasından kamberlik ya da sazandarlığa heves eden 
gençlerin sayısı artabilecektir. Ayrıca, son zamanlarda Alevi dedelerini 
eğitmeye yönelik Alevi enstitüleri ile dergâh büyüklüğünde iki cem evi-
nin açılması gündemdedir. Devlet bütçesinden tahsis edilecek paralar-
la gerçekleştirilmek istenen bu eğitim projesi hayata geçirildiği takdir-
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de, bunun kamberlik mesleğine gösterilecek ilgiyi de kısmen arttırabile-
ceğini söyleyebiliriz. 15
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olarak algılandığı sürece tepkiler artacak, çatışmalar derinleşecektir. Siyasi iradenin 
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proje, arzulanan uzlaşma ve bütünleşmeye ciddi bir katkı sağlamayacaktır.
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The Poem Starting with the Verse 
“If I Were a Shah to Rule the World” Belongs to Whom?

  Şeyma GÜNGÖR*

ABSTRACT

Asik Literature which has a significant place in our verbal culture 
heritage has many hard to solve problems. One of these problems 
is the confusions and errors regarding some poems’ real author’s 
names/appellations. There are two basic reasons for having more 
than one poet name referred to a single specific poem; one of them 
is alterations on the name of the poet during oral performances by 
various asiks, and the other reason is the simple desire of some po-
ets to own someone else’s work. On both cases it is very hard to 
determine the genuine poet. On most of the cases person who ma-
kes the poem well known -rather than the genuine poet- is credited 
for creating it. While this was a frequently encountered problem 
during the ages at which there were less poems in written form, 
it continues to be so in our times where printed media and even 
electronic media is widespread. While having the poem performed 
with an incorrect poet name is a personal concern for the genuine 
poet and a social concern for folklorists, it is a rather serious prob-
lem for history of literature. If the problem is evaluated by history 
of literature methods’ perspective, to analyze a give poem -especi-
ally a well known one- by believing that the author is genuine whi-
le it belongs to someone else in reality, without doubt, will draw 
the scholar to a wrong conclusion. In the paper below, “If I Were a 
Shah to Rule the World” which was claimed to be owned by many 
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poets, will be presented as an example of the problem mentio-
ned above. Following a general introduction, stages of performing/
publishing the same poem by several poets and reasons that pre-
vents us from determining the genuine poet are presented. Finally 
the significance of the topic within the Asik Literature is explained. 

Key Words: Asik Literature, claiming the ownership of poem, 
İbreti, Kul Ahmet.

GİRİŞ

Âşık Tarzı Halk Şiiri bir yönüyle edebî, bir yönüyle folklorik özelliklere sa-
hiptir. Bu alana ait eserlerin bir kısmı yazılarak/yazdırılarak, bir kısmı irtica-
len meydana getirilir. Her iki durumda da ortaya çıkan şiir, belli şairin adı-
nı taşıyan bireysel bir eser olmakla beraber, bazı şiirlerin iki veya daha fazla 
âşık adıyla okunduğu/yazıldığı da görülür. Bunun başlıca sebeplerinden bi-
risi âşık tarzı şiirin sözlü ortamda saz eşliğinde seslendirilirken çeşitlenme-
si, diğeri beğenilen bir şiirin başka şair/şairler tarafından sahiplenilmesidir1. 

“Bir şah olsam hükmeylesem cihana” dizesiyle başlayan şiir, ilk oku-
nuşundan itibaren dikkat çeker, kısa zamanda tanınarak birçok toplantıda 
sunulmaya başlanır. Alevilerin prorotesto mahiyetindeki görüşlerini ihtiva 
eden çarpıcı içeriği, birkaç kişi tarafından sahiplenilmesi, hukuki soruştur-
malar ve bütün bunlarla ilgili tartışmalar deyişin daha fazla tanınmasına se-
bep olur. Şiirin varyantları oluşur, aynı ayakla atışmalar yapılır, benzer şiirler 
söylenir/yazılır2. Ayrıca bazı söylevlerde, makalelerde, kitaplarda yer alır. 

Yazılı kaynaklardan takip ettiğimize göre “Bir şah olsam…” şiiri çeşit-
li zamanlarda altı şair tarafından yahut onlar adına akrabaları tarafından 
sahiplenilmiş ve neşredilmiştir. Bütün bu sahiplenmeler, yayınlar bazı ki-
şiler arasında, sözlü ve/veya yazılı anlaşmazlıkların doğmasına, hatta ko-
nuyla ilgili birkaç dava açılmasına sebep olur. Yayınlarda, tartışmalarda 
ve mahkemeki şahitliklerde bazı şahıslar şiirin söyleyeni/yazanı konu-
sunda kararlılık gösterirken, bazıları fikir değiştirmişler, bazıları söylene-
ni veya iddia edileni aynen aktarmışlardır. Benzer durum şiirin yayımla-
rında da görülür.

1 Sahiplenmelerle ilgili olarak bkz. Halil Atılgan, Türkülerin İsyanı (Söz Yanlışlıkları-
Sakatlıklar-Haksız Sahiplenmeler, 2003.

2 Bkz. Lütfi Kaleli, Tanrı İnsan, 1996, s.198–199, 209–210, 231–237.
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Şiiri sahiplenen veya şiirin onlara ait olduğu iddia edilen kişi-
ler şunlardır3: İbretî (Hıdır Gürel[1920–1976])4, Kul Ahmet(Ahmet 
Kartalkanat[1932–1996)5, Kul Hayranî (Hamit Başıbüyük)6, Âşık Perişan/
Perişan Derviş (Derviş Mermertaş[1937 doğumlu])7, Halil Öztoprak(? 
—1967)8  ve Ali Kızıltuğ(1944 doğumlu)9.

Konuyla İlgili Kronolojik Bilgi

Büyük bir kısmı sözlü ifadelere dayanan basılı kaynaklardan ve mahke-
me kayıtlarından elde edilen bilgi, ana hatlarıyla şöyledir:

(1957) “Bir şah olsam hükmeylesem cihana” mısraı ile başlayan şiir-
le ilgili ilk bilgi 1957 yılına aittir. Âşık Mahzunî Şerif 1995’de yazıp Lütfi 
Kaleli’ye verdiği belgede, İbretî’yi 1957 senesinde tanıdığını, söz konusu 
şiiri onun sazı ve sözünden dinlediğini yazmıştır(Kaleli:192–193, 204). 

Mahmut Erdal’ın; ”Ankara Samanpazarı’nda bağlama yapımcısı olan 
Dursun Doğanay’dan duyduğum o ki 40 yıl kadar önce bir kasette İbretî, 

3 Burada verilen isimler yazılı kaynaklarda adı geçen şahıslardır. Konuyla ilgili bazı ifa- Burada verilen isimler yazılı kaynaklarda adı geçen şahıslardır. Konuyla ilgili bazı ifa-
delerden, şiiri daha fazla kişinin kendine mal ettiği anlaşılmaktadır: Mahzunî Şerif: 
“Bu şiir günümüzde çarpıcı etkiler yapmaya başlayınca bu şiire sahip çıkan insanla-
rın çok olduğunu gördüm.”(Kaleli, a.g.e.,s. 192), Turabi Bakır: “Bu şiiri sahiplenen çok 
kişi var.”(Kaleli, a.g.e.,s.36), Kul Ahmet: “İşin garip tarafı şu ki bu şiir bir çok kereler 
başka âşıklara mal edilerek yayımlandı. Yani başkaları tarafından çalındı.” (Hayrettin 
İvgin, “Kul Ahmet İle Yapılan Son Röportaj”, http://www.turkuler.com/ozan/kulahmet.
asp s.7. Ayrıca Türkiye’de ve Türkiye dışında yaşayan mahalli âşıklar arasında şiiri ken-
di adına okuyan başka kişilerin bulunma ihtimali de güçlüdür. 

4 İbretî’yle ilgili olarak bkz. Mahmut Erdal, “Âşık İbretî”, Yine Dertli Dertli İniliyor- İbretî’yle ilgili olarak bkz. Mahmut Erdal, “Âşık İbretî”, Yine Dertli Dertli İniliyor-
sun, 2. bs., 1995, s.89-93; Haydar Gürel, “Babam Ozan İbreti Hakkında Düşün-
düklerim ve Tanık Olduklarım”, Âşık İbreti İlime Değer Verdim, 1996, s.12-20; Lüt-
fi Kaleli, “Ozan İbreti Hakkında Bildiklerim ve Şahit Olduklarım”, Tanrı İnsan, 1996. 
s.(özellikle)191-197 ; http://www.sirinnar.net/html/turku/ibreti.htm:1/4-4/4.

5 Kul Ahmet’le ilgili olarak bkz. Cemil Çiftçi, Maraşlı Şairler Yazarlar Âlimler, 2000. 
s.185-187; Mahmut Erdal, “Kul Ahmet”, Yine Dertli Dertli İniliyorsun, s.85-87; Hasan 
Hüseyin, “Kul Ahmet Söyler Sözünü”, Dünyanın Sesi, 1978. s.5-19; Hayrettin İvgin, 
“Âşık Kul Ahmet İle Yapılan Son Ropörtaj”, http://www.turkuler.com/ozan/kulahmet.
asp /(2-7)Aynı metin Folklor/Edebiyat, sayı 11, Eylül-Ekim 1997; Kaleli, “Âşık Kul Ah-
met”, a.g.e.,  s.46-47.

6 Bkz. Kaleli, a.g.e., s.33-36.
7 Bkz. http://www.ozanlar.eu/perisan.html
8 Şiirin ona ait olduğunu kendisi değil akrabaları iddia etmişlerdir (Kaleli, a.g.e., s.37). 

Şair için bkz. http://www.mahzuniserif.com/ozanlar/ali.kiziltug.htm
9 Bu şahsın şiiri sahiplendiğine dair kesin bilgimiz yoktur. Bununla birlikte 2007’de ve-

rilen müzik eserleri listesinde şiirin onun tarafından okunduğu kayıtlıdır(Sercan-Pilot 
Müzik sitesi). Şair için bkz.http://www.turkuler.com/ozan/alikiziltug.asp
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bu şiiri kendi sazıyla çalmış, kendi sesi ve mahlasıyla söylemiştir.” ifadesi, 
Mahzunî Şerif’in verdiği bilgiyi teyit ettiği gibi İbretî’nin söz konusu şiiri ih-
tiva eden bir kasetinin olduğunu da haber vermektedir10 (Kaleli: 204–205).

(1966) 1960’lı yıllarda  itibaren “Bir şah olsam..”ın kendisine ait oldu-
ğunu iddia eden Kul Ahmet, şiiri nasıl yazdığını şöyle anlatır: ”Efendim, 
1966 yılı idi. Anadolu turnesine çıkmıştık… Mesela; Osman Dağlı, Âşık 
Mahzunî Şerif, sanatçı Sultan Can, Mahmut Erdal ve daha birçok sanatçı 
vardı. Samsun’a konsere gitmiştik. Gündüzleyin parka gittik. Atatürk’ün 
Samsun’a ayak bastığı yere at üzerinde heykelini dikmişler. O parkta hey-
kelin dibinde otururken düşüncelere daldım. Atatürk Samsun’a çıktı ve 
Türkiye’yi zaman içinde kurtardı. Ya ben bir şah olsaydım, dünyaya hük-
metseydim neler yapardım, diyerek kalemi elime aldım orada bu şiiri 
yazdım…. Hatırlıyorum, akşama kadar 12 dörtlük olarak şiiri yazdım. O 
akşamki konseri organize edenler Doğan Kılıç ve Alican Önder idi. Bu şi-
iri ilk önce Osman Dağlı’ya okudum. O çok beğendi.” (İvgin, www.şirin-
nar.net/html/turku/ozanlar/kul ahmet.htm 6–7).{Bkz.EK: I–1}

(1967 sonrası) Âşık Kul Hayranî, Lütfi Kaleli’ye “Bir şah olsam hük-
meylesem cihana” dizesiyle başlayan şiirin kendisine ait olduğunu ve bu 
deyişi Elbistan Olayı sonrasında sazıyla söylediği için Gürün Savcılığı ta-
rafından hakkında dava açıldığını ifade eder. Şiirini Lütfi Kaleli’ye yazdı-
rır. (Kaleli: 33 ve 36).{Bkz.EK: III}

(1968 veya daha önce) Âşık Perişan, Lütfi Kaleli’ye telefon edip söz 
konusu şiirin kendi eseri olduğunu, 32 dörtlük yazdığını ancak 1968’de 
yalnız dört kıtasını plağa okuduğunu söyler. Savını ispat için şiirin 4 kıta-
sını yazıp Ali Atalay’a bırakır(Kaleli: 48).{Bkz.EK: V}

(1970) Kul Ahmet şiiri İstanbul Tepebaşı Gazinosu’nda çalıp söylediği 
için tutuklanır, askeri mahkemede yargılanır, ceza alır(İvgin: 6–7).

(1971) Âşık Perişan, kendi ifadesine göre, şiiri 12 Mart 1971’den son-
ra, İstanbul Tepebaşı Gazinosu’nda sazıyla söylediği için tutuklanır, yar-
gılanır ve beraat eder (Kaleli:48).

(1978) Şiir Kul Ahmet’in Dünyanın Sesi kitabında “Yıkar Giderim” 
başlığı ile [7 dörtlük] neşredilir(2. bs., (ty.), [Birinci baskı 1978], s.154)11

10 İbretî’nin kasetiyle ilgi başka bilgi elde edemedik. 
11 Kul Ahmet’in kitaplarından ancak dördünü görebildik. Mesela Manzunî Şerif, Kul 
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(1986) Deyiş, Kul Ahmet adıyla basımından sekiz sene sonra, Şinası 
Koç’un Gerçek Kur’an Tarihini Okumak İster misin kitabında İbretî adı-
na yayımlanır12.

(1993) Kervan dergisinin 32. sayısının kapağında ve 14. sayfada şiir, 
bu sefer Halil Öztoprak adına, “Bir Şah Olsam” başlığı ile[7 dörtlük] 
yayımlanır13(Kervan, 1993, sayı:32, s.14).{Bkz.EK: IV}

(1994 Nisan) Derginin 32. sayısında şiirin Halil Öztoprak adına basıl-
ması tartışmalara sebep olur. Bunun üzerine Halil Öztoprak’ın oğlu Haydar 
Öztoprak, deyişin babasına ait olduğunu iddia eder. Söz konusu şiir, bu ve-
sile ile Halil Öztoprak adına tekrar basılır(Kervan, Nisan 1994, s.18).

(1994 Ağustos) Kervan dergisindeki yayınlar üzerine Kul Ahmet şiirine 
tahrifat yapıldığını öne sürerek dergi aleyhine dava açar. Dergi mensup-
ları, şiirin gerçek sahibini bulmak amacıyla, 40. sayıda “Önemli Çağrı” 
başlığıyla ilgili şahısları tartışmaya davet ederler (Kervan, Ağustos 1994, 
sayı:40, s.12).

(1994 Eylül) Çağrıya cevap veren İsmail Kaygusuz, bestelenmiş olan 
şiirin bir çok Alevi halk sanatçısı tarafından okunduğunu söyledikten 
sonra, deyişin İbretî’nin veya Halil Öztoprak’ın olabileceğini, çünkü çok 
yakın iki dostun şiirlerini birbirlerine verdiklerini, bestelenen şiirin bazen 
İbretî bazen de Öztoprak adına okunduğunu ifade eder(Kervan, Eylül 
1994, sayı:41, s.16).

(1994 Eylül) Sabri Yücel konuyla ilgili olarak dergiye gönderdiği ya-
zıda şu görüşü savunur: ”1994 Hacı Bektaş Veli törenleri sırasında Âşık 
Dertli Divanî’den “Bir şah olsam” adlı şiirin Âşık İbretî’ye ait olduğunu 
öğrendim… Dertli Divanî’nin dedikleri doğru ise şiir ne Kul Ahmet’in, ne 
de Öztoprak’ındır.”(Kervan, Eylül 1994, sayı:41, s.16).

Ahmet’in 1960’lı yıllarda  yayımlanan kitabında, şiiri kendi adına neşrettiğini söyle-
mesine rağmen(Kaleli, a.g.e., s.192) bu  neşre ulaşamadık.  Kendisiyle telefonda gö-
rüştüğümüz Hayrettin İvgin de söz konusu neşri hatırlamadığını ifade etti.

12 Bu neşir üzerine Kul Ahmet, Şinası Koç’a şiir kendisinin olduğu halde, neden İbretî 
adına yayımladığını sorar. O da “Erenler bu şiir senindir. Şiir için cezaevinde yattın, 
yine başına bir sıkıntı gelmesin diye, şiiri vefat eden İbreti adına yayınladım” der. Kul 
Ahmet bu söz üzerine Şinası Koç’tan ikinci baskıda düzeltme yapacağını bildiren bir 
belge alır. Fakat sözünde durmadığını görünce, Koç’u 1990’da mahkemeye verir. Dava 
sonucunda Şinası Koç 50 milyon tazminat ödemeye mahkum edilir. 

13 Şiiri Halil Öztoprak değil,  onun vefatından 26 yıl sonra yeğeni Kolla İsmail gönderir 
(Kervan,  Kasım-Aralık 1993, sayı:32, s.18).
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(1994 Kasım) Osman Dağlı derginin 43. sayısında şiirin Öztoprak’ın 
değil, Kul Ahmet’in olduğunu ısrarla söyleyerek, bu şiirin “tahrik unsuru” 
kabul edilmesinden dolayı âşığın birkaç defa tutuklandığını, şiiri üç kita-
bında yayımladığını, on yıla yakın bir zamandır bu şiiri konserlerde oku-
duğunu, pek çok sanatseverin teybinde eserin Kul Ahmet adına kayıtlı ol-
duğunu, anlatır (Kervan, Kasım 1994, sayı:43, s.22).

(1994 Kasım) Derginin aynı sayısında Âşık Kul Hasan, şiirin Halil 
Öztoprak’a ait olduğunu söyleyerek Kul Ahmet’in eseri kendine mal etti-
ğini ifade eder(Kervan, Kasım 1994, sayı:43, s.22).

Halil Öztoprak’ın gelini Fadime Öztoprak, şiirin kayınpederine ait ol-
duğunu söyledikten sonra, Halil Öztoprak saz çalmadığı için şiirlerini Kul 
Ahmet’e okuttuğunu, ama o öldükten sonra Kul Ahmet’in şiiri kendine mal 
ettiğini ve adıyla bastırdığını iddia eder(Kasım 1994, sayı:43, s.22).

(1995) Mahzunî Şerif ise,  Halil Öztoprak’a çok yakın olduğu halde, 
söz konusu şiiri ondan hiç dinlemediğini, fakat o öldükten sonra çocuk-
larının sahip çıktığını söyler(Kaleli:192).

(1995) Mahmut Erdal Yine Dertli Dertli İniliyorsun kitabında şiirin Kul 
Ahmet’e ait olduğunu kayderek onun adıyla [7 dörtlük] yayımlar(Erdal, 
1995: 85–86).

(1995,14 Ağustos) Mikdat Güler Dede başkalarının da bulunduğu bir 
ortamda şiirin İbretî’nin olduğunu ifade eder14 (Kaleli:51–52).

(1995) Konu üzerinde Tanrı İnsan kitabında ayrıntılı şekilde duran 
Lütfi Kaleli, şiirle ve şairiyle/şairleriyle ilgili görüşleri, iddiaları neşre-
der. Ayrıca “Bir şah olsam hükmeylesem cihana” dizesi ile başlayan şi-
iri/şiirleri kitabın 46–47 sayfalarında Mahmut Erdal’dan naklen “Bakar 
Giderdim” başlığı ile Kul Ahmet adına [7 kıta]{Bkz.EK: I–2}; aynı kitabın 
52–53. sayfalarında İbretî adına, Mikdat Dede’nin hafızasından naklen 
“Eker Giderdim” başlığıyla [7 dörtlük] {Bkz.EK: II–2)}, İbretî’nin oğlun-
dan aldığını söylediği 8 kıtalı şiiri “Şiirin Aslı” notu ve “Söker Giderdim” 
başlığıyla verir(s.54–55). {Bkz.EK: II–1}

14 “Ankara, Dikmen… Ve salondaki bazı canların adlarını yazıyorum: Ali Doğan, ozanları-
mızdan Muharrem Yazıcıoğlu, Âşık Ali Başbuğ, Ali Cemal, Arap Ali, Adil Ali Atalay, Av. 
Kahraman Aytaç, Muhlis Pehlivan, Miktat Güler ve Necati Erder dedeler… Miktat Güler 
Dede, hiç tereddüt etmeden bu şiirin İbretî’ye ait olduğunu söylüyor… Evet bu toplantı-
daki genel eğilim, bu şiirin İbretî’ye ait olduğu yönünde belirdi.” (Kaleli, a.g.e.,  s.51-52).
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Kaleli’nin kitabının çeşitli sayfalarında yayımlanan bilgiler/konuşma-
lar ana hatlarıyla şöyledir: 

Tanrı İnsan’ın baskı tarihi olan 1996’dan önceye ait, Manzunî Şerif, 
Âşık Kul Hayranî, Âşık Perişan, Sabri Yücel, İsmail Kaygusuz ve Mikdat 
Güler’in hatıra ve görüşlerini, kronolojik sırayı takip etmek amacıyla ilgi-
li olduğu tarih kısmında verdik. 

Şiiri bir sene önce (1995) Kul Ahmet adına yayımlayan Mahmut Erdal, 
Dursun Doğanay’dan şiirin İbretî’ye ait olduğunu duyduğunu, kendi ka-
naatinin de o yönde olduğunu ifade eder15 (Kaleli:204–205).

Çorumlu Ocaklı Güzel Erbaş Dede şiirin İbretî’ye ait olduğunu 
söyler(Kaleli: 55).

(1995) Lütfi Kaleli Ankara’daki bir toplantıda, İsmail Kaygusuz’un 
İbretî ile Halil Öztoprak’ın bu şiiri birlikte yazdıkları için ikisinin adıy-
la tanındığını ifade ettiğini söyleyince, Musa Eroğlu bunun mümkün ol-
duğunu, âşıklık geleneğine göre İbretî’nin verdiği ayağa Öztoprak’ın uy-
muş olabileceğini çünkü ilk kıtanın İbretî’nin üslubunu yansıttığını ifa-
de eder(Kaleli:63). Aynı konuda Âşık Mahzunî Şerif’in görüşü şöyledir: 
”Öyle sanıyorum ki Halil Öztoprak, İbretî’yi sevdiği için, o güzel şiiri 
(İbretî’nin şiiri olarak) severek okumuş olabilir.”(Kaleli: 37).

Lütfi Kaleli’yle konuşan Haydar Gürel şiirin babasına ait olduğunu 
söyledikten sonra onun diğer şiirlerinden örnekler verir(Kaleli: 228–229).

Bütün bu farklı görüş ve bilgileri yayımlayan Lütfi Kaleli; ““Bir şah ol-
sam…” şiirini sahiplenen Âşık Kul Ahmet hakkında olumlu konuşanlar ol-
duğu gibi olumsuz konuşanlar da oluyor… Çoğunluk, O’nun böyle bir şiiri 
yazabilecek yeteneğe sahip olmadığını söylüyor.” (Lütfi Kaleli: 51–52) de-
dikten sonra kitabının birkaç sayfasında fikrini daha açık ifade ederek şiirin 
İbretî’ye ait olduğunu kaydeder(Kaleli:198, 202, 209, 231–237). 

Lütfi Kaleli, kitabının çeşitli sayfalarında, “Bir şah olsam hükmeylesem 
cihana” dizesinin tesiriyle yazılan şiirleri de neşreder: Adil Ali Atalay, 
”Verir Giderdim”(s.198–199), Ozan Gizli “Tıkar Giderdim”(s.202), 

15 “Âşık Kul Ahmet bu şiirin kendisine ait olduğunu büyük yeminler ederek söylüyor. Da-
hası şiirin kendisine ait olduğunu gösteren mahkeme ilamından söz ediyor. Böylece 
bu şiire sahip çıkanları mahkemelere veriyor. Ama benim vicdani kanaatim odur ki bu 
şiirin dokusu Âşık İbretî’ye daha uygundur.” (Kaleli, a.g.e.204–205).
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Mahmut Erdal “Akar Giderdim”(s.209–210). Yazar ayrıca kitabının 231-
237. sayfaları arasında, İbretî ile bütünleşmek amacıyla Âşık Mahzunî 
Şerif’in, Ozan Mahmut Erdal’ın, Ozan Gizli’nin, Adil Ali Atalay’ın ve 
kendisinin aynı ayakta yazdığı dörtlükleri harmanlayıp, toplam 37 kıta-
dan oluşan bir şiir halinde sunar.

(1996) Adil Ali Atalay Vaktidolu, İbretî’nin şiirlerini hazırlayıp yayım-
ladığı Âşık İbretî, İlime Değer Verdim başlıklı kitabında şiiri, İbretî adına  
[8 dörtlük] yayımlar(Atalay:32–33). 

(1996) Haydar Gürel, Âşık İbretî, İlme Değer Verdim’de neşredilen 
“Babam Ozan İbretî Hakkında Düşündüklerim ve Tanık Olduklarım” baş-
lıklı yazısında konuya temas ederek; “Bir şah olsam…” şiirinin İbretî’ye 
ait olduğunu kaydettikten sonra, iddiasını ispat için şairin diğer deyişle-
rinden de örnekler verir.” (Atalay: 17–19). Haydar Gürel aynı yazıda Âşık 
Mahzunî Şerif, İbrahim Erdem, İsmail İpek, Dursun Doğanay ve İsmail 
Öksüz’ün de “Bir şah olsam…” şiirinin İbretî’ye ait olduğunu söyledikle-
rini ilave eder(Atalay:19).

(1997) Kul Ahmet’in Mayıs 1997’de basılan kitabının başlığı, konu-
muz olan şiirin ilk dizesidir. Söz konusu söyleyiş, Hayrettin İvgin tarafın-
dan hazırlanan Bir Şah Olsam Hükmeylesem Cihana16’nın 5–6. sayfala-
rında yer alır(İvgin 1997: 7; www.turku/ozanlar/kul-ahmet’de [12 dört-
lük]) 

(1997) Kul Ahmet şiirin kendisine ait olduğunu mahkeme kararı ile 
tespit ettirdiği gerekçesiyle, şiirin İbretî’ye ait olduğunu söyleyen Lütfi 
Kaleli’yi ve adı geçen şiirin bulunduğu Âşık İbretî, İlme Değer Verdim 
kitabını hazırlayan Adil Ali Atalay’ı mahkemeye verir ve tazminat alır17 
(Kaleli: 2007:22). 

16 Söz konusu şiirin ilk dizesindeki söyleyişin başlık olarak verildiği bu kitabı kütüphane-
lerde bulamadığımız için içeriği hakkında da bilgi veremiyoruz.

17 Kul Ahmet, şiirinin başkasına/başkalarına ait olduğunu iddia edenler hakkında şun-
ları söyler: “ … bu durumlara son derece üzülüyorum. Mesela benim olduğunu her-
kesin bildiği “Bir Şah Olsam Hükmeylesem Cihana” adlı şiirim için Haydar Öztop-
rak çıktı “o benimdir” dedi. İbretî’nin oğlu çıktı “o benimdir” dedi, Perişan adlı ozan 
çıktı “o benimdir” dedi. Hatta niceleri bu şiire sahip çıktı… Bıktım artık. Lütfi Kaleli, 
Âşık Mahzunî, Âşık Gizli, Mahmut Erdal gibi ünlü kişiler de aynı şeyi yapıyorlar. Bun-
lar herhalde beni sevmiyor veya husumetlik yapıyorlar.” (İvgin, a.g.y.,9)
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(1997) 65 yaşında ölen Kul Ahmet vefatından 15 gün önce Hayrettin 
İvgin’le yaptığı röportajda, şiirini sahiplenen veya başkaları adına yayım-
layanları mahkemeye verdiğini anlatır18(İvgin: 7; [http://www.sirinnar.
net/html/turku/ozanlar/kul-ahmet.htm]19)

(1997)İbretî ölümüne kadar söz konusu şiiri kendi adına bastırmadığı 
gibi hukuki yola da başvurmaz. Onun 1976’da vefatından 21 sene sonra 
oğlu Hıdır Gürel şiirin babasına ait olduğunu iddia ederek, şâirinin belir-
lenmesi için dava açar. Dava sürerken 1997’de Kul Ahmet ölünce, mah-
keme mirasçıları adına devam eder.

(1998) İsmail Özmen Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi’nde şiirin Âşık 
Kul Ahmet, Âşık Kul Hayranî, Âşık Perişan gibi halk ozanlarının sahip 
çıktığını, Halil Öztoprak’ın yakınlarının şiirin ona ait olduğunu söy-
lediklerini kaydettikten sonra “Bize göre şiirin içeriği, söyleyiş biçi-
mi, dil yapısı bu şiirin İbretî’ye ait olduğunu göstermektedir” hükmü-
nü verir(Özmen:205). Ayrıca duruma açıklık getirmek maksadıyla şii-
rin varyantlarını sunar: Başlıksız ve kaynak gösterilmeden 7 dörtlük(s.2 
;http://www.karacaahmet.com/arsiv.asp?shf=7404), Mikdat Dede söy-
leyişiyle ”Eker Giderdim” başlığı altında [7 kıta](s.205), Lütfi Kaleli’nin 
Tanrı İnsan kitabından naklen “Söker Giderdim” başlığı ile [8 kıta]
(s.206)(Özmen: 203-210).

(2005)Haydar Gürel’in Kul Ahmet aleyhine açtığı dava 23 Mayıs 
2005’de İbretî’nin lehine sonuçlanır. 

Şiirin internet sitelerindeki yayımları şöyledir: 

İbretî adına: 
http://www.alevileriz.biz/archive/index.php/t-12133.html;
http://www.karacaahmet.com/arsiv.asp?shf=74;
www.sercesme.net/sayilar/sayi_2/Serces; http://www.caglari.com/

html/modules.php?name=News&file=print&sid=39?ref=SaglikAlani.

18 “…Uzun hikâye, bu yüzden Şinasi Koç ile mahkemelik oldum. 1990 yılında açtığım 
davadan 50 milyon liralık tazminat davası kazandım. Haydar Öztoprak ile mahkeme-
lik oldum 1994 yılında 100 milyon liralık tazminat davası kazandım. Bu belalı şiir yü-
zünden çok manevi sıkıntı çektim. Anlatmak istemiyorum.” (İvgin, a.g.y., s.7).

19 Bu röportaj Kul Ahmet’ten söz eden birçok internet sitesinde yayımlanmıştır; mesela; 
http://paylasimturkiye.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=457
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Comme_02.pdf( beş kıta); Şiir sitede bir “Kayseri yöresi türküsü” olarak 
kaydedilmiştir. Söz ve müzik: İbretî, [8 kıta] http://www.inleyennagme-
ler.com/korput/eser/Bir-ah-olsam-hukmeylesem.html.

Kul Ahmet adına;
http://www.odek-koyu.com/asiklar_ozanlar_secme_siirler.htm; 

(Onbir kıta).

“Bir şah olsam hükmeylesem cihana” Dizesiyle Başlayan Şiirin Birden 
Fazla Şair Adına Okunma/Basılma Aşamaları

Örneğimizdeki şiirin birden fazla şair adına okunma/basılma aşama-
larını üç safhada toplayabiliriz:

1.Tek şair, tek metin

1.1.Sabit metin, sabit isim/mahlas: Âşık kendi adını/mahlasını taşıyan 
bir şiir yazar. Ortaya çıkan eser yazıyla tespit edilmiş tek metindir. Şair 
bu metni bastırabilir ve/veya ezgiyle okuyabilir. İbretî şiirini 1956 veya 
daha önce yazdığı halde yayımlamamış20, eser vefatından on dokuz sene 
sonra Lütfi Kaleli’nin Tanrı İnsan kitabında neşredilmiştir (Kaleli:54–55).
{Bkz EK II–1}

1.2.Yazılı metnin şairi tarafından sözel metin halinde sunulması: Şiiri ya-
zan şair, âşıklık geleneğine uyarak eserini ezgi eşliğinde dinleyiciye söz-
lü olarak sunar. Dursun Doğanay ve Mahzunî Şerif, İbretî’nin şiirini 1956 
yılı civarında az sayıda insanın katıldığı toplantıda okuduğunu ifade et-
mişlerdir.{Bkz. EK: II–2}

2.Birden fazla şair, birden fazla metin safhası

“Bir şah olsam hükmeylesem cihana” dizesiyle başlayan şiir çok beğe-
nilerek çeşitli kişiler tarafından toplantılarda çalınıp söylenmiş, zamanla 
farklı metinler ortaya çıkmıştır.

2.1. Sabit metinler, sabit isim/mahlaslar: Toplantılarda âşıklar İbretî’nin 
şiirini onun adıyla okurlarken, bazı şahıslar “Bir şah olsam hükmeyle-
sem cihana” dizesiyle başlayan şiirin kendilerine ait olduğunu iddia 

20 Daha önce yayımladığımız bir incelemede şiirin İbretî’ye ait olduğu kanatine var-
mış olduğumuzdan burada da aynı görüşten hareket ettik. Şeyma Güngör, “Âşık 
Edebiyatı’na Ait Bir Şiirin Asıl Şairinin Tespiti Meselesiyle İlgili Bir Deneme”, Türk 
Halk Edebiyatına Dair, 2006, s.131–169. 
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etmişlerdir{Bkz. EK: III, IV}. Bu âşıkların bir kısmının, şiirdeki kıta sayısı 
ve kelimelerde yaptıkları değişikliklerden, metni yeniden kaleme aldık-
ları anlaşılmaktadır {Bkz.Ek: I ve V}. İbretî’nin şiirinden kısmen farklılık 
gösteren bu şiirlerin bir kısmı şâirin kendisi, bir kısmı başkaları tarafın-
dan bastırılmıştır.
2.2. Yazılı metinlerin sözel metin olarak sunulması: Şiiri kendi adları-
na kaleme alan ikinci grup âşıklar da yazdıkları metni sözlü ortamda ça-
lıp söyleyerek dinleyiciye sunmuşlardır. Fakat bu âşıkların bir kısmı yaz-
dıkları metnin dörtlüklerinin tamamını değil, bir kısmını seslendirmişler-
dir21.

3. “Bir şah olsam hükmeylesem cihana” dizesi ile başlayan şiirin  
çeşitlenme ve benzer metinlerin yazılma/okunma safhası

3.1. Şiirin sözel ortamdaki geçişler sırasında çeşitlenmesi: İbretî’nin 1957 
veya daha önce yazdığı şiir günümüze kadar sözlü ortamda ezgiyle teren-
nüm edilirken çeşitlilik kazanmış, varyantları oluşmuştur{Bkz.EK: II–2}. 

3.2. Şiirin başka şair tarafından yeniden yazılmasıyla ortaya çıkan ben-
zer metinlerin çeşitlenmesi: “Bir şah olsam hükmeylesem cihana” dizesi 
ile başlayan şiiri sahiplenen şahıslar arasında, özellikle Kul Ahmet’le ilgi-
li geniş bilgimiz vardır. Onun kendisi tarafından büyük konserlerde ses-
lendirdiği şiir, onun adıyla tanınarak başkaları tarafından da okunmuş, 
sözlü geçişler sırasında çeşitlilik kazanmıştır {Bk. EK: I–2}

3.3.”Bir şah olsam hükmeylesem cihana” şiirine benzer şiirler: Söz 
konusu deyiş zamanla başka şairler tarafından sahiplenilir, sözlü ge-
çişlerde varyantları meydana gelirken diğer taraftan bu eserin etkisiy-
le yeni şiirler kaleme alınmıştır: Adil Ali Atalay’ın (Kaleli:198–199), 
Ozan Gizli’nin(Kaleli:202), Mahmut Erdal’ın (Kaleli: 209–210), Âşık 
Mahzunî’nin ve Lütfi Kaleli’nin (Kaleli: 231–237) şiirleri aynı ayak ve 
aynı üslupla yazılmış eserlerdendir. 

Birkaç Şair Adıyla Okunan Şiirin Asıl Şairini Tespit Mümkün müdür?

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı’nda bir şiir iki veya daha fazla şairin adıyla oku-
nuyorsa/yayımlanıyorsa, eserin asıl sahibini kesin olarak tespit genellikle 

21 Mesela, Kul Ahmet “Bir şah olsam hükmeylesem cihana” mısraı ile başlayan şiiri 12 
kıta yazmış, 8 veya 7 kıtasını seslendirmiş, Âşık Perişan 32 dörtlük yazmış, dört kıtası-
nı okumuştur.
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zordur. Sunduğumuz örneği temel alarak, bu güçlüğün sebeplerini söy-
le sıralayabiliriz:  

Meseleyi çözmek için başvurulan sözlü kaynaklar belgelenmemişse 
vesika niteliği taşımaz. Ayrıca konu mahkemeye intikal etmişse tanıkların 
beyanlarının bir kısmı farklılık gösterebileceği gibi, bazı şahitlerin sözle-
riyle yayınlarının birbirini tutmadığı görülebilir.

Bir eseri şairin sazından ve sözünden dinleyenler, o şiir okuyanın 
adını/mahlasını taşısa da, icra edenin eserin asıl şairi olup olmadığı-
nı bilmeleri mümkün değildir. Mesela şiiri 1956’da İbretî’den dinle-
yip 1960’lı yıllarda Kul Ahmet’in kitabında görüp şaşırdığını söyleyen  
Manzunî Şerif, görüşünü şu sözlerle açıklamıştır: “Şayet Kul Ahmet’le 
İbretî Baba önceden tanışıyorlar da, bu şiiri Kul Ahmet’ten duyup ken-
disinin gibi okumuşsa bunu bilmem…”(Kaleli:192). Diğer ifadelerin-
de “Bir şah olsam…“ şiirinin İbretî’ye ait olduğuna inandığını ısrarla 
söyleyen Mahzunî’nin yukarıdaki sözü az dahi olsa şüphe izi taşımak-
tadır. 

Basılı kaynaklarla ilgili çeşitli aksaklıklar ve zorluklar vardır. Âşıkların 
bastırdıkları veya onlar adına basılan eserlerin bir kısmı sayı bakımından 
az, teknik bakımdan dikkatsiz neşirlerdir. Şâir, antolojilere geçecek ka-
dar tanınmamışsa, ismi dar çevrede bilinir, hakkında çıkan yazılar da ge-
nellikle özensiz basılmış kitaplarda ve dergilerde yayımlanır. Özellikle 
Alevi âşıklarla ilgili az sayıda basılan yayınlara ulaşmak çok zordur22. Bir 
kısmında verilen bilgiler, aynı sayfada dahi farklılık taşıyabilir. Kitap veya 
makalede yayımlanan bilgi ve metnin kaynağı bazen hiç verilmez, ba-
zen de eksik kaydedilir.

Bir şiir veya bir şair etrafında cereyan eden olumsuz olaylar da bu 
tip araştırmalarda problem teşkil edebilir. Mesela “Bir şah olsam…” di-
zesiyle başlayan şiirle ilgili tutuklanmalar, şairin kimliğiyle ilgili davalar 
bazı kişiler üzerinde olumsuz etki bıraktığından, çekincelerin doğma-

22 Konu üzerinde çalışırken yardımını esirgemeyen, bulamadığım kitapların bir kısmı-
nı şahsi kütüphanesinden veren ve beni diğer kaynaklara yönlendiren Sayın Ali Adil 
Atalay’a minnettarım. Ayrıca hizmet vermekte olan kütüphanelerde Kervan’ın konuy-
la ilgili sayılarını bulamadığım için bilgisine başvurduğum Sayın Lütfi Kaleli’ye ve özel 
kütüphanesinden faydalanmamı sağlayan Sayın Ahmet Koçak’a teşekkürlerimi suna-
rım. 
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sına sebep olmuştur. Kul Ahmet’in tutuklandığını duyan İbretî şiirlerini 
yakmış23, deyişin İbretî’nin olduğunu söylediği için Kul Ahmet tarafından 
suçlanan Şinası Koç, fikir değiştirdiğini ifade etmiştir.

Metnin incelemesi yoluyla şairin belirlenmesiyle ilgili problemler şun-
lardır: Âşık Tarzı Halk Şiiri’nde şekil (vezin, kafiye sistemi, nazım şekli) 
aynıdır veya farklılık çok azdır. Örneğimizde olduğu gibi, şiir genellik-
le aynı ekole, tarza, inanca bağlı şâirler arasında sahiplenilir veya karış-
tırılır. Bu durumda söz konusu şiirin, âşıkların diğer şiirleriyle karşılaştı-
rılmasından da tatminkâr bir sonuç elde edilmeyebilir. Çünkü mukaye-
se edilen diğer şiirlerde de aynı veya birbirine yakın kelime ve kalıp söy-
leyişler kullanılır. Şiiri sahiplenen şahıs, şuurla veya şuursuz olarak, o şi-
irden ve/veya şâirinden etkilendiği için, ona benzer şiirler söyleyebilir, 
onu kendisine model edinebilir. Bu durumda şiirlerin ilk söyleniş tarih-
lerini bilmiyorsak, kimin kimden etkilendiğini  belirlemek imkânsız hale 
gelir. Şâir başkaları tarafından karıştırıldı ise, yine aynı sebepler söz ko-
nusudur. 

Bütün bunlara rağmen, konuyu çeşitli yönleriyle ele alan bir çalışma 
sonunda, şiirin ilk söyleyeni yani şiirin asıl sahibinin ismi/mahlasıyla il-
gili karara varmak mümkündür24. Fakat bu kararın mutlaka gerçeği yan-
sıttığını söylemek de imkânsızdır.

Diğer taraftan asıl veya asıl olduğu zannedilen şairin adı belirlense, 
hatta bu tespit mahkeme kararıyla kesinleşse dahi, sözlü kültür ortamı-
nın hâkim olduğu Âşık Edebiyatı’nda şiir kimin adıyla/mahlasıyla be-
nimsenmişse, büyük ihtimalle onun adına okunmaya devam edilecek-
tir. Nitekim Kul Ahmet “Bir şah olsam…” şiirinin kendisine ait olduğuna 
dair mahkeme kararı almış, deyişi kendi adına okuyup, bastırmış olması-
na rağmen, sözlü ortamda şiir genellikle İbretî adıyla okumuştur.

23 Mahmut Erdal: “...Ancak bu şiirin aslı yoktur. 1960’lı yıllarda ozanlar üzerinde bas-
kı çoktu, bu şiiri okuyanlar hakkında soruşturmalar açılıyordu. Eşinin ifadesine göre 
İbretî o dönemde bir çok şiirinin aslını yakmış… İbretî’nin çok sohbetinde bulundum; 
tasavvuf yönü çok güçlü bir kişiydi. Tam bir halk filozofuydu. “Bir şah olsam” şiirinden 
daha güçlü şiirleri vardır. Ama 1960’lı yıllarda bu şiir belalı olunca diğerleri pek gün 
ışığına çıkamadı. Şimdi çocukları da ürkek davrandıkları için İbretî’nin kıymeti fazla 
bilinmiyor.” (Kaleli, a.g.e., s. 204-205).

24 Bkz., Güngör, a.g.e., s.131-169.   
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Sonuç

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı’nda bir şiiri söyleyen/yazan şairin adı/mahlası 
metinde yer alır. Bununla beraber bazı şiirlerin birden fazla şair adına ça-
lınıp söylendiği, yazıldığı/basıldığı da bilinen bir gerçektir. Bu durum şii-
rin yazıyla kaydının çok az olduğu yüzyıllar için söz konusu olduğu gibi, 
çağdaş halk şairlerinin eserlerinin basıldığı, elektronik ortama aktarıldığı 
günümüzde de devam etmektedir. 

Geçmiş yüzyıllara ait şâir değişikliklerinin, karışıklıklarının ne sebep-
le, ne şekilde ve hangi aşamalardan geçerek gerçekleştiğini belirleyemi-
yoruz. Çalışmamızda sunduğumuz, “Bir şah olsam hükmeylesem ciha-
na” dizesiyle başlayan şiirin şairi/şairleri, çeşitli olaylar, tartışmalar, neşir-
ler, yukarıda ifade ettiğimiz meseleyle ilgili araştırmalar için yol göstere-
cek özellikler ihtiva ettiği gibi, çeşitlenme süreciyle alakalı folklorik ça-
lışmalar için de örnek teşkil edecek niteliklere sahiptir. 

Genellikle yayın organları, geniş kitlelere seslenen konserler bir şii-
rin şairinin belirlenmesinde önemli rol oynadığı düşünülse de, sundu-
ğumuz örnekte şiirin asıl ait olduğu sözlü kültür ortamının daha eti-
kili olduğu görülmektedir. Çok tanınmış bir âşık olan Kul Ahmet, şii-
ri kendi adına yayımlamasına, yurt içinde ve yurt dışındaki konserler-
de sunmasına rağmen, “Bir şah olsam hükmeylesem cihana” dizesiyle 
başlayan şiir, Alevi çevrelerde ve bilhassa Cem toplantılarında genel-
likle İbretî adına çalınıp söylenmeye devam edilmiştir. Günümüzde şi-
irin, istisnai durumlar olmakla beraber, İbretî adıyla seslendirilmesin-
de Alevi çevrelerdeki sözlü kültür disiplininin çok önemli rolü oldu-
ğu kanaatindeyiz. 

Âşık tarzı bir şiirin asıl şairinin kimliğini belirlemek mümkün mü-
dür, sorusuna kesin cevap vermek çok zordur. Diğer taraftan şiiri ilk 
defa söyleyen şairin adı/mahlası belirlense dahi, yaşama gücüne sa-
hip olan şiir, yarın çeşitli sebeplerle söz konusu âşığın ismini aşabi-
lir, başka şair tarafından sahiplenilebilir veya herhangi bir şair adı taşı-
madan varlığını sürdürebilir. Çünkü bir şiirin başka âşık/âşıklar tarafın-
dan sahiplenilmesi, sözlü geçişler sırasında farklılık kazanması hatta 
ona benzer şiirlerin söylenmesi, bir nevi anonimleşme sürecine girme-
si demektir. Böyle bir durum gerçekleşirse araştırmacının/edebiyat ta-
rihcisinin, şiiri kimin adıyla incelemesi gerektiği de ayrı problem oluş-
turacaktır.
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EKLER25:
“Bir şah olsam hükmeylesem” dizesiyle başlayan şiir metinleri:

EK: I/1-2: EK:II/1-2
Kul Ahmet26: İbretî27:

(1) Bir şah olsam hükmeylesem   (1)  Bir şah olsam hükmeylesem   
 {hükmederdim}28 cihana                    cihana

 Başta haksızlığı{Batıl meclisleri}            Kilise, mescidi[batıl meclisleri]29     
 yıkar giderdim           yıkar giderdim
 Okullar yapardım         Okullar yapardım bütün insana}                                                                                                                                        
 bütün insana{Mektepler yaptırıp        [Mektepler yaptırıp köylere                              
 Cehaleti kökten söker         bütün bütün köylere]
 [batıl meclisleri yıkar] giderdim        Cehaleti kökten yakar                                            
 {yıkar} giderdim

(2) Fabrikalar kurar idim  (2)   Fabrikalar kurar idim 
 her yerde         her yerde
 İkiliği komaz {koymaz}          İkiliği kovar idim bu serde
 idim bu serde        Ayrı gözle bakmaz idim bir ferde
 Ayrı gözle bakamazdım         Cihana bir gözle bakar giderdim
 {bakmaz idim}bir ferde 
 Cihana bir gözle bakar giderdim 

25 Söz konusu şiirle ilgili iddialar daha ziyade Kul Ahmet (EK: I/1-2)ve İbretî(EK: II/1-2) et-
rafında yoğunlaştığı için bu iki âşık adına okunana/basılan şiirleri, faklılıkların da kar-
şılaştırılması amacıyla karşılıklı verdik. 

26 Bu metni Kul Ahmet’in 1978’de kendisinin hazırladığı Dünyanın Sesi başlıklı kitabın-
dan aldık (Birinci baskısı 1978’de yapılan bu kitabın ikinci baskısının tarihi yoktur, 
(s.154). Şiir ayrıca Hayrettin İvgin’in Kul Ahmet’le 1997 yılında yaptığı ropörtajın 6. 
sayfasında da yer verilmektedir. www.sirinnar.net/html/turku/ozanlar/kul -ahmet.htm

27 İbretî adıyla naşredilen metni Âşık İbreti’nin hayattayken düzenlediği, fakat vefatından 
sonra Adil Ali Atalay Vaktidolu tarafından neşre hazırlanan İlime Değer Verdim başlıklı 
kitaptan aldık(s.32–33). Çünkü bu kitap her ne kadar İbretî’nin ölümünden sonra ba-
sılmışsa da onun kontrolünde hazırlandığı anlaşılmaktadır.

28 Mahmut Erdal neşri, Yine Dertli Dertli İniliyorsun kitabında başlıksız 7 kıta (Mahmut 
Erdal, s.85-86): Lütfi Kaleli, Tanrı İnsan kitabında “Bakar Giderdim” başlığı ile Mahmut 
Erdal’dan naklen (Kaleli, a.g.e.,s.46-47).

29 Lütfi Kaleli tarafından neşredilen, Miktat Dede’nin hafızasından naklen yazdığı şiir 
metni, Tanrı İnsan, “Eker Giderdim” başlığıyla neşredilmiştir (s.52–53). Aynı metin İs-
mail Özmen tarafından hazırlanan Alevî ve Bektaşi Şiirleri Antolojisi’ne de alınmıştır 
(c.V, 1988. s.205).
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(3) Bir insan severdim   (3) Gerçek insanları bilirdim Allah
 biri de Allah{Gerçek insanları         Ondan gayrısına [başkasına]
 bilirdim Allah        tapmazdım billah
 Ondan başkasına         Ne Kabe kalırdı ne de Beytullah
 tapmazdım billah        Yerine bir arpa
 Ne Kudüs{Kâbe} kalırdı         [Oraya bir bostan] eker giderdim
 ne de Beytullah  
 Oraya bir bostan eker giderdim

(4) Bir olurdu zengin yoksul (5)  Bir olurdu zengin fakir
 {fakir zengin} her zaman        her zaman
 Bütün hastalara olurdum derman        Çaresiz dertlere
 Ne gavur kalırdı ne de müslüman        [Bütün insanlara] olurdum derman                                      
 Tümünü {Hepsini} bir yola çeker         Ne gavur kalırdı ne de müslüman
 {çekip} giderdim        Tümünü bir yola çeker giderdim

(5) İnsanlıktan {İnsanlardan}  (4)  İnsanlıktan [İnsanlardan]
 başka olmazdı cennet        başka olmazdı cennet
 Bir olurdu         Yok olurdu[Muhiplerdi]
 İsa, Musa, Muhammed        İsa, Musa, Muhammed
 Hiç ayrı olmazdı         Kalkardı dünyada mezhep
 {Kalkardı dünyadan}          {dünyadan dinle}, tarikat
 din ve  tarikat        Dinlerin [Mezhepler]
 Mezhepler {Mezhebin}          bağını söker[yıkar] giderdim
 bağını söker giderdim 

[6]30 Gece gündüz çalışırdım millete 6)31 Gece gündüz çalışırdım millete
 Bir faydalı kul olurdum   devlete        Faydalı kul olurdum elbette
 Bir ırmak misali güneşten öte        Bir ırmak olurdum güneşten öte
 Bir başka dünyalara akar giderdim        Yeni fezalara akar giderdim32  

[7] Uyanırdı bizden mantıkla hisler                 
 Taş atmazdı bize softa iblisler                       —  
 Tutmazdı bizleri cahil kabuslar
 Yobazlara şimşek çakar giderdim

30 12 iki kıta halindeki şiirin altıncı dörtlüğü.
31 Bu dörtlük Mikdat Dede’nin verdiği metinde de yoktur.
32 Bu kıta Mikdat Dede’de ve İsmail Özmen’de yoktur.
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[8] Her zaman yaşardık namusla arla
 Çalışırdı insan ticaret karla                       —   
 Dünyayı ederdim koca bir tarla
 Birlik tohumunu eker giderdim

[10] Bir devlet ederdim bu ulu hanı
 O zaman sürerdik yolu erkanı                                       —
 İnsanı ayıran o kör şeytan                                    
 Boynuna bir zincir takar giderdim

[11] Gerçek insanlarla eder idim Cem
        Seçerdim orada iyi ile kem                       —
        Doğrulardan yana olurdum her dem    
 İrtica kolunu büker giderdim     

(6) O günü görseydim gönlüm (7) O günü görseydim
 {Görseydim o günü yüzüm}  [görseydim o günü]yüzüm gülerdi
 gülerdi  Bütün dünya halkı  Dünyada insanlar
 {Tüm dünya insanı} bayram ederdi  [Dünya insanları] bayram ederdi
 Ne bir silah ne bir atom kalırdı  Ne bir silah [kalır]ne bir atom kalırdı
 Bir  derin deryaya{kuyuya}   Bir ulu deryaya döker giderdim
 döker giderdim                                

(7)  Kul Ahmet’im varlığımız (8) İbretî [İbretî’yim]
 {Ahmet der}varlığımız bitmezdi  der varlığımız bitmezdi
 İnsan oğlu{Sofu inat edip  İnsanoğlu yanlış yola
 Hacca}yanlış yola  gitmezdi  [Sofu inat edip hacca] gitmezdi  
 Ayrı ayrı devlet icap etmezdi  Ayrı gayrı[ayrı] devlet icap etmezdi
 Dünyaya bir bayrak diker giderdim  Dünyaya bir bayrak   
   diker[asar] giderdim33

33 Lütfi Kaleli’nin İbretî’nin oğlundan aldığı ve “şiirin aslı” diye sunulan metin yine aynı kay-
naktan alınan ama büyük ihtimalle İbretî’nin de kontrolünden geçen şiirden bazı bakımlar-
dan farklılık gösteriyor: Kaleli neşrinde 3. dörtlük ile 4. dörtlük yer değiştirmiş, ayrıca 5.dört-
lüğün son dizesindeki “söker” kelimesi yerine “çözer” sözcüğü yer almıştır. (Kaleli, 54–55)
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EK III:

                                    YIKAR GİDERDİM

(1) Bir şah olsam hükmeylesem cihana (3) İnsanlıktan başka olmazdı cennet
 Başta mescitleri yıkar giderdim  Bir olurdu İsa, Musa, Muhammed
 Mektepler yapardım bütün cihana            Kalkardı dünyadan din ile tarikat
 Başta cehaleti yıkar giderdim                    Mezhepler bağını yıkar giderdim

(2) Bir insan severdim, bir de Allah          (4) Kul Hayranî varlığımız bitmezdi
 Ondan başkasına tapmazdım billah  Softa inat edip Hacc’a gitmezdi
 Ne Kabe kalırdı, ne de Beytullah  Ayrı ayı devlet icap etmezdi  
 Yerine bir bostan eker giderdim  Dünyaya tek bayrak 
   diker giderdim34

EK IV:

SÖKER GİDERDİM

(1) Bir şah olsaydım hükmederdim cihana  (4) Bir olurdu fakir zengin her zaman
 Batıl meclisleri yıkar giderdim                    Bütün hastalara olurdum derman
 Mektepler yaptırıp bütün köylere               Ne gavur kalırdı, ne de Müslüman
 Cehaleti kökten söker giderdim                  Hepsini bir yola çeker giderdim

(2) Fabrikalar kurar idim her yerde (5) İnsanlardan başka olmazdı cennet
 İkiliği koymaz idim bu serde  Yok olurdu İsa, Musa, Muhammed
 Ayrı gözle bakmaz idim bir ferde  Kalkardı dünyadan din ve tarikat
 Cihana bir gözle bakar giderdim  Mezhepler bağını söker giderdim

(3) Gerçek insanları bilirdim Allah (6) Görseydi o günü yüzüm gülerdi
 Ondan başkasına tapmazdım billah  Bütün dünya insanı bayram ederdi
 Ne Kabe kalırdı, ne de Beytullah  Ne bir silah, ne bir atom kalırdı
 Oraya bir bostan eker giderdim  Bir derin kuyuya döker giderdim

(7) Öztoprak der, varlığımız bitmezdi
 Sofu inat edip hacca gitmezdi
 Ayrı ayrı devlet icap etmezdi
 Dünyaya bir bayrak diker giderdim35 

34 Kul Hayranî tarafından okunan şiir Lütfi Kaleli tarafınan kaleme alınmıştır. Kaleli, 
a.g.e., s. 35-36. 

35 Bu şiiri dergiye Halil Öztoprak’ın yeğeni Kolla İsmail göndermiştir(Kaleli; 41–42); 
http://www.alevileriz.biz/showthread.php?p=451432
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EK V:

 GİDERDİM

(1) Bir Şah olsam hükmeylesem cihana (3) O günü görseydi gönlüm gülerdi
 Başta meclisleri yıkar giderdim  Bütün dünya halkı bayram ederdi
 Mektepler yapardım bütün insana  Ne bir silah ne bir atom kalırdı
 Cehaleti kökten yıkar, yıkar giderdim  Derin bir deryaya döker,  
   döker giderdim

(2) Gerçek insanları bilirdim Allah (4) Perişan’ım varlığımız bitmezdi
 Ondan gayrısına tapmazdım billah   Sofu inat edip hacca gitmezdi
 Ne Kabe kalırdı ne de Beytullah  Ayrı ayrı devlet icap etmezdi
 Oraya bir bostan eker, eker giderdim  Dünyaya bir bayrak diker,  
   diker giderdim36
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Unfair Interventions to The Poems of Sümmanî The Bard While 
One of His Balad Becomes Famous as Folksong

  Saim SAKAOĞLU*

ABSTRACT
Everytime, the materials of folkliterature are open to any chan-
ges happen. The changes we eyewithness have close contact 
with the weakness of the human memory. On the other hand, 
there is another change that occures by purpose. The individu-
als, who want to perform poems as folksong , make the neces-
sary changements. Besides, if we have some individuals who 
want some changements on the poetry then they may do it. In 
my paper that I submitted the factors that coused some inter-
ventions to one of the balad of Sümmanî the bard while it was 
performed as folksong. Also, our point of view will be suppor-
ted by one of the koşma of Karaca Oğlan.

Key Words: Bardic Literature, distortune of poems, 
Sümmanî the Bard, Karaca Oğlan, folksong, koşma.

Ben, Narmanlı Âşık Sümmanî’yi çok severim. Çünkü o benim tanıdığım 
ilk âşıktır. Karaca Oğlan’ı da, Erzurumlu Emrah’ı da daha sonra tanıdım.

Ortaokul Türkçe kitabımızda Sümmanî adına bağlı olarak yer alan bir 
semai vardı da ben onu ezberleyivermiştim. O şiir galiba şöyle başlıyor-
du:
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Şu karşıdaki yüce dağlar
Acep bizim dağlar m’ola
Gözü yaşlı benim anam
Oğul der de ağlar m’ola

Daha sonra ezberlediğim şiir Karaca Oğlan’ın nasihat veren bir koş-
masıydı. O şiir de şöyle başlıyordu:

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad illere açıcı olma

Türkçe kitabımızın hazırlayanı da, yanılmıyorsam, Kemal Demiray 
idi. İşin ilgi çekici yanı, her iki şiirin de ayrı ayrı hikâyelerinin olması… 
Onlara kısaca değinmek istiyorum. Ancak, ‘hikâye’ dedikse de yazılışları 
ile ilgili hikâyelerini değil, bilimsel hikâyelerini ele alacağız.

Bütün araştırıcılar gibi biz de ilk şiiri uzun yıllar Sümmanî’nindir 
diye bildik, kabul ettik, öyle öğrettik. Ancak gün geldi, gördük ki bu şiir 
Sümmanî’nin değilmiş. Şiir, Sümmanî’den önceki kaynaklarda başka bir 
âşığın adına kayıtlı olarak görülüyor. Biz de bu durumu bir bilimsel top-
lantıda bilim dünyasına sunduk. (Sakaoğlu 1987: 220-223). Ancak, Âşık 
Sümmanî’nin torunlarına bu duruma sorduk. Sorarken de, ‘Bu şiir fila-
nın mıdır?’ diye değil de, ‘Şiir dedenizin midir?’ şeklinde sorduk. Her iki-
si de; rahmetli Nusret (Torunî) ile Hüseyin (Sümmanoğlu) “Evet, bu şiir 
dedemizindir.” dediler. Biz de onları üzmemek için fazla üstelemedik. 
Şiir, âşığımızın ilgili kaynaklarda kendi adına kayıtlı olarak yer almakta-
dır. Biz, bütün kaynaklar yerine, son yayına göndermede bulunacağız. 
(Erkal 2007: 336).

Karaca Oğlan’ın şiirine gelince… Bu konuda kendilerini bilimsel eleş-
tirmen ve hakem sananların bile göremediği bir gerçek var: Vaktiyle bir 
TRT derleyicisi, belki de derlediği tarihteki Ankara Radyosu’nun derleyici 
bu şiiri Pir Sultan Abdal’ın adıyla kaydetmiş ve notaya almış. Bu şiir hâlâ 
radyolarda ve yeri gelince de televizyon kanallarında Pir Sultan Abdal’ın 
adıyla okunur, çağrılır, söylenir. TRT’ci dostlarımızı uyandırdığımız za-
man şu cevabı aldık: “Hocam, vaktiyle nasıl kaydedilmişse, arşive kimin 
adına bağlı olarak girmişse öyle kalmak zorunda!”
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Bu cevap üzerine içinden, ‘İyi vallahi, güzel bir şiiri sevdiğim birinin 
adına okuyuver gitsin.’ demekten de kendimi alamadım. Kim bilir kaç 
masum şiir başkalarının ürünü olarak ortalarda dolanmaktadır. 

Narmanlı Âşık Sümmanî’nin, 53 yıllık hayatını, 2007 tarihli antoloji-
mizden de yararlanarak, önemli çizgileriyle kısaca hatırlatıverelim.

1862 yılında Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Samikale köyünde 
doğmuş; bu tarih bazı kaynaklarda 1860, 1861 olarak da verilir. 5 Şubat 
1915’te vefat etmiş, köyüne gömülmüştür.

Asıl adı Hüseyin olup Kasımoğullarından Hasan’ın tek çocuğudur. O; 
Melek, Sabiha ve Feride adlı üç hanımla evlenmiş, ikisi kız, yedi çocuğu 
olmuştur. Âşık Sümmanoğlu Şevki’nin, Nusret Torunî ise Fahri’nin oğlu-
dur. (Erkal 2007: 12-13). 

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Rüyasında görüp âşık oldu-
ğu Gülperi’yi bulabilmek için pek çok ülkeyi dolaşmıştır. Sümmanî ve 
Gülperi Hikâyesi bu aşk üzerine kurulmuştur.

Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da yetişen pek çok âşığın manevi ustası-
dır; atışma ve muammaları ile ünlüdür. Oğlu Şevki ve torunları Hüseyin 
ve Nusret’in de âşık olması, Sümmanî Kolu’nu oluşturur.

Atatürk Üniversitesi tarafından ilki 1979’da olmak üzere birkaç kere 
Narman ve Samikale köyünde anılmıştır. Bunlardan ilki ile ilgili bir de 
dergi özel sayısı yayımlanmıştır: Köz, 1 (2), 12 Kasım 1979. 

Hakkında lisans ve lisansüstü çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca; Mehmet 
Kardeş, Haşim Nezihi Okay, Nesip Yağmurdereli; Murat Uraz, vb. de 
kitaplar yayımlamışlardır. Üzerinde en çok çalışan iki kişi, Mehmet 
Kardeş ve Albülkadir Erkal’dır. Ayrıca Mehmet Kardeş’in bir de Sümmanî 
Bibliyografyası vardır. (1983).

Sümmanî’nin koşmasına gelince… Aşağıda metnini vereceğimiz şiiri 
belki de onunla ilgili bir konuşma metni hazırlarken veya dört ayrı yere 
hakkında madde yazıp şiir seçerken okumuş olabilirim. Ancak türkü ola-
rak dinlenip tapşırmasını işitinceye kadar hatırlayamadım. Aslına bakılır-
sa şiir öylesine değiştirilmiş ki onu Sümmanî’ye bağlamak bile zor ola-
caktı. Çünkü şiirin ilk mısraı bütünüyle değiştirilmişti.
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“Demek ki dedim, bir şiirden türkü oluşturulurken âşığın metnini kuşa 
çevireceksiniz.” Elbette dörtlük sayısında azaltılmaya gidilebilir ama âşığın 
asla kullanmayacağı kelimeleri, benzetmeleri, vb. türküye yerleştirmek ne 
dereceye kadar ahlaki olur, bilemiyorum. Olay, türkü gerçeği için masum 
bir davranış olabilir ama âşık edebiyatı için aynı şeyi söylemek zordur.

El ele vermişler gelen güzeller
Bir Tanrı selâmın vermez misiniz
Mevlâm sizi süs için mi yaratmış
Ben gel deyince gelmez misiniz

Gurbete gidenler azığın alır
Kimisi gider de kimisi kalır
Kimi cevap için Kâbe’ye varır
Kâbe kapınızda bilmez misiniz

Karadır kaşınız yaydan nic’olur
Bugün dünyâ yarın ahiret nic’olur
Bir gönül yapması yüz bin hac olur
Siz gönül yapmasın bilmez misiniz

Sümmânî’yem ey dil yâri nideyim
Başım alıp diyâr diyâr gideyim
Yarın mahşer günü dava edeyim
Siz mahşer yerine gelmez misiniz   

  (HS; HN-66) - (Erkal 2007: 332)

Şiirin sonundaki kısaltmalardan HS, Hüseyin Sümmanoğlu’ndan derlen-
diğine, HN-66 kısaltmasının ise Haşim Nezihi Okay’ın kitabından (Sümmanî-
Hayatı ve Şiirleri, İstanbul 1954, s. 66) alındığına işaret etmektedir.

Türkü olarak dinlediğimiz metin, Sabahat Akkiraz’ın Türkülerle Gide 
Gide adlı kasetinden alınmış. Kaseti sevdiğim bir öğrencim hediye etmiş-
ti. Tanıtım kâğıdında bir tarih yoksa da yılı 2003 olabilir. Bu türkü için 
Söz’ün Sümmanî’ye, Müzik’in de Musa Eroğlu’na ait olduğu kaydı var. 
Acaba Sümmanî’nin şiirine dokunan sihirli el Sayın Eroğlu’nun olmasın! 
Aşağıya bu şiiri de alıyoruz. Ancak tanıtım kâğıdındaki metnin yazımı 
hatalıdır, biz türkü metnini aynen alacağız. Âşık’ta olmayan şiir adı, bu-
rada Ceylan Gözlüm olarak görülüyor.
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Ceylan gözlerine kurban olduğum
Tanrı selamını almazmısınız?
Mevlam sizi süs için mi yarattı?
Siz gel demeyince gelmezmisiniz?

Gurbete gidenler azzığın alır
Kimisi gider de kimisi kalır
Kimi sevap için Kâbeye varır
Kâbe kapınızda bilmez misiniz

Sümmanîyim ben bu derdi niderim
Başım alır diyar diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Mahşer yerine siz gelmez misiniz

Şiir ile türkü arasındaki başlıca değişikliler şunlardır:

1. Şiirdeki üçüncü dörtlük türküde yoktur; ancak kasetteki 12 parçanın 
iki tanesi dört dörtlükten oluşmaktadır. Bu dörtlüğün alınmama sebe-
bi, türkünün uzun olacağı düşüncesi midir, bilemiyoruz. Konusu ise 
bir bütünlük sağladığı için alınabilirdi diye düşünüyoruz.

2. Türküde yazım kurallarına uyulmamıştır. Bazı soru ekleri (mı, mi) bi-
tişik yazılmıştır (1/2 ve 4). Özel adlar kesme işaretiyle ayrılmamıştır. 
Bağlaç olan ‘de’ bitişik yazılmıştır. Tabii derlemenin işaretlerini yayın-
cı arkadaşımız koymuştur.

3. Farklı yazımla görülen bir kelime vardır. Azık – Azzık.
4. Kelimelerde, eklerde, hatta mısralarda önemli değişiklikler yapılmış-

tır; bazılarına özellikle dikkati çekmek isteriz:

a.  Mısra baştan başa değiştirilmiştir. Sümmanî’deki, 
El ele vermişler gelen güzeller 

mısraı türküde, 
Ceylan gözlerine kurban olduğum

biçimini almıştır. Acaba, şiiri türküleştirenin böyle bir hakkı var mıdır? 
Olay, biraz da romandan senaryo hazırlayanların yaptığı işi andırıyor.

b.  Mısra büyük ölçüde değiştirilmiştir. Sümmanî’deki, 
Sümmânî’yem ey dil yâri nideyim 

mısraı türküde, 
Sümmanî’yim ben bu derdi niderim 
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biçimini almıştır. Diğer bir örnekte de; Sümmanî’de, 
Bir Tanrı selâmın vermez misiniz

mısraı türküde,
Tanrı selamını almazmısınız

biçimini almıştır.

c. Kelimeler aynı kalmakla birlikte yerleri değiştirilmiş ve mısraa   
yeni bir biçim verilmiştir. Sümmanî’deki, 

Siz mahşer yerine gelmez misiniz 
mısraı türküde, 

Mahşer yerine siz gelmezmisiniz 
biçimini almıştır.

ç. İlk ve son dörtlüklerde kafiye ve redifle ilgili kelimelerin zamanla-
rı değiştirilmiştir:

Yaratmış - yarattı, nideyim - niderim, gideyim - giderim, 
(dava) edeyim - (dava) ederim

d. Bir fiil farklı bir biçime sokulmuştur. Birinci dörtlükteki, selam ver- 
biçimindeki fiil, selam al- biçimini almıştır.

e. İkinci dörtlük bir kelime değişikliği dışında aynen korunmuştur. 
Sümmanî’deki

Kimi cevap için Kâbe’ye varır
mısraı türküde,

Kimi sevap için Kâbe’ye varır
biçimindedir. “Kâbe’ye ne için gidilir?” sorusunun cevabı ne olmalıdır? 
Kâbe’ye cevap için gidilir / Kâbe’ye sevap için gidilir. Görünüşte ikinci 
mısra akla yakın gelmektedir. Bu mısraın doğru biçimi daha önceki ba-
sımlarına bakmanın uygun olacağı görüşündeyiz.

f. Bütün bunlara karşılık yapılmayan (!) değişiklikler vardır. Biz, sadece 
ilk dörtlükteki bir noktaya eğileceğiz. İlk mısrada,

El ele vermiştir gelen güzeller
deniliyordu. “Müdahaleci”nin mısraı ise,

Ceylan gözlerine kurban olduğum
biçimindeydi.

Sümmanî, “güzeller”den söz ediyor, “müdahaleci” ise “ceylan 
gözlü”den, “ceylan gözlüler”den değil… Böylece, çokluk olan özne 
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teklik nesne oluveriyor. Ancak dörtlüğün devamındaki, “almazmısı-
nız”, “sizi” ve “gelmezmisiniz” söyleyişleri hep çokluğunu korumuştur. 
“Müdahaleci”, nedense bu değişikliği yapmamıştır. Belki de, bu değişik-
liğin şiirde başka değişikliklere yol açacağını hesap ederek “es” geçmiş-
tir. Öyle ya, o takdirde, “almazmısınız” “almamısın”, “gelmezmisiniz” 
“gelmemisin” olacaktır ve hece sayısında azalma olacaktır. “Sen ve “siz” 
söyleyişi sayıyı etkilemeyeceği için fark edilmemiştir bile.

Yukarıda kısaca değindiğimiz, şiirlerin türküleşmesi konusunu biraz 
daha açmak istiyoruz. Bu konuya Karaca Oğlan adlı eserimizde de eğil-
miştik. Aynı dönemde dostumuz Halil Atılgan’ın basım aşamasındaki 
Türkülerin İsyanı (Ankara 2003) adlı eserinin kopyasından yararlanmıştık. 

Bu alanda iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz:

1. Şiir başka bir âşığa bağlanarak türküleştirilir,
2. Şiir üzerinde değişiklikler yapılır.

Her iki madde de hem bilerek, hem de farkına varılmadan yapılabilir. 
Zayıflayan hafızalar iki noktanın da asıl sorumlularıdır. Ancak her ikisini de, 
kasıtlı olarak diyemesek bile isteyerek yapanlar da vardır. Bu konuda Cahit 
Öztelli’nin Erzurumlu Emrah için kaleme aldığı makale ki daha sonra de-
ğişik bir adla da kitaplaştırıldı, bunun güzel bir örneğidir. Emrah’ın şiirle-
rinin başka âşıklara bağlanmasındaki asıl sorumlular aynı zamanda başka 
âşıkların şiirlerini Emrah’a bağlayanlarla aynı düşüncenin sahipleridir.

Fuzûlî’nin şiirini Bakî’ye bağlayamazsınız, çünkü şairlerin belki de 
kendi yazılarıyla kaydettikleri şiirleri ortadadır. Ancak, âşık edebiyatı-
mızda bu kesin durum yoktur, biz rahatlıkla sevdiğiniz bir şiiri, asıl sa-
hibinden koparıp sevdiğiniz bir âşığa bağlayabiliriz. Bu konuda Karaca 
Oğlan kitabımızda verdiğimiz örnekler, ister istemez Hürmüz adlı bir ha-
nımı hatırlatacaktır: Dört sahipli şiir, üç sahipli şiir, vb. Bunların bazıla-
rını nazire alarak kabul etsek bile sayı oldukça büyük olacaktır. Merhum 
Sadettin Nüzhet Ergun, 1933’te yayımladığı bir dizi küçük boyutlu kitap-
ları ile 1936’da yayımladığı Âşık Ömer adlı eserinin başında bu tür karı-
şıklıklara bol bol örnek vermiştir. 

Âşık edebiyatı ürünleri türküleşirken değiştiriliyor da klasik şiirimizin 
örnekleri de böyle bir işlemle karşı karşıya kalıyor mu? Mesela, Nef’î’nin 
‘Tutî-i mucize gûyem…’ sözleriyle başlayan şiiri şarkı formunda bestele-
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nirken ne tür değişikliklerle karşı karşıya kalmıştır? Yahya Kemal Beyatlı’nın 
pek çok şiirini besteleyen Münir Nurettin Selçuk acaba “Mehlika Sultan” 
şiirinin sahibini incitmiş midir? Ancak, bir âşık edebiyatı araştırıcısı ola-
rak bir şeye teşekkür ediyorum. Hiç değilse, bunca değişiklikten sonra 
âşığımızın adı anılıyor. Ya o da anılmaz, yerine Ahmet’in, Mehmet’in adı 
konuluverseydi? Çünkü bunun örnekleri piyasada dolaşıp durmaktadır. 
Hiç değilse Sümmanî adını koruyabilmişler. Konunun örneklerini verip 
bir kısmı hayatta olan kişilerle dalaşmak istemiyorum.

Yazımızın başında ders kitaplarından söz etmiştik; yine ders kitapla-
rından söz ederek yazımızı bitirelim. 

Pek azımız bildiği için, önce kısa bir açıklama getireyim. Eğitim 
Fakültelerinin sonuncu sınıflarında (5. yıl) okutulan bir ders vardır: Konu 
Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Geçen öğretim yılında (2006-2007) bu der-
si işlerken bir yandan da öğrencilerimize Türk edebiyatı ders kitapları-
nı inceletiyordum. Bu yıl bütün ülkede tek edebiyat kitabı okutulduğu 
için ilk kitabımız onlar oldu. Karşılaştırılacak kitaplar ise Abdurrahman 
Nisari, Nihad Sâmi Banarlı, Behçet Kemal Çağlar - Ekrem Yirmibeşin, 
Mustafa Nihat Özön - Kemal Demiray, Özdemir Sarıca - Mahir Ünlü 
- Ömer Özcan, Suut Kemal Yetkin - Sıdıka Arıkan ve Mehmet Kaplan 
gibi son 50-60 yıl içinde kitapları okutulan yazarların hazırladığı kitap-
lardı.  T. Şahin, Ş. Taştepe, G. Aktürk, G. Hakverdioğlu, M. Ekici ve A. 
Mazılıgüney ekibi, hâlâ bütün ülkede okutulmakta olan Ali Kurt, vb. nin 
hazırladığı Türk Edebiyatı 9. Sınıf Ders Kitabı (İstanbul 2006) ile Nihad 
Sâmi Banarlı’nın Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı I (İstanbul 1978) adlı 
kitabını karşılaştırdılar. Yapılan işlemlerden biri de, her iki kitapta da or-
tak metinlerin olup olmadığının araştırılması idi. Öğrencilerimiz, Karaca 
Oğlan’ın ünlü Elif şiirini ortak metin olarak belirlemişler. Semainin ilk 
dörtlüğü Ali Kurt ve arkadaşlarını kitabında şöyle verilmiş:

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül hayran olmuş
Gezer Elif Elif diye (s. 63)

Ne dersiniz, bir kimle değişikliği dikkatinizi çekmedi mi? Hepimizin 
bildiği ve merhum Banarlı’nın da doğru olarak verdiği “abdal” kelimesi 
niçin ve nasıl olmuş da “hayran” oluvermiş? Kasıt mı, gözden kaçma mı? 
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Kimin gözünden kaçmış? Onca hazırlayanın mı, denetleyenin mi? Yoksa 
“abdal” kelimesinden mi korkuluyor? 

Bir tarihte küçük bir yazı kaleme almıştım; adı “Eski ‘Bahçeler’den 
Korkan Öğretmen” idi.  (Sakaoğlu 1985: 25-26). Bu yazımızda, Kemal 
Demiray’ın hazırladığı, Temel Öğretim Okulları / Türkçe 8. Sınıf kitabın-
da yer alan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” adlı şiirinden 
‘atılan’ bir mısra üzerinde durmuştuk. Bu şiir mesnevi tarzında kafiyelen-
diği için, atılan (unutulan, alınmayan da diyebilirsiniz!) mısradan ötürü 
kafiye düzeni, mesela rr/ss/şş/tt şeklinde giderken birdenbire u/üü düze-
niyle karşılaşıyorsunuz. Alınmayan mısra şu idi:

Türbeler, camiler, eski bahçeler

‘Bu mısra niye alınmaz ki?’ diye düşünürken aklımıza Sayın Demiray’ın 
‘eski bahçeleri sevmediği düşüncesine takıldı ve yazımıza da şöyle bir 
başlık koyuvermiştik. 

(Kitabın ertesi yılki basımında eksik mısra yerine konulmuştur.)

Demek ki biz eski öğrenciler, ders kitaplarındaki şiirleri ezberler-
ken onların başka adlara bağlanmalarının yanında metinlerinde de 
önemli değişikliklerin yapıldığını unutmayacağız. Bu değişikliğin ni-
çin yapıldığını ise büyüyüp edebiyat hocası olduğumuz zaman araş-
tıracağız.

Artık her eski şiiri, özellikle âşık şiirini okurken kafamız, “Acaba şu 
şiir tapşırmada adı yazılı olan âşığın mıdır?” veya “Acaba şiirin aslı böy-
le miydi?” şeklindeki sorulara takılıp kalacaktır. Araştırın bakalım, aşağı-
daki dörtlükle veya benzeri dörtlükle başlayan semai anılan âşıklardan 
hangisinindir?

Ay ağalar bele m’olur
Halı yârdan ayrılanın
Gayıdıb sarpa düşermiş
Yolu yardan ayrılanın
 (Sakaoğlu 2004: 167)

Bugüne kadar, Âşık Narmanlı Sümmanî ile ilgili olarak yaptığımız ya-
yınlar, tarih sırasına göre şöyledir:
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1 - “Sümmanî’nin Son Şiirlerinden Biri Üzerine”, Köz (Erzurum), 1 (2) 12 
Kasım 1979, 11-16. (9 Haziran 1979’da âşığımızın köyü Samikale’de 
yapılan konuşmanın metnidir.)

2 - “Cönklerin Kültür Tarihimizdeki Yeri”, Fırat Havzası Yazma Eserler 
Sempozyumu (5-6 Mayıs 1986 Elazığ), Ankara 1987.

  Not: Sümmanî, 220-223. sayfalarda olup bir şiirine yer verilmiştir.
3- Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri / Tarih, 

Antoloji, Dokuzuncu Cilt, İstanbul 1989.
  Not: Sümmanî, 260-261. sayfalarda olup üç şiirine yer verilmiştir.
4 -  “Türk Saz Şiiri”, Türk Dili / Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), 445-

450, Ocak-Haziran 1989, 105-250.
  Not: Sümmanî, 218-219. sayfalarda olup bir şiirine yer verilmiştir. 
5 - “Türk Saz Şiiri”, Türk Dünyası El Kitabı / Üçüncü Cilt – Edebiyat, 2. 

bs. Ankara 1992.
 Not: Sümmanî, 299. sayfada olup öbür âşıklarda da olduğu üzere,  şi-

irine yer verilmemiştir.
6 - “Saz Şiiri Tarihimize Genel Bir Bakış”, 50. Kültür ve Sanat Yılında Dr. 

Mehmet Önder’e Armağan (hzl. Mehmet Yardımcı), Ankara 1996.
 Not: Sümmanî, 120. sayfada olup öbür âşıklarda da olduğu üzere, şi-

irine yer verilmemiştir.
7 - Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21. Yüzyıllar) (Prof. Dr. Ali Berat Alptekin  

ile), Ankara 2006.
  Not: Sümmanî, 160-162. sayfalarda olup üç şiirine yer verilmiştir.
8 - Halk Şiirinden Seçmeler (Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ile), Ankara 2007.
  Not: Sümmanî, 168-169. sayfalarda olup iki şiirine yer verilmiştir.
9 – “Osmanlı Dönemi Âşık Edebiyatı”, Türk Dünyası Kültür Atlası için on 

yıl kadar önce teslim edilmiştir. Örnek verilmemiştir.
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ABSTRACT

This paper reports on a conceptual analysis and key role of tacit 
knowledge in poem art.  The objective of this study is to emphasize 
the outstanding role of tacit knowledge for poem art and demons-
trate how to use tacit knowledge for creating effective strategies to 
improve poem art.
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GİRİŞ
Kültür insanlığın en büyük hazinesi olarak kabul edilmektedir. Kültür 
denilince de akla en basit şekilde insanoğlunun yaptığı şeyler, oluştur-
duğu nesneler bütünü gelmektedir. İlki, yani yaptığı şeylere genel ola-
rak insanoğlunun davranışları, eylemleri girmektedir. İkincisine ise gö-
rülebilen, dokunulabilen somut varlıklar girmektedir. Kısacası bir taraf-
ta soyut, diğer tarafta ise somut varlıklar yer almaktadır. Hatta kimi dü-
şünür, bilim adamı ya da araştırmacıların soyut olanları “kültür”, so-
mut olanları ise “medeniyet” kavramları altında topladığı görülmekte-
dir.  Bunun yanısıra özellikle son yıllarda somut olan ve somut olma-
yan kültür ya da kültürel miras kavramlarıyla da sıkça karşılaşmaktayız. 
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Her iki yaklaşımın ortaya koyduğu açık gerçek ise soyut ve somut un-
surların birbirlerinin tamamlayıcısı, hatta ayrılmaz iki parça olduğudur. 
Daha açıkçası görülebilen, dokunulabilen kültür varlıkları somut olma-
yan kültürel miras üzerinde hayat bulmakta, onun bir uzantısı olarak dış 
âleme yansımaktadır. Örneğin yüz yıllık tarihi olan bir çömlek eseri, so-
mut bir kültür varlığı olarak öne çıkarken bu esere şekil veren ustanın 
el becerisi, deneyimi somut olmayan kültürel mirası yansıtabilmektedir. 
Nitekim çömleğin varlığı ustanın beceri ve deneyimine tanıklık etmek-
tedir. Çömleğe hayat veren beceri ve deneyimi inkâr etmek, çömleğin 
varlığını inkâr etmek kadar anlamsız olmaktadır. Diğer yandan bu nadi-
de çömleği korumak, nesilden nesile intikal ettirmek olanaklıdır. Ancak 
o çömleğe şekil, hayat veren beceri ve deneyim sahibi kişinin ebediye-
te kadar yaşayabileceğini söylemek olanaklı değildir. Çözüm ise söz ko-
nusu beceri ve deneyimin ustadan çırağa, babadan oğula, anneden kıza 
aktarılabilmesinde saklıdır. Minyatür, ahşap işlemeciliği, halıcılık, bakır-
cılık, sedef işlemeciliği ya da çömlekçilik gibi birçok ulusal, kültürel sa-
nat dalının kaybolma riskiyle karşı karşıya olmasının altında da bu soyut 
beceri ve deneyim birikimini aramak gerekir.

Bu çerçevede âşık sanatının da benzer özellikler içerdiğini görmekte-
yiz. Âşığın sazı, yazıya dökülmüş sözleri somut unsurlar olarak öne çık-
sa da, çalıp söyleme becerisi soyut bir özellik arz etmektedir. Daha açık-
çası âşığın bilgi, beceri ve deneyimi sazın sözle bir araya gelmesiyle dışa 
yansımakta, görülüp duyulabilmektedir. Kısacası saz somut bir unsur ola-
rak tek başına yeterli olamamakta, âşığın bilgi, beceri ve deneyimiyle bir 
bütün oluşturmakta, anlam ifade edebilmektedir. Bir tarafta saz gibi so-
mut bir miras, diğer tarafta beceri ve deneyim gibi somut olmayan kültü-
rel bir miras bulunmaktadır. Bu da bizi açık ve örtülü bilgi gerçeğine gö-
türmektedir. Bilginin somut, okunulabilir, görülebilir yönünü açık bilgi 
oluşturduğu gibi kültürün somut yönünü de âşığın sazı, yazıya dökülmüş 
sözleri oluşturmaktadır. Öte yandan bilginin eylem, beceri ve deneyime 
dayalı yönünü örtülü bilgi oluştururken, âşığın görülemeyen ancak çalıp 
söylemeyle ortaya çıkan beceri ve bilgisi de kültürün somut olmayan ke-
sitini oluşturmaktadır. Kültürde olduğu gibi âşık sanatında da soyutla so-
mut iç içe, sürekli etkileşim halinde bulunmaktadır. Açık bilgi, örtülü bil-
ginin sembolize dilmiş, kelimelere dökülmüş hali ise, âşığın çalıp söy-
lemesi de beceri ve deneyiminin dışa yansıtılmış, somutlaştırılmış şekli-
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dir. Nitekim âşığın çalıp söylemesini duyup görebilmek gibi, sesli ve gö-
rüntülü olarak da kayda almak olanaklıdır. Ancak en önemli koşul örtülü 
bilginin açık bilgiye dönüşmesi, daha açık bir ifadeyle âşığın çalıp söyle-
mesi, beceri ve deneyimini ortaya koymasıdır. Bu anlamda kültürün so-
mut ve somut olmayan kısmını, bir başka deyişle örtülü ve açık bilgi ke-
sitleri ile bu kesitler arasındaki ilişkiyi doğru analiz etmek gerekmekte-
dir. Bu analiz âşık sanatının yapı ve yaşatılmasında kilit unsurların belir-
lenmesi ve doğru politikaların geliştirilmesi bağlamında önemli bir kay-
nak rolü görebilecektir.

ÖRTÜLÜ BİLGİ KAVRAMI

Bilgiyi en basit şekilde “açık” ve “örtülü” olmak üzere ikiye ayırmakta-
yız. Buna göre açık bilgi sözle ifadesi ya da yazıya aktarımı olanaklı ve 
son derece kolay olan bilgi türünü ifade etmektedir. Açık bilgi belirli bir 
koda ya da sembole kolayca sokulabilmekte, erişim ve iletişimi de bu an-
lamda basit olmaktadır. Buna göre anne ya da babamızın bize anlattıkla-
rı, okulda öğretmenlerimizden dinlediklerimiz, ya da kitap ya da gazete-
lerden okuduklarımız birer açık bilgi olarak nitelendirilmektedir. Çünkü 
bunların hepsi yazıya kolaylıkla dökülebilmekte ya da sözle ifade edile-
bilmektedir (Polanyi 1966: 1-10; Johannessen vd., 1999: 121-139; Lubit 
2001: 164-178).

Oysa örtülü bilgi kolaylıkla şifrelenemeyen, herhangi bir kod ya da 
sembole dönüştürülemeyen bir boyut, nitelik içermektedir. Açık bilginin 
iletişimi ve paylaşımı ne kadar kolaysa, örtülü bilginin ifadesi ve paylaşı-
mı da o derece güçtür. Açık bilginin tersine örtülü bilgiyi formüle ya da 
sembolize etmek hiç de kolay olamamaktadır. Bu güçlüğün altında ör-
tülü bilginin uzun süreli bir deneyim ve birikime dayanıyor olması yat-
maktadır. Dolayısıyla fiilen yaşanılmadan kazanılamamakta, bir yerden 
başka bir yere kolaylıkla nakledilememektedir (Nonaka vd., 2000: 5-34; 
Koskinen 2000: 41-47; Schulz and Jobe 2001: 139-165).

Daha önemlisi açık bilginin altında da örtülü bilginin yattığı, ona te-
mel oluşturduğu, hayat verdiği gerçeği vardır. Bilgi bir buzdağına benze-
tilirse su üstünde kalan kesit açık bilgiyi, su altında kalan ana kütle ise 
örtülü bilgiyi oluşturmaktadır. Kısacası açık bilgi, doğrudan örtülü bil-
gi kolonları üzerinde ayakta durmakta ve yine kendisine göre çok daha 
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derin ve zengin olan bu bilgi deryasından beslenmektedir (Johannessen 
vd., 2001: 7-9; Barutçugil 2002: 63). Bu bağlamda bugün okuyabildikle-
rimiz, deneyimlerimizle üretip ortaya koyabildiğimiz somut nesneler de 
aslında örtülü bilginin dışa yansıyan yüzünü oluşturmaktadır. Bir âşığın 
gönül deryasından kelimelere yansıyanlar, bağlamanın tellerinde ifade 
bulan ezgiler ya da bir ressamın fırçasından tabloya nakledilenler örtü-
lü bilginin somutlaştırılan yüzü olmaktadır. Aynı şekilde bir hattatın ka-
leminden dökülenlerde, ya da bir seramik ustasının vazoya verdiği de-
sen ve şekillerde yine örtülü bilgiyi aramak gerekir (Doğan 2004: 84-96). 
Kısacası örtülü bilgi kolaylıkla anlatılamayan, ifade edilemeyen bir bilgi 
türü olsa da varlığını ve sonuçlarını somut unsurlar içerisinde rahatlıkla 
görebilmek olanaklıdır. 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL BİR MİRAS OLARAK  
ÂŞIK SANATI VE ÖRTÜLÜ BİLGİ İLİŞKİSİ

Ancak konu somut olmayan bir kültürel miras olduğunda, orada örtülü 
bilginin varlığından asla şüphe duymamak gerekir. Nitekim örtülü bilgi-
nin özelliklerini o miras içerisinde aynen bulmak olanaklıdır. Daha açık-
çası o mirasın somut olmamasının altında da doğrudan örtülü bilgiye da-
yanıyor olması gerçeği yatmaktadır. Benzer şekilde bugün âşık sanatı so-
mut olmayan kültürel bir miras olarak değerlendiriliyorsa onda da örtülü 
bilginin özelliklerini aramak gerekir. Nitekim bu özellikler o kültürün ya-
şatılıp korunmasına ilişkin doğru yol ve yöntemlerin geliştirilmesine de 
ışık tutabilecektir. Bu bağlamda âşık sanatının örtülü bilgi ile kesişen şu 
yönlerini özet olarak sıralamakta yarar vardır:

Kelimelere/Formüllere Yansıtılamama: Örtülü bilgiyi diğer bilgi türle-
rinden ayıran ve ona örtülü sıfatını kazandıran temel özelliği, ifade edil-
mesinde yaşanan güçlüktür. Örtülü bilgiyi kelimelere dökmek, semboli-
ze etmek, formülleştirmek ya da şifrelemek oldukça zordur (Johannessen 
vd., 2001: 7-9; Ropo and Parvainen 2001: 1-18). Bu anlamda âşık sana-
tını kelimelere yansıtmak, bir âşığın nasıl âşık olduğunu anlatmak ya da 
bir anda âşık olmanın yolunu bulmak kolay, hatta pek de olanaklı değil-
dir.

Eylem/Deneyim Tabanlı Olma: Örtülü bilgi deneyim merkezlidir. 
Örtülü bilgi paylaşımının en temel ve en güvenilir yolu da yine deneyim-
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den geçmektedir. Bu örtülü bilginin, açık bilgi gibi çok kolay ve kısa za-
manda kazanılamayacağı anlamı taşır (Johannessen vd, 1999: 130-131; 
Taggart 2002: 7-17). Âşık da, âşık sanatı da bir anda doğup, kazanılmış 
beceri ya da sıfatlar değildir. Altında uzun süreli bir çaba, sabır, birikim 
ve deneyim bulunmaktadır.

Bir Rehber Eşliğinde Kazanılma: Örtülü bilginin hızlı, etkin kazanım 
ve paylaşımında rehber önemli bir yer tutmaktadır. Yıllarca o iş üzerinde 
emek sarf etmiş olan birinin yeni başlayanlara yol göstermesi, söz konusu 
işe ilişkin bilgi ve beceri kazanımlarını hızlandırmakta, kolaylaştırmak-
tadır. Örtülü bilginin dili kelimeler değil de eylemler olunca, rehberin 
sergileyeceği her tür davranış da bu anlamda önem kazanmakta, genç-
lere model olmaktadır (Nonaka vd, 2000: 5-34; Doğan 2006a: 28-30). 
Dolayısıyla âşık sanatının yaşatılıp korunmasında da rehberlere, büyük-
lerimize önemli görevler düşmektedir.

Zamanla ve Azalarak Paylaşılma: Rehberden öğrenilecek bilgi mikta-
rı da elbette sonsuz değildir. Bir bireyin ustasından öğrenebilecekleri sı-
nırlıdır. Örneğin bir çırağın, minyatür ustasından ilk yıllarda öğreneceği 
çok fazla şey bulunsa da bu kalfalık ve ustalık dönemine geçiş süreciy-
le birlikte genel bir azalma eğilimi gösterecektir (Berman vd, 2002: 14). 
İşte bu noktada âşığın kendine yeni rehber ya da rehberler bulması ya da 
yeni etkileşim ve paylaşımlara girmesi doğal olanıdır. Aynı şekilde âşığın 
kendi kendini geliştirmesi, sanatının üzerine kendinin de bir şeyler ekle-
yebiliyor olması bu noktada önem kazanan bir başka konudur. Kısacası 
iş, boynuzun kulağı geçip geçemeyeceği noktaya gelip dayanmıştır da 
denebilir.

Yenilik ve Yaratıcılığın Temelini Oluşturma: Herkesin duygu ve düşün-
ce dünyası aynı derece de geniş olamayacağına göre, ortaya koyacağı 
değerler de bir olmaz. Herkes ressam, şair, sanatçı ya da bir zanaatkâr 
olamayacağı gibi, her şair ya da sanat adamının da birbirinden çok fark-
lı özellikler taşıdığı açıktır. Bilgi, beceri ve duygu zenginliğine bağlı ola-
rak bu bireylerin ortaya koyacağı eserlerin de birbirinden farklı olması bu 
anlamda doğaldır. Sonuç olarak örtülü bilgi ne kadar derin ve güçlü ise 
onun ilham, hayat verdiği eserler de o derece kaliteli ve özgün olacaktır 
(Hall and Andriani 2003: 146-147; Barney 1986: 656-665; Ogaard vd, 
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2005: 23-34). Bu anlamda âşığın da âşık olabilmesi, âşık sayılabilmesi 
için sahip olduğu bilgi ve becerileriyle ortaya yeni eserler, yeni değerler 
koyabilmesi önemlidir. Nitekim o âşığı unutulmaz kılacak olan da ortaya 
koyacağı eserleri olacaktır.

Örtülü Bilgiyi Değil, Örtülü Bilginin Sonuçlarını Görebilmek: Örtülü 
bilginin varlığını ispatlayan da âşığın ortaya koyacağı eserlerdir. Örtülü 
bilgiyi ve örtülü bilginin nasıl kazanıldığını görmek ya da göstermek ola-
naklı olmadığı gibi, eserler olmadığında bireylerin örtülü bilgi düzeyini 
kıyaslamak ve onlar üzerinde konuşmak da olanaklı olamaz (Johannessen 
vd., 1999: 127; Malone 2002: 111-123). Örneğin zekâ testleri aklın var-
lığına ve gücüne bir ispat aracı olarak kabul edilirse, şairin şiiri, ressa-
mın tablosu, âşığın eserleri de örtülü bilgiye ispat olarak gösterilebilir. 
Örneğin birinin âşık olduğunu, âşıklık sanatını görebilmek için de bece-
rilerini, eserlerini görmek gerekecektir.

Ancak örtülü bilgiden dış dünyaya yansıyan çıktılarını görebilmek 
olanaklıdır. Çünkü örtülü bilginin uzantısı eylemlerdir, davranışlardır. 
Örtülü bilgi eylemlerle dışa yansımakta, anlam bulmaktadır. Kiminin 
elinde bakır bir çaydanlık, kiminin elinde ise gümüş işlemeli bir tablo 
olmaktadır. Kiminin dilinde gönülleri fetheden bir nağme, kiminin fin-
canda sunduğu bade olmaktadır. Kimi zaman sazın telinde ezgi, ressa-
mın kaleminde çizgi olmaktadır. Kimi zaman da köylü ninemin elinde 
büzgü olmaktadır. 

Ezginin, çizginin ya da büzgünün güzelliği ona yön veren örtülü bil-
ginin derinliğinden gelmektedir. Örtülü bilgi derinleştikçe ezgi derinleş-
mekte, çizgi netleşmektedir. Nağme büyülemekte, bade güzelleşmekte-
dir. Dil badeyi tadabilmekte, kulak nağmeyi duyabilmektedir. Göz çiz-
giyi görebilmekte, gönül ezgiyi süzebilmektedir. Örtülü bilgi, örtülü bil-
giyle buluşmakta, kaynaşmaktadır. Nağmeyi duyabilecek kulak, badeyi 
tadabilecek dil, çizgiyi görebilecek dil oldu mu, örtülü bilgi kaynamak-
ta coştukça coşmaktadır. Âşık dile, kalem ele gelir. Gönül sele, sırlar göz 
önüne gelir. O birikim, o idrak, o sezgi yok ise her şey anlamsız boş ge-
lir. Ezgi gürültü, çizgi karartı gelir. Bade acı, nağme sancı olur. Göz gör-
mez, el tutmaz, kulak duymaz olur. Gücü elde, sözü dilde sanır. Tadı fin-
canda, özü mızrapta arar.
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O nedenle örtülü bilgiyi ölçecek bilgi gerekir. Bilgisizlik örtülü bilgi-
ye kıymet biçemez. Mihenk taşı altını ancak kendi değerince ölçer. Taşın 
oylumu bilginin aczine işaret değildir. Testinin hacmi de deryanın engin-
liğine gölge düşüremez. Örtülü bilgiyi görememek, onun varlığını inkâr 
anlamı taşımaz. Dolayısıyla şairin ya da âşığın ilham kaynağını göreme-
mek de şiirin, ezginin varlığını gölgeleyemez (İbicioğlu ve Doğan 2006: 
35-36).

Rakiplerce Görülememe: Örtülü bilginin sonuçlarını görüp de kendi-
ni kolayca görememe, rekabette birey ve örgütlere önemli avantajlar sağ-
lamaktadır (Hall and Andriani 2003: 145-152; Koskinen and Vanharanta 
2002: 57-64; Boiral, 2002: 291-317). Bu anlamda âşık sanatının koru-
nup yaşatılmasında da âşığın sanatını başkalarıyla paylaşıp, öğretmek ar-
zusuna sahip olup olmadığı önem kazanmaktadır. Aksi takdirde bu bece-
riyi ondan zorla çalıp almak mümkün olamamaktadır. 

Beşeri Boyut/Bireye Özgü Olma: Örtülü bilgi birey merkezlidir. Her 
açıdan beşerî bir boyut ve değer taşır (Boiral 2002: 305-307; Hall and 
Andriani 2003: 146-147). Âşık sanatının merkezinde de birey bulunmak-
tadır. Onun için de bu bireysel bilgi ve becerinin olabildiğince hızlı ve en 
etkin şekilde ortak değere, ulusal bir kültüre dönüştürülmesi onun korun-
ması ve yaşatılması açısından kaçınılmazdır.

ÂŞIK SANATININ YAŞATILMASINDA ÖRTÜLÜ  
BİLGİNİN ETKİLİ KULLANIM YOLLARI

Örtülü bilginin âşık sanatının yapı taşlarından bir tanesi olduğu açıktır. 
Âşık sanatı gibi somut olmayan, özü itibariyle daha çok beceri ve de-
neyimlerde hayat bulan her tür sanat dalının temelinde de örtülü bilgi-
yi bulmak olanaklıdır (Doğan 2006b: 85-102). Dolayısıyla örtülü bilgi-
yi doğru tanımlamak, özelliklerine tam anlamıyla vakıf olmak âşık sana-
tı gibi yüzlerce, binlerce yıllık köklü geçmişi olan eylem, beceri ve de-
neyim tabanlı tarihî ve kültürel sanat dallarımızın yaşatılmasında bizlere 
önemli ipuçları verecektir. Bu anlamda örtülü bilgi ve âşık sanatı kesişi-
minden çıkarılabilecek ve bu sanat dalının yaşatılıp yaygınlaştırılması sü-
recinde insanlara ışık tutabilecek kilit değer, eylem ya da yöntemler dizi-
sinin neler olabileceğini irdelemekte önemli yararlar olacaktır.
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Yüz Yüze Etkileşim ve Uygulama: Örtülü bilginin gelişim ve paylaşı-
mında en etkin, en kestirme yollarından bir tanesi yüz yüze etkileşimdir. 
Yüz yüze etkileşim, örtülü bilgi gibi soyut ve köklü birikimlerin paylaşı-
mında belirleyici rol oynayan fiziksel duyularla, psiko-duygusal tepkileri 
anında görebilme ve özümseyebilme olanağı sağlamaktadır (Nonaka vd, 
2000: 13). Özellikle bu tür etkileşimler sayesinde birey de gönül vermiş 
olduğu sanat dalıyla ilgili uygulama yapma ve beceri kazanma olanağı 
bulmaktadır. Nitekim âşıklar da diğer ustalarla, âşıklarla bir araya gelmek 
suretiyle bilgi ve becerilerini paylaşmaktadır. Kısacası bu tarz etkileşim-
ler duygu ve düşüncelerin paylaşımına, yeni becerilerin keşfine ışık tuta-
bilmektedir. Âşık sanatında sıkça görülen usta-çırak ilişkisi de bir anlam-
da bu etkileşimlerin önemine işaret etmektedir. Nitekim birçok âşığın ya 
bir ustası, ya etkilendiği ya da örnek aldığı bir kişinin olduğu gözlemlen-
mektedir. Usta-çırak ilişkisinin de örtülü bilginin temel özelliklerinden 
bir tanesi olduğu göz önüne alındığında, âşık sanatının yüz yüze etki-
leşim ve uygulamalarla geliştirilip yaygınlaştırılabileceği ortaya çıkmak-
tadır. Son yıllarda yavaş yavaş sayıları artmaya başlayan âşık ya da ozan 
derneklerini de bu ihtiyacın bir sonucu olarak değerlendirmek olanaklı 
görünmektedir. 

Paylaşım Duygusu/Arzusu: Paylaşım arzusunun olmadığı ortam ya 
da beraberlikler örtülü bilginin gelişimine yeterli katkıyı sağlayamaya-
caktır. Doküman ya da kitaplarda ulaşılması olanaksız olan örtülü bilgi-
nin kazanımında da öğrenenin arzusu kadar, belki de ondan daha fazla 
olarak öğreticinin paylaşım arzusu belirleyici olmaktadır (Nonaka vd., 
2000: 17-19). Eğer âşık bildiğini göstermek, öğretmek arzusunda değil-
se çırağın çabaları tek başına yeterli olamayacaktır. Bu anlamda önem-
li olan âşığın, icra ettiği sanatın önemine ve yaşamasına olan inancıdır. 
Âşık, sanatının yaşamasında kendine de önemli görev ve sorumluluklar 
düştüğüne inanıyor ise, örtülü bilgi paylaşımına giden yolun kapısı ara-
lanıyor demektir. Dolayısıyla âşık sanatında da yaşam ve gelişim için te-
mel ilke bilgi ve beceriyi gizlemek değil, her zaman herkesle paylaşa-
bilmektir. 

Sevgi, Saygı ve Sadakat: Sevgi, saygı ve sadakat her alanda olduğu 
gibi örtülü bilgi paylaşımında da başarının kilit araçları durumunda-
dır (Nonaka vd., 2000: 17-29; Mascitelli 2000: 179-193; Doğan 2006: 
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96-102). Âşığın paylaşım duygusunu tetiklemesi, bireyler arasında gü-
ven ortamının oluşumu açısından bu değerler örtülü bilgi, dolayısıyla da 
âşık sanatının yaşam ve gelişimi için çok büyük bir önem arz etmekte-
dir. Nitekim sevgi ve sevecen duyguların bireyler üzerinde parasempa-
tik bir uyarılma sağlayarak, işbirliğini kolaylaştıran genel bir huzur ve tat-
min hali oluşturduğu somut bir gerçektir (Goleman 2001: 21). Bu anlam-
da çırağın ustasına, âşığın da çırağına göstereceği sevgi, saygı ve sadakat 
duygusu hem sanata, hem de o sanatın gelişimine saygı, sevgi, güven ve 
katkı anlamı taşıyacaktır.

Çaba ve Sabır: Örtülü bilgi uzun süreli bir çaba ve deneyim ge-
rektirir. Onu bir anda kazanmak olanaklı değildir (Johannessen vd., 
1999: 121-139; İbicioğlu ve Doğan 2006: 20-29; Doğan 2006: 92-96). 
Nitekim birey ne bir anda minyatür ustası, ne de bir âşık olabilir. Örtülü 
bilgi dağına çıkışta türlü zorlukları, engel ve engebeleri göze almak ge-
rekir. Kısacası sanat çaba ve sabır işidir. Çaba zorluklar, engeller karşı-
sında yılmama, sabır ise sanatın getireceği sıkıntılara katlanabilme be-
cerisi gerektirmektedir. Âşıklığın uzun ve ince bir yol olduğunu âşık da, 
çırak da bilmek durumundadır. Örtülü bilgi deryasında âşığın her gün 
yeni bir şey keşfedeceğini, sanatın yaşamla bir bütün olduğunu unut-
mamak gerekir. Usta olmak için çaba ve sabır, sanatçı olmak için de 
işi ustanın bıraktığı yerden daha ileriye götürmek gerektiği unutulma-
malıdır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı; somut olmayan kültürel bir miras olarak âşık 
sanatı ile örtülü bilgi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Âşık sanatı için 
örtülü bilginin ne derece vazgeçilmez, kilit bir yapı taşı olduğu ile bu sa-
natın yaşatılmasında örtülü bilginin etkili kullanım yolları araştırmanın 
ana konusunu oluşturmaktadır. Bu anlamda örtülü bilginin ifade edile-
meme, deneyim ve uygulamaya dayalı olma, rehber eşliğinde paylaşıl-
ma ve öğrenme, birey merkezli olma, taklit ve transfer edilme güçlüğü 
ile yenilik ve yaratıcılığa temel oluşturma gibi kilit özelliklerinden hare-
ketle örtülü bilgi ile âşık sanatı arasındaki ilişki araştırmanın ilk adımı ni-
teliğindedir.
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Âşık sanatı ve örtülü bilgi ilişkisinin varlığı ışığında, âşık sanatının ya-
şatılmasında bu bilgi türünden ne şekilde yararlanılabileceği de araştır-
manın bir diğer adımını oluşturmaktadır. Bu bağlamda örtülü bilgi geli-
şim ve paylaşımında temel araç olarak kabul edilen sevgi, saygı, sadakat, 
yüz yüze etkileşim ve sabır ile izleme ve uygulama gibi kilit yöntemle-
rin âşık sanatının yaşatılmasında da ne derece geçerli olduğu, kabul gör-
düğü araştırmanın ana amaçlarından bir tanesi olarak öne çıkmaktadır.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma ülkemizde âşıklık geleneğini devam ettiren, yaşatan bireyle-
ri kapsamaktadır. Ülkemizin çok farklı bölge ya da yörelerinde bu sana-
tı icra eden âşıklar olduğu bilinmektedir. Sivas, Ankara, Erzurum ya da 
Adana gibi illerde kurulan dernekler aracılığıyla bir araya gelmeye çalı-
şan âşıklar olduğu gibi, sınırlı olanaklarıyla yaşamaya çalışan ancak se-
sini bulunduğu yöre dışına duyurmakta yetersiz kalan âşıklar olduğu da 
gözlerden kaçmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bu sanatı devam etti-
ren kişi sayısına ilişkin çok net bir bilgi bulunmamaktadır. Bunda bu kül-
türel sanatın hak ettiği ilgiyi tam anlamıyla bulamamış olmasının yanı 
sıra, âşık ve âşık sanatı üzerinde bugüne kadar çok fazla araştırma ve 
çalışmaların yapılmamış olmasının etkisi de büyüktür. Ancak gerekçe 
her ne olursa olsun bu durumun ortaya koyduğu ana gerçek araştırma-
da güvenilir bir ana kitle ve örneklem tespitinin çok zor, hatta olanak-
sız olduğu sonucudur. Bu çerçevede araştırma kapsamına olabildiğin-
ce farklı bölge ve yörelerden âşıkların alınması çalışmanın güvenilirli-
ğini artırıcı bir boyut olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 01-03 Kasım 
2007 tarihleri arasında Sivas’da düzenlenen “3. Âşıklar Bayramı” araş-
tırma üssü olarak seçilmiştir. 1931 ve 1964 yıllarından sonra bir üçün-
cüsüne de ev sahipliği yapma onuruna erişen Sivas şehri bu bayramda 
ülkenin 16 ayrı ilinden gelen 56, Sivas’dan da 41 olmak üzere toplam 
97 âşığı ağırlamıştır (www.hurdogan.com; www.bizimsivas.net; Doğan, 
2007), Gönderilen 97 anketten 43’ü geri dönmüş ve bu anlamda ankete 
katılım oranı % 44,32 olarak gerçekleşmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada birinci derecede veri toplamada oldukça kullanışlı ve ya-
pısı gereği standartlaştırmaya çok daha elverişli olması nedeniyle an-
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ket yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler örneklem 
içerisinde yer alan âşıklara uygulanan ve tamamı kapalı uçlu sorular-
dan oluşan bu anketler yoluyla elde edilmiştir. Toplam 21 sorudan olu-
şan anket formundaki soruların ilk 7’si araştırmaya katılan âşıkların de-
mografik özelliklerini, kalan 14’ü ise örtülü bilgi ve âşık sanatı ilişkisi-
ni belirlemeye yönelik yazarlar tarafından hazırlanan sorulardan oluş-
maktadır. 

Anket sorularının cevaplandırılmasında (1: kesinlikle katılıyorum, 2: 
katılıyorum, 3: kararsızım, 4: katılmıyorum, 5: kesinlikle katılmıyorum 
şıklarından oluşan) 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 

Güvenirlik Analizi: Araştırmada her bir değişkene ilişkin güvenirlik 
testi yapılmıştır. Bilindiği üzere güvenirlik ölçme aracının ölçtüğü özel-
liği ya da özellikleri, ne derecede bir kararlılıkla ölçmekte olduğunun 
bir göstergesidir. Bir başka ifadeyle güvenirlik analizi için ölçme so-
nuçlarının rasgele hatalardan arınıklık derecesi olarak da söz edebi-
liriz (Tavşancıl 2002: 16). Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre 
de araştırma değişkenlerimize ait genel ölçeğin geçerlik (Cronbach alfa 
katsayısı) değeri 0.915’dir. Bu değer genel anlamda araştırma değişken-
lerimizin çok yüksek bir güvenirlik düzeyine sahip olduğunu göster-
mektedir.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS/PC+15.0 paket programı ara-
cılığı ile değerlendirilerek değişkenlere ilişkin frekans ve çapraz tablo-
lar elde edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM

Âşıkların Demografik Özellikleri

Tablo 1’de de görüleceği üzere araştırmaya dâhil olan âşıkların % 90,7’si 
erkeklerden, % 9,3’ü ise bayanlardan oluşmaktadır. Âşıkların yaş dağılı-
mına bakıldığında ise genelde orta yaş olarak isimlendirilen 41-50 yaş 
diliminin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 41-50 yaş arasında olanlar % 
46,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu % 37,2 ile 51 yaş ve üzeri, % 14 
ile de 31-40 yaş grubu arasında olan âşıklar takip etmektedir. 18-30 yaş 
grubu arasında olan âşıkların oranı ise % 2, 3 ile son sırada yer almak-
tadır.
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Tablo 1. Âşıkların Demografik Özellikleri-1

Özellik Frekans Yüzde Özellik Frekans Yüzde
Cinsiyet Medeni Hali
Bay 39 90,7 Bekar 2 4,7
Bayan 4 9,3 Evli 40 93,0
Toplam 43 100 Dul/Boşanmış 1 2,3

Toplam. 43 100

Âşıklık Deneyimi/Geçmişi Yaş
1-5 yıl 1 2,3 18-30 1 2,3
6-10 yıl 2 4,7 31-40 6 14,0
11-15 yıl 4 9,3 41-50 20 46,5
16-20 yıl 7 16,3 51-üzeri 16 37,2
21 yıl ve üzeri 28 65,1 Toplam 43 100
Cevapsız 1 2,3
Toplam 43 100

Mesleki Dernek Üyesi Âşıklık Dışında Mesleği
Evet 32 74,4 Yok 18 41,9
Hayır 11 25,6 Çiftçi 3 7,0
Toplam 43 100 Emekli 8 18,6

Esnaf 1 2,3
Eğitim Düzeyi İşçi 3 7,0
İlköğretim 25 58,1 Madenci 1 2,3
Lise 13 30,2 Memur 6 14,0
Üniversite 4 9,3 Öğretmen 1 2,3
Cevapsız 1 2,3 Şoför 1 2,3
Toplam 43 100 Taşeron 1 2,3

Toplam 43 100

Araştırma grubunun yarısından fazlasını (% 58,1) ilköğretim mezunu 
olan âşıklar oluştururken, bunu % 30,2 ile lise, % 9,3 ile de üniversite 
mezunu olan âşıklar izlemektedir. Âşıklık deneyimi (mesleki geçmiş) açı-
sından değerlendirildiğinde ise âşıkların % 65, 1 gibi çok büyük bir bölü-
münün 20 yıldan daha fazla bir süredir bu sanatla uğraştıkları görülmek-
tedir. 16-20 yıl arasında âşıklık deneyimi olanların ise % 16, 3 ile ikin-
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ci sırada yer aldıkları görülmektedir. Bunu % 4,7 ile 6-10 yıl, % 2,3 ile 
de 1-5 yıl arasında deneyimi olan âşıklar izlemektedir. Kısacası araştırma 
grubunda yer alan âşıkların icra ettikleri sanat dalında çok büyük bir de-
neyime sahip oldukları görülmektedir.

Diğer yandan araştırmaya katılan âşıkların % 74,4’ünün icra ettikleri 
sanatla ilgili bir derneğe üye oldukları ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir 
derneğe üye olmayanların oranı ise % 25,6’dır. Bunun yanı sıra, araştır-
maya katılan âşıkların % 41,9’unun âşıklık dışında bir mesleği olmadı-
ğı görülmektedir. Emekli durumunda olan âşıkların ise % 18,6 ile ilk sı-
rada yer aldıkları dikkat çekmektedir. Araştırmada yer alan âşıklardan % 
14’ünün memur, % 7’sinin çiftçi ve yine % 7’sinin de işçi olduğu göz-
lemlenmektedir. Bunları % 2,3 oranlarıyla esnaf, madenci, öğretmen, şo-
för ve taşeron olarak hizmet veren âşıklar izlemektedir. Ayrıca araştırma-
ya katılan âşıkların % 93 gibi çok büyük bir bölümünün de evli olduğu 
görülmektedir. Bekârların oranı % 4,7 iken, boşanmış olan âşıkları oranı 
ise % 2,3 düzeyinde kalmaktadır.

Tablo 2. Âşıkların Demografik Özellikleri-2: Çapraz Frekanslar

Değişkenler

Cinsiyet Medeni Hal

Dernek 
Üyesi 
olup

olmadığı
Âşıklık Geçmişi

B
ay

 %

B
ay

an
 %
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ek

ar

Ev
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 /
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H
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-2
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21
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İlköğretim 54,8 4,8 2,4 54,8 2,4 42,9 16,6 2,4 2,4 2,4 4,9 46,3

Lise 28,6 2,4 - 31,0 - 23,8 7,1 - 2,4 4,9 9,8 14,6

Üniversite 7,1 2,4 2,4 7,1 - 9,5 - - - 2,4 2,4 2,4

Ya
ş

18-30 - 2,3 - 2,3 - 2,3 - - - - - 2,4

31-40 11,6 2,3 2,3 11,6 - 13,9 - - - 4,7 7,1 2,4

41-50 44,1 2,3 2,3 41,8 2,3 34,8 11,6 2,4 4,7 2,3 9,5 26,2

51 ve üzeri 34,8 2,3 - 37,2 - 23,2 13,9 - - 2,3 - 35,7
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Tablo 2’den araştırmaya katılan âşıkların demografik özelliklerine iliş-
kin çapraz frekanslara baktığımızda ise ilköğretim mezunu olan erkek 
âşıkların % 54,8 ile ilk sırada yer aldığı dikkat çekmektedir. Bunu % 28,6 
ile lise mezunu olan erkek âşıklar izlemektedir. Diğer yandan ilköğretim 
mezunu olan evli âşıkların % 54,8 ile ilk sırada yer aldığı, bunu % 31 
ile lise mezunu evli âşıkların izlediği görülmektedir. Herhangi bir derne-
ğe üyeliği olan âşıkların % 42,9’unun ilköğretim mezunu, % 23,8’inin 
de lise mezunu olduğunu Tablo 2’ den görebilmekteyiz. İlginçtir ki âşık 
sanatında 20 yıldan daha fazla deneyimi olan âşıkların % 46,3 gibi çok 
büyük bir bölümünün de ilköğretim mezunu olduğu dikkat çekmekte-
dir. Bunu % 14,6 ile lise mezunu ve 20 yıldan daha fazla deneyimi olan 
âşıklar izlemektedir.

Yaş ve cinsiyet ölçütleri açısından bakıldığında ise 41-50 yaş dili-
minde yer alan erkek âşıkların % 44,1 ile araştırma kitlesi içinde en 
büyük grubu oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bunu % 34,8 oranıyla 
50 yaşın üzerinde olan erkek âşıklar izlemektedir. Benzer bir özelli-
ğin yaş ve medeni hal ölçütleri arasında da olduğu dikkat çekmekte-
dir. 41-50 yaş diliminde olan evli âşıkların % 41,8 ile ilk, 50 yaş üze-
rinde olan evli âşıkların da % 37,2 oranıyla ikinci sırada geldiği görül-
mektedir. Dernek üyesi olan âşıkların % 34,8’inin yine 41-50 yaş dili-
mi içerisinde yer aldığı, bunu % 23,2 oranıyla dernek üyeliği olan 50 
yaş üzerindeki âşıkların izlediği gözlemlenmektedir. Aynı yaş grupları-
nın âşıklık deneyimi açısından da araştırma kitlesi içerisinde baskın bir 
ağırlık oluşturduğu Tablo 2’den anlaşılmaktadır. Ancak bu kez âşıklık 
deneyimi 20 yılın üzerinde olan 50 yaş üstü âşıkların % 35,7 ile ilk sı-
rada geldiği, bunu % 26,2 oranıyla 41-50 yaş diliminde olan âşıklar 
grubunun izlediği görülmektedir. Sonuç olarak âşıkların sanatında de-
neyimli ve genelde bir derneğe üyeliği olan, eğitim düzeyi çok yüksek 
olmasa da yaş ortalaması yüksek ve evli erkeklerin ağırlıkta olduğu bir 
kitle niteliği taşıdığı öne çıkmaktadır.

Âşık Sanatı ve Örtülü Bilgi İlişkisine Ait Algılama ve Değerlendirmeler

Âşıkların, âşık sanatı ve örtülü bilgi ilişkisine yönelik anket değişken-
lerine vermiş oldukları cevaplar, bu ilişkinin varlığını tam anlamıyla doğ-
rular bir nitelik taşımaktadır. 
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Grafik 1. Aşık sanatı kitaplarda değil, saz, söz ve ruhta gizlidir.

Örtülü bilgi, âşık sanatının temel taşlarından bir tanesi olarak dile ge-
tirilirken kolayca şifrelenememe, kelime ya da formüllere yansıtılamama 
örtülü bilgi ve âşık sanatının kilit kesişim noktalarından bir tanesi olarak 
öne çıkmaktadır. Nitekim âşıkların, bu ilişkiyi belirlemeye yönelik ilk iki 
anket değişkenine vermiş oldukları cevaplar bu gerçeği destekler nitelik-
tedir.

“Âşık sanatı kitaplarda değil, saz, söz ve ruhta gizlidir” değişkenine 
âşıkların % 85,3’ünün “kesinlikle katılıyorum”, % 12,2’sinin de “katılı-
yorum” ifadesiyle cevap vermeleri bu ilişkinin somut bir göstergesi ola-
rak değerlendirilebilir (Grafik 1). 

Grafik 2. Aşıklığı kelimelerle anlatmak mümkün olsaydı, herkes aşık olurdu.

Benzer şekilde “âşıklığı kelimelerle anlatmak mümkün olsaydı, her-
kes âşık olurdu” değişkenine % 75,6 oranında “kesinlikle katılıyorum”, 
% 19,5 oranında da “katılıyorum” ile verilen destek örtülü bilgi ve âşık 
sanatı kesişiminin çarpıcı bir delili olarak nitelendirilebilir (Grafik 2).
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Grafik 3. Aşıklık çaba, sabır ve deneyim işidir. 

Diğer yandan örtülü bilginin deneyim merkezli, çaba ve sabır gerek-
tiren bir bilgi türü olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda âşıkların “âşıklık 
çaba, sabır ve deneyim işidir” değişkenine % 83,7 oranında “kesinlikle 
katılıyorum”, % 14 oranında da “katılıyorum” cevabıyla verdikleri des-
tek, örtülü bilgi ve âşıklık sanatı ilişkisinin bir başka delili olarak yorum-
lanabilmektedir (Grafik 3).

Grafik 4. Her aşığın genelde bir ustası (rehberi) vardır.

Örtülü bilgi bir rehber, model eşliğinde kazanılıp, gelişebilen bir bilgi 
türü olarak öne çıkmaktadır. Nitekim âşıklar da kendi sanat dallarında bir 
usta-çırak ilişkisi olduğunu genel anlamda doğrulamaktadırlar. Âşıkların 
% 61’inin “her âşığın genelde bir ustası (rehberi) vardır” ifadesine kesin-
likle olumlu görüş bildirdikleri, % 19,5’inin de bu düşünceyi genel an-
lamda destekledikleri görülmektedir. Âşıkların % 7,4’ü olumsuz görüş 
bildirirken, % 12,1’ininde bu konuda karasız kaldığı gözlemlenmekte-
dir (Grafik 4).
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Grafik 5. Aşık ustalarla, aşıklarla kaynaştıkça coşup gelişir.

Örtülü bilgi kazanımında çırağın ustasından öğreneceklerinin belli bir 
noktaya kadar olacağı, artık yeni bir şeyler kazanabilmek için başka us-
talarla bir araya gelmenin gerekeceği bilinmektedir. Kısacası örtülü bil-
gi zamanla ve azalarak paylaşılan bir bilgi türüdür. Nitekim âşıklar da 
âşıklığın diğer ustalarla bir araya gelerek, paylaşılan ve gelişen bir sanat 
dalı olduğunu belirtmektedirler. Âşıkların “âşık ustalarla, âşıklarla kay-
naştıkça coşup gelişir” ifadesine % 81,4 oranında “kesinlikle katılıyo-
rum”, % 16,8 oranında da “katılıyorum” cevabı vermeleri bunun en so-
mut göstergesi olarak nitelendirilebilecektir (Grafik 5).

Grafik 6. Aşık tekrarlayan değil, yeni birşeyler çalıp söyleyebilen kişidir.

Yenilik ve yaratıcılığın temeli olma, örtülü bilginin kilit özelliklerin-
den bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Bu özelliği örtülü bilgi ile âşık sa-
natını bir kez daha kesiştirebilmektedir. Öyleki âşık da yeni bir şeyler ça-
lıp söyleyen kişi olarak bilinmektedir. Bu anlamda âşıklar “âşık tekrarla-
yan değil, yeni bir şeyler çalıp söyleyebilen kişidir” değişkenine % 81,4 
oranında “kesinlikle katılıyorum” ifadesiyle cevap vermektedirler. Bunu 
% 14 oranıyla “katılıyorum” cevabı izlemektedir (Grafik 6).
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Grafik 7. Sazı da, sözü de aşığın gönül deryasından gelir.

Örtülü bilgiyi doğrudan görememe, ancak sonuçlarını çıktılarını 
gözlemleyebilme bu bilgi türünün diğer kilit özelliklerinden bir tane-
si olarak bilinmektedir. Bu bağlamda çalıp söylemediği sürece kimin, 
ne derece usta âşık olduğunu bilmek olanaklı değildir. Örtülü bilgi-
nin gizli bir birikim, deneyim olduğunu da âşıklar “sazı da, sözü de 
âşığın gönül deryasından gelir”, “âşık çalıp söylemese, kim bilebi-
lir onun gönül deryasını” değişkenlerine verdikleri olumlu cevaplar-
la doğrulayıp, desteklemektedirler. Âşıkların % 86’sı “sazı da, sözü de 
âşığın gönül deryasından gelir” değişkenine “kesinlikle katılıyorum” 
ifadesiyle karşılık verirken, % 11,6 sı da “katılıyorum” cevabı vermek-
tedir (Grafik 7).

Grafik 8. Aşık çalıp söylemese, kim bilebilir onun gönül deryasını.

Âşıkların “âşık söylemese, kim bilebilir onun gönül deryasını” de-
ğişkenine de aynı tutarlılıkla % 86 oranında “kesinlikle katılıyorum”, % 
11,6 oranında da “katılıyorum” ifadesiyle cevap verdikleri gözlemlen-
mektedir (Grafik 8).
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Grafik 9. Aşıklık insan sanatıdır; aşık olmak için insan,  
insan olmak için duygu gerekir.

Diğer yandan örtülü bilginin bireye özgü bir bilgi türü olduğu ve bu 
bilgi türünün âşıklık sanatının da temel yapı taşını oluşturduğunu âşıklar 
“Âşıklık insan sanatıdır. Âşık olmak için insan, insan olmak için duygu 
gerekir” değişkenine verdikleri cevaplarla desteklemektedirler.

Âşıklar bu değişkene de % 90 “kesinlikle katılıyorum”, % 10 da “ka-
tılıyorum” ifadesiyle destek vermektedirler (Grafik 9).

Âşık Sanatında Örtülü Bilginin Kullanımına İlişkin Algılama ve 
Değerlendirmeler

Örtülü bilginin temel özellikleri ışığında âşık sanatının yaşatılması ve 
geliştirilmesi sürecinde yer bulan temel değer ve izlenecek yöntemlere 
ilişkin değişkenlere de âşıkların çok yüksek bir oranda destek verdikle-
ri görülmektedir.

Grafik 10. Usta-çırak ilişkisiyle aşıklık sanatının yaşatılması gerekir.

Örtülü bilginin temel özelliklerinden bir tanesi olarak öne çıkan usta-
çırak ilişkisinin âşık sanatına da en etkin şekilde uyarlanması, bu sana-
tın yaşatılmasında önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir. Nitekim 
âşıklar “usta-çırak ilişkisiyle âşık sanatının yaşatılması gerekir” düşüncesi-
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ne % 80,5 oranında “kesinlikle katılıyorum”, % 12,2 oranında “katılıyo-
rum” cevabı vermektedirler. Bu sonuç ileriki yıllarda âşık sanatının yaşatıl-
ması ve yaygınlaştırılması sürecinde izlenecek yöntemlerin tespitinde ilgili 
tüm kişi ya da taraflara önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır (Grafik 10).

Örtülü bilginin gelişiminde usta-çırak ilişkisi egemen olması nedeniy-
le, âşık sanatında da ustaya da sanata da saygı, sevgi ve sadakat ön plan-
da gelmektedir. Nitekim âşıklar da bu değerleri sanatın gelişimi açısın-
dan zorunlu görmekte ve desteklemektedirler.

Bu bağlamda “âşık sanatının gelişim ve paylaşımında sanata da, usta-
ya da saygı, sevgi ve sadakat önde gelir” değişkenine âşıklar % 90 ora-
nında “kesinlikle katılıyorum”, % 5 oranında da “katılıyorum” ifadesiyle 
cevap vermektedirler (Grafik 11).

Grafik 11. Aşık sanatının gelişim ve paylaşımında sanata da,  
ustaya da saygı, sevgi ve sadakat önde gelir.

Örtülü bilginin gelişiminde ustanın paylaşım arzusunda olmasının 
çok önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Ustanın bilgisini paylaşma is-
tekli, çırağında örtülü bilgiyi kazanmada çıkacak güçlük ve engellere ha-
zır olması başarının ön koşullarından bir tanesi olarak vurgulanmaktadır. 
Bu koşul âşıklarca da kabul görmektedir.

Grafik 12. Aşık sanatında usta paylaşıma, çırak zora hazır olmalıdır.
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Bu anlamda âşıkların “âşık sanatında usta paylaşıma, çırak zora ha-
zır olmalıdır” değişkenine % 88 oranında “kesinlikle katılıyorum”, % 9,5 
oranında da “katılıyorum” ifadesiyle olumlu görüş belirttikleri ortaya çık-
maktadır (Grafik 12). 

Grafik 13. Aşık emeksiz, çırak sabırsız olmaz.

Öte yandan örtülü bilginin emek ve sabır gerektirdiği bilinen bir baş-
ka gerçektir. Dolayısıyla âşıklığın da emek ve sabra dayalı bir sanat dalı 
olduğu bilinmelidir. Bu gerçeği de âşıklar “bu sanatta âşık emeksiz, çırak 
sabırsız olmaz” değişkenine verdikleri  % 86 (kesinlikle katılıyorum) ve 
% 12’lik (katılıyorum) desteğiyle doğrulamaktadırlar (Grafik 13).

Grafik 14. Görmeden çırak, çalıp söylemeden aşık olunmaz.

Son olarak görme ve uygulamanın örtülü bilgi paylaşım ve gelişimi-
nin temel yollarından bir tanesi olduğu bilinmekte ve her zaman vurgu-
lanmaktadır. Bu anlamda çırağın önce ustasından görmesi, sonra da gör-
düklerini ve anlatılanları uygulamaya çalışması başarı için temel koşut 
olarak kabul edilmektedir. Âşık sanatında da aynı koşut ve yöntemin ge-
çerli olduğunu âşıklar “görmeden çırak, çalıp söylemeden âşık olunmaz” 
değişkenine verdikleri % 79 oranındaki “kesinlikle katılıyorum” ve % 17 
oranındaki “katılıyorum” cevaplarıyla göstermektedirler (Grafik 14).
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Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine Ait İstatistiksel Değerler

     Araştırma 
Değişkenleri

B
ay

B
ay

an

To
pl

am

T-
Te

st
 

A
na

liz
i

X SS X SS X SS F t P

1. Âşıklık sanatı 
kitaplarda değil saz, 
söz ve ruhta gizlidir.

1,135

n: 37
0,346

1,500

n: 4
1,000

1,1170

N=41
0,441 12,291 -1,600 0,001

2. Âşıklığı kelimelerle 
anlatmak mümkün 
olsaydı herkes âşık 
olurdu.

1,289

n: 38
0,611

2,000

n: 3
1,732

1,341

N= 41
0,728 12,200 -1,662 0,001

3. Âşıklık çaba, sabır 
ve deneyim işidir. Ha 
deyince âşık olunmaz.

1,205

n: 39
0,570

1,250

n: 4
0,500

1,209

N= 43
0,558 0,015 -0,151 0,904

4. Her âşığın genelde 
bir ustası vardır.

1,675

n: 37
0,973

1,500

n: 4
1,000

1,658

N= 41
0,964 0,037 0,342 0,849

5. Âşık ustalarla, 
âşıklarla kaynaştıkça 
coşup gelişir.

1,179

n: 39
0,388

1,500

n: 4
1,000

1,209

N= 43
0,465 9,921 -1,322 0,003

6. Âşık tekrarlayan 
değil, yeni bir şeyler 
çalıp söyleyebilen 
kişidir.

1,230

n: 39
0,583

1,500

n: 4
1,000

1,255

N= 43
0,620 2,538 -0,823 0,119

7. Sazı da, sözü  
de âşığın gönül 
deryasından gelir.

1,128

n: 39
0,338

1,250

n: 4
0,500

1,139

N= 43
0,350 1,314 -0,657 0,258

8. Âşık çalıp söylemese 
kim bilebilir onun 
gönül deryasını.

1,153

n: 39
0,431

1,250

n: 4
0,500

1,162

N= 43
0,432 0,380 -0,419 0,541

9. Âşıklık insan 
sanatıdır. Âşık olmak 
için insan, insan olmak 
için duygu gerekir.

1,078

n: 38
0,273

1,250

n: 4
0,500

1,095

N= 42
0,297 3,554 -1,098 0,067

10. Usta/çırak 
ilişkisiyle bu sanatın 
yaşatılması gerekir.

1,236

n: 38
0,541

2,000

n: 3
1,732

1,292

N= 41
0,679 16,590 -1,935 0,000
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11. Bu sanatın gelişim 
ve paylaşımında sanata 
da, ustaya da saygı, 
sevgi ve sadakat önde 
gelir.

1,128

n: 39
0,469

1,333

n: 3
0,577

1,142

N= 42
0,472 0,770 -0,721 0,386

12. Usta paylaşıma, 
çırak zora hazır 
olmalıdır.

1,153

n: 39
0,539

1,333

n: 3
0,577

1,166

N= 42
0,537 0,386 -0,553 0,538

13. Bu sanatta âşık 
emeksiz, çırak sabırsız 
olmaz.

1,179

n: 39
0,555

1,333

n: 3
0,577

1,190

N= 42
0,551 0,241 -0,461 0,626

14. Görmeden 
çırak, çalmadan âşık 
olunmaz.

1,307

n: 39
0,731

1,333

n: 3
0,577

1,309

N= 42
0,715 0,020 -0,059 0,888

X: Aritmetik Ortalama; SS: Standart Sapma; p<0,05

Sonuç olarak hem grafiklerden (Grafik 1-14) hem de Tablo 3’den görü-
leceği üzere âşıkların araştırma değişkenlerini destekledikleri ortaya çık-
maktadır. Ancak yine Tablo 3’den görüleceği üzere bay ve bayan âşıkların 
sadece dört araştırma değişkenine (1,2, 5 ve 10. değişkenler)  ilişkin al-
gılama ve değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
olduğu, diğer değişkenler için böyle bir farklılığın söz konusu olmadığı 
dikkat çekmektedir. 

“Âşık sanatı kitaplarda değil saz, söz ve ruhta gizlidir” değişkenine 
ilişkin bay ve bayan âşıkların değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark-
lılık olduğu görülmektedir (p=0,001<0,05). Erkek âşıkların bu değişkene 
ilişkin cevaplarının ortalaması 1,135 (0,346), bayan âşıkların ortalama-
sından 1,500 (1,000) daha düşüktür. Bir başka deyişle erkek âşıkların bu 
değişkene ilişkin değerlendirmeleri bayan âşıklarınkine göre “kesinlikle 
katılıyorum” ifadesine daha yakındır. 

“Âşıklığı kelimelerle anlatmak mümkün olsaydı herkes âşık olurdu” 
değişkenine ilişkin olarak da bay ve bayan âşıkların değerlendirmele-
ri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu Tablo 3’den anla-
şılmaktadır (p=0,001<0,05). Nitekim erkek âşıkların bu değişkene iliş-
kin cevaplarının ortalaması 1,289 (0,611), bayan âşıkların ortalamasın-
dan 2,000 (1,732) daha düşüktür. Kısacası bu değerlerden erkek âşıkların 
“âşıklığı kelimelerle anlatmak mümkün olsaydı herkes âşık olurdu” ifa-
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desini bayan âşıklara göre çok daha kesin bir dille destekledikleri orta-
ya çıkmaktadır. 

Bay ve bayan âşıkların değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkan bir başka araştırma değişkeni de “âşık 
ustalarla, âşıklarla kaynaştıkça coşup gelişir” ifadesidir (p=0,003<0,05). 
Bu değişkenle ilişkili olarak da erkek âşıkların cevapları ortalamasının 
1,179 (0,388), bayan âşıklarınkinden 1,500 (1,000) daha düşük olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu,  erkek âşıkların “âşık ustalarla, âşıklarla kaynaş-
tıkça coşup gelişir” ifadesini bayan âşıklara göre daha kesin bir dille des-
tekledikleri anlamına gelmektedir.

Araştırmada bay ve bayan âşıkların değerlendirmeleri arasında is-
tatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkan son bir değiş-
ken de “usta/çırak ilişkisiyle bu sanatın yaşatılması gerekir” ifadesidir 
(p=0,000<0,05). Bu değişkenle ilişkili olarak erkek âşıkların cevapları 
ortalamasının 1,236 (0,541), bayan âşıklarınkinden 2,000 (1,732) daha 
düşük olması,  erkek âşıkların “usta/çırak ilişkisiyle bu sanatın yaşatıl-
ması gerekir” düşüncesini bayan âşıklara göre daha fazla destekledikleri 
şeklinde yorumlanabilmektedir. 

SONUÇ

Yaşayan âşık sanatının en önemli kültürel miraslarımızdan bir tanesi ol-
duğu ortak görüştür. Özellikle somut olmaması yönüyle bu kültürel mi-
rasın iyi tanınması, yapı taşlarının doğru analiz edilerek yaşatılması ve 
yaygınlaştırılması çok daha büyük bir anlam ve önem taşımaktadır. Hem 
kelimelerle ifade edebildiğimiz açık bilginin, hem de beceri ve eyleme 
dayalı tüm sanat dallarının temelini oluşturması itibariyle örtülü bilginin 
âşık sanatının önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğu gerçeği gözler-
den kaçırılmamalıdır. 

Nitekim yapmış olduğumuz araştırma da âşıkların örtülü bilginin 
sembolize (ifade) edilme güçlüğü, bireye özgülük, eylem-deneyime da-
yalı olma, yenilik ve yaratıcılığa temel oluşturma, usta-çırak ilişkisiyle ya-
yılma, zamanla ve azalarak paylaşılma gibi temel özelliklerinin icra et-
tikleri sanat dalında da geçerli olduğu görüşüne sahip olduklarını göster-
mektedir. Ayrıca araştırma sonuçları örtülü bilginin paylaşım ve gelişim 
araçları olarak bilinen yüz yüze etkileşim, uygulama, sevgi, saygı, sada-
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kat, sabır ve paylaşım arzusunun âşık sanatının yaşatılması ve yaygınlaş-
tırılmasında da kilit değerler olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır. 
Bu bağlamda âşık sanatıyla ilgili olarak araştırma sonuçlarından çıkarıla-
cak öneriler dizisi içerisinde de 

•	 âşık sanatında usta-çırak ilişkisinin yaygınlaştırılması, 
•	 sanata ve ustaya sevgi, saygı ve sadakatin ön plana çıkarılması, 
•	 ustanın da çırağa aynı sevgi, saygı ve sadakatle sahip çıkması, 
•	 ustanın bilgisini paylaşmaya, çırağın da öğrenmeye açık ve arzulu ol-

ması, 
•	 âşık sanatında yeni bir şeyler yaratmanın önemli ve gerekli olduğu-

nun bilinmesi,
•	 uygulamaya dayalı bir paylaşım sürecinin kabul görmesi,
•	 paylaşım sürecinde zorlukların olabileceği ve bunların sabırla aşılabi-

leceğinin bilinmesi, 
•	 sanatın gelişimi ve yaygınlaştırılması için olabildiğince âşıkların, us-

taların ve çırakların bir araya gelmesi ve bu tür faaliyetlerin sıklaştırıl-
ması yer almaktadır. 
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ABSTRACT
Coffee was first found in Ethioipia. Initially it was consumed as 
a solid material. After a while it was converted into liquid and 
its consumption spread nationwide and in the middle of the fif-
teenth century was brought to Yemen. After that, premises whe-
re coffe was consumed came into existence, in which people 
from different social groups gathered and had a chat. These pla-
ces were subsequently called “coffeehouse”. In the middle of the 
sixteenth century coffeehouses appeared in İstanbul. After a whi-
le, a different coffeehouse model where minstrel-poets perfor-
med their works, developed. These places were called “minstrel-
poet coffeehouse”. In these coffeehouses minstrel-poets both pre-
sented their own works and at the same time encouraged young 
minstrel-poets to follow their path. So, minstrel-poet coffeehou-
ses contributed to the improvement of minstrel tradition throug-
hout the centuries. However, since the mid 1950’s interest shown 
in the coffeehouses and the programmes of minstrel-poets stea-
dily decreased owing to the technological upheavals. Minstrel 
tradition started to pass from oral to electronic atmosphere. These 
upheaveals caused some drastic changes in the art of minstrel, 
depriving the poets of their familiar audience. In parallel to the-
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se oral tradition passed into oblivion. Today the ability of minstrel 
poets to recite a poem by improvisation is dying out, making it 
rather difficult to produce any new form of this age old tradition. 
These social constructions which are becoming extinct should be 
preserved and transfered to generations next.  Within the frame-
work of the protection of intangible cultural heritage, designated 
by UNESCO, safeguarding of these traditions should be conside-
red and evaluated.

Key Words: minstrel-poet coffeehouse, intangible cultural heri-
tage, minstrel-poet.

GİRİŞ

İlk kez Habeşistan’da bulunan ve kısa zamanda tarikat mensupların-
ca uyarıcı etkisi keşfedilen kahve tohumu önce toz haline getirilmiş, 
sonra suda kaynatılarak bir içecek biçiminde tüketilmeye başlamıştır. 
Yemen’de XV. yüzyıl ortalarında kullanımı yaygınlık kazanan kahve, 
zamanla Asya ve Afrika ülkelerine, Avrupa’ya ve bütün dünyaya yayıl-
mıştır. 

Kahvenin kamuya açık alanlarda tüketilmeye başlanmasıyla birlikte 
“kahvehane” adıyla bilinen bir toplumsal kurum ortaya çıkmıştır. XVI. 
yüzyıl başlarında ilkin Mekke’deki camilerin çevresinde açılan kahveha-
neler, daha sonra kentin bütün semtlerine yayılmıştır.   

Mısır ve Hicaz bölgesinde iyice yerleşen kahvehane kurumu, XVI. 
yüzyılın ortalarında İstanbul’da da tanınmıştır. Kısa bir süre içinde 
İstanbul’da sayıları artan kahvehaneler, sadece müşterilerine kahve adlı 
içeceği sunan bir işyeri olarak kalmamış, aynı zamanda şair, yazar, hat-
tat gibi sanatkârların, bilginlerin, bürokratların, aydınların da oturup za-
manlarını değerlendirdikleri bir mekân haline gelmiştir. 

XVI. ve XVII. yüzyıllarda meddah, kıssahan ve gölge oyunu sanatçı-
larının icra mekânı olan kahvehanelerde âşık tarzı şiir ürünleri ve halk 
hikâyeleri de sunulmaya başlamıştır. Saz eşliğinde şiir söyleyen ve “âşık” 
olarak adlandırılan sanatçılarla sadece destanî hikâyeleri kitaptan oku-
yan veya kahramanlık ve aşk hikâyelerini anlatan, böylece “hikâyeci” 
adını alan kişiler, bazen aynı ortamlarda, kimi kez de farklı zamanlarda 
kahvehaneyi icra mekânı olarak kullanmışlardır. 
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Âşıklar, ya herhangi bir kahvehanede geçici bir süre için fasıl yapmış-
lar, ya da belli bir kahvehaneyi sürekli saz çalıp şiir söyleme ve hikâye 
anlatma mekânı haline getirmişlerdir. Bu tür mekânlar halk arasında “âşık 
kahvesi” olarak ünlenmiş, böylece kendine has işleyiş kuralları olan fark-
lı bir kahvehane modeli gelişmiştir. 

1. Türkiye’de Âşık Kahvehanesi Geleneğinin Tarihsel Seyri

Kahvehanenin Türkiye’de açılmaya ve yayılmaya başladığı dönem, âşık 
tarzı şiir geleneğinin Anadolu’da kendini hissettirmeye başladığı XVI. 
yüzyıla rastlar. Zamanlama bakımından Türkiye’de kahvehanenin otaya 
çıkışı ile âşık tarzının oluşumu arasındaki bu paralellik, bazı kültür tarihi 
araştırmacılarında “kahvehaneyi âşık tarzının doğuş yeri olarak kabul et-
mek” gibi bir anlayışı geliştirmiştir.

XVI. yüzyılın sonlarında İstanbul’da kıssahanların etkin bir biçimde 
kahvehanelere girdiği anlaşılıyor. Ancak, bu dönemle ilgili kaynaklar-
da kahvehanede saz eşliğinde şiir söyleyen âşıklardan henüz söz edil-
memektedir. Bu yüzyılda âşıkların bulunmasına rağmen onların kahve-
hanelere girmeleri ve belli bir fasıl düzeni içinde ürünlerini sunabilmele-
ri için belli bir süreye ihtiyaç vardı. Ozan-baksı geleneğinin temsilcileri 
ve ürünleri, kahvehane ortamında karşılaştığı yeni unsurlarla beslenerek 
âşık tarzı adı verilen yeni bir sanat kolunu geliştirdiler.

XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyaya geldiği kabul edilen Âşık 
Ömer’in çağdaşı Gevheri ile atışma yaptığı biliniyor.1 Ayrıca 1640-1720 
arasında yetişen şairleri ele alan Safayi Tezkiresi Şermi’yi “kahvehane şa-
irlerindendir” biçiminde takdim ediyor.2 Bu ve benzeri ipuçlarından ha-
reketle âşık kahvehanesi geleneğinin XVII. yüzyıl ortalarında iyice yerleş-
tiğini söylemek mümkündür. 

XIX. yüzyılda âşıkların düzenli teşkilat sahibi olmaları ve İstanbul’da 
saray tarafından, Anadolu’da ise derebeyleri, ayan, eşraf ve zenginler ta-
rafından korunmaları sonucunda saz şairleri halk arasında büyük itibar 
görmüş, böylece âşık kahveleri daha fazla işlerlik kazanmıştır. Bu konu-

1 Şükrü Elçin, Âşık Ömer, Ankara 1987, s. 12
2 M. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları-1, İstanbul 1989, s. 215
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daki rivayetleri aktaran Fuat Köprülü, İstanbul’da Tavukpazarı’ndaki bir 
kahvenin, âşıkların en büyük merkezi olduğunu söyler.3

Sultan II. Mahmut’un Âşıklar Kethüdalığını kurduğuna ve Sultan 
Abdülaziz”in bizzat kahveye giderek, bazen de saraya davet ederek 
âşıkları dinlediğine bakılırsa XIX. yüzyılda âşık kahvelerinin İstanbul’da 
revaçta olduğu anlaşılır.4

Bu dönemde sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun belli başlı kül-
tür merkezlerinde de âşık kahvelerinin sayısı artmaya başlamıştır. XIX. 
yüzyıl başlarında Konya’da âşık edebiyatı ürünlerinin sunulduğu Türbe 
Kahvesi ve Ayakçı Kahvesi adlı iki ayrı mekânın bulunduğuna, Türbe 
Kahvesini bir süre Âşık Dertli’nin işlettiğine, bu dönemde Âşık Şem’i ve 
Silleli Sururi’nin de buradaki fasıllara katıldığına dair bilgiler vardır.5

Bu yüzyılda kahvehanelerde sanatlarını icra eden başka âşıklar da 
vardır. Bunlardan Erzurumlu Emrah, Trabzon’da, Sivas’ta6, Çankırı’daki7, 
kahvehanelerde çalıp söylemiştir. Ayrıca, âşıklar arasındaki bir rivaye-
te göre Erzurumlu Emrah, İstanbul’da Tavuk Pazarı’ndaki âşıklar cemiye-
ti reisliğinde bulunmuştur.8   

1814-1895 yılları arasında yaşayan Geredeli Figani, Bolu, Bartın, 
Ereğli, Devrek, Safranbolu, Kastamonu, Çerkeş, Çankırı, Mudurnu ve 
İzmit’te âşıklık mesleğini icra etmiş, Üsküdar’da bir kahvehanede asılan 
muammayı çözmüştür.9 Zileli Âşık Ceyhuni, İstanbul, Ankara, Çankırı 
ve Çorum’daki çeşitli kahvehanelerde ve hanlarda saz eşliğinde şiirler 

3 M. Fuad Köprülü, Türk Sazşairleri, Ankara 1964, s. 527
4 M. Nazmi ÖZALP, “Osmanlı Döneminde Türk Musikisi”, Türk Yurdu, cilt: 19-20, sayı: 

148-149, Aralık 1999-Ocak 2000
5 Feyzi Halıcı, Âşık Şem’i – Hayatı ve Şiirleri, Ankara 1982, s. III-VIII
6 Eflatun Cem Güney-Çetin Eflatun Güney, Erzurumlu Emrah, İstanbul 1975, s.14-16; 

Müjgân Üçer, “Sivas Folklorunda Kahve ve Kahvehaneler”, III. Milletlerarası Türk Folk-
lor Kongresi Bildirileri, c. IV, Ankara 1987, s. 434

7 Metin Karadağ, Karşılaştırmalı-Transkripsiyonlu Erzurumlu Emrah Divanı, Balıkesir 
1992, s. 17; Çankırılı Ahmet Talat, Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, İstanbul 1928, s. 88

8 Köprülüzade Mehmet Fuat, XIX uncu Asır Sazşairlerinden Erzurumlu Emrah, İstanbul 
1929, s.12

9 Hayrettin İvgin, Geredeli Âşık Figani, Ankara 1994, s. 9-12
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söylemiştir.10 Erbabi ise aynı yüzyılda Erzurum kahvelerinin aranan ismi 
haline gelmiştir.11 Âşık Kenzi de Edirne’ye yerleştikten sonra “kahvelerde 
saz şairliği yaparak yaşamını kazanmış”,12 Develili Seyrani, Tanzimat’ın 
ilanını takip eden yıllarda geldiği İstanbul’daki çeşitli kahvelerde karşı-
laşma yapmış ve muamma çözmüştür.13 Âşık Sümmani’nin de küçük yaş-
larda Erzurum kahvelerinde karşılaşma yaptığı yaygın rivayetler arasın-
dadır.

Mahmut Ragıp Gazimihal, 1889-1892 yılları arasında Trabzonlu 
Nalıncı Ömer Usta, Karslı Pala Mahmut, Tercanlı Hüdai ve Hafız 
Kemal’in İstanbul’da bir araya geldiklerini ve muamma çözdüklerini be-
lirtir ve bunlar “Sultan Aziz’in fermanlı âşıkları idiler” der.”14

XIX. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da dağdağalı bir dönem yaşayan âşık 
kahveleri bu yüzyılın sonlarına doğru eski itibarını kaybetmeye başlamıştır. 

Âşık kahvesi geleneği XX. yüzyılın başlarından itibaren İstanbul’da za-
yıflamakla birlikte, Erzurum, Kars, Sivas, Artvin, Kayseri, Konya ve Adana 
başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürmüştür. 

Cumhuriyetle birlikte başlayan halka yönelme hareketine paralel 
olarak âşık tarzı şiir geleneğinin canlanması, âşık kahvelerinin de ye-
niden aktif hale gelmesini sağlamıştır. XX. yüzyılın son çeyreğinde ise 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük 
kentlere göçün hızlanması, geleneğin bu büyük kentlere taşınmasına 
sebep olmuştur. Hatta İstanbul’daki Gülhane Parkı’nda ve Ankara’daki 
Gençlik Parkı’nda “âşıklar kahvesi” adıyla mekânlar açılmış ve birkaç yıl 
süreyle işletilmiştir. Son yıllarda Gölcük, Gebze gibi İstanbul’un yakının-
da bulunan yerleşim merkezlerinde genellikle yaz aylarında hizmet ve-
ren “çadır âşık kahvesi” modeli de geliştirilmiştir. 

10 Hayrettin İvgin-Mehmet Yardımcı, Zileli Âşık Ceyhuni-Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Diğer 
Ceyhuniler, Ankara 1996, s. 8-9

11 Ziyaeddin Fahri, Erzurum Şairleri, İstanbul 1927, s. 81
12 Harid Fedai, Kıbrıslı Âşık Kenzi Divanı-II-(Gazeller), 1993, s. 4,7
13 Hasan Ali Kasır, Develili Seyrani Hayatı –Sanatı-Şiirleri, İstanbul 1984, s. 20-21; Ha-

san Avni Yüksel, Âşık Seyrani, Ankara 1987, s. 4
14 K. Mahmut Ragıp, Şarki Anadolu Türküleri ve Oyunları, İstanbul 1929, s. 50-51
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2. Âşık Kahvehanelerinin Fonksiyonlarındaki Değişim

Âşık edebiyatı ürünlerinin icrasının sözlü ortamdan elektronik ortama 
kayma eğilimi XX. yüzyılın başlarına rastlar. Gramofonla başlayan bu sü-
reçte âşık edebiyatı ürünleri radyo yayınları sayesinde daha geniş kitle-
lere ulaştırılır. Pikap-plakların ardından kasetçalar-kaset kullanımına ge-
çiş, âşık edebiyatı ürünlerinin farklı mekânlarda dinlenmesini mümkün 
kılmıştır. Daha sonra televizyon programları, arkasından bilgisayar tek-
nolojisinin imkânları kullanılmıştır. Şimdi artık klip, CD, elektronik pos-
ta ve internet sitesi gibi kavramlar âşık edebiyatı temsilcilerinin de haya-
tına girmiştir.

Söz konusu gelişme ve değişmeler karşısında sözlü ortamın en güç-
lü icra mekânı olan kahvehane, eski işlevini kaybetmeye başlamıştır. 
Bu sürecin radyo ve kasetçalar dönemleri, kahvehaneyi olumsuz yön-
de etkilese de bu etki sınırlı kalmıştır. Ama televizyonun günlük hayatı-
mıza girişi, özellikle çok kanallı dönemin sunduğu farklı imkânlar, âşık 
kahvehanesi müşterisini müdavimi olduğu bu ortamdan uzaklaştırma-
ya başlamıştır. Bilgisayar teknolojisi ise büsbütün farklı açılımları bera-
berinde getirmiştir. Bu gelişmeler, âşık kahvelerini şu açılardan etkile-
miştir: 

1. Günümüzde sürekli açık bulunan ve her gün fasıl yapılan kahvehane 
kalmamıştır. Buna karşılık âşık edebiyatı ile ilgili çeşitli etkinliklerle 
öne çıkan birtakım dernek ve vakıfların sayısı artmıştır. Kahvehanede 
bir araya gelemeyen âşıklar, dernek bürolarına bir tür kahvehane işle-
vi yüklemektedirler. Ancak bu mekânlar, bilinen kahvehane gibi sü-
rekli halka açık yerler olmadığı için yoğun bir icra mekânı olmaktan 
ziyade çeşitli âşık programlarının organizasyonlarında irtibat bürosu 
fonksiyonuna sahip bulunmaktadır.

2. Fonksiyonlarındaki ciddi daralmalara rağmen âşık kahvesi adıyla 
varlığını sürdüren bazı mekânlar, çoğunlukla televizyon program-
ları, bilimsel araştırmalar, belgesel hazırlanması gibi etkinlikler için 
kamera çekiminin yapıldığı yerler haline gelmektedir. Bu durumda 
icra ortamı, doğallıktan uzaklaşarak yapay bir görünüm kazanmak-
tadır. Bunun son örneği, içinde bulunduğumuz Kasım ayının orta-
larında Kars’ta yaşanmıştır. Kars’ta düzenlenen Kaz Film Festivali 
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için bu kente giden sinema sanatçıları ve gazeteciler, âşık kahve-
hanesinde oluşturulan bir yapay ortamda âşık programı izlemişler-
dir. 13 Kasım 2007 tarihli bir haber, medyanın ve sanat çevrele-
rinin âşık kahvesiyle ilgili algılamasını yansıtması bakımından da 
ilginçtir.15 

3. Başlangıcından beri, âşık kahvehanelerinde ortaya konulan manzum 
ve mensur ürünlerin yer aldığı programlar, daima özel bir dinleyici 
kitlesine sahip olmuştur. Değişen yaşam koşulları, âşık kahvelerinin 
mekâna ait özellikleri ve işleyiş tarzı üzerinde olduğu kadar dinleyici-
si üzerinde de etkili olmuştur. 

 Dinleyicinin giderek azalması, âşık üzerindeki denetleyici mekaniz-
manın da zayıflamasına, hatta ortadan kalkmasına yol açmaktadır. 
Kahvehanede saatlerce süren ve devamı sonraki günlere sarkan, böy-
lece birbirine bağlı halkalar haline gelen fasılların titiz dinleyicisi yok 
olunca âşık, karşısında kendisini yönlendiren, eleştiren, hatta ortaya 
koyacağı ürünlerin yaratılması için gerekli duygusal atmosferi hazırla-
yan bir kitleden mahrum kalmaktadır. 

15 Kars’taki Altın Kaz film yarışması ve 13’üncü Avrupa Filmleri Festivali’ne katılan sanat-
çı Şener Şen, Murat Çobanoğlu Aşıklar Derneği’nde halk ozanlarıyla birlikte saz çalıp 
türkü söyledi.

 Sinema etkinlikleri için Kars’a gelen Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Olgun Şimşek, 
yönetmen Uğur Yücel, Reis Çelik ve ‘Mülteci’ filminin oyuncuları ile birlikte uzun 
yıllar ‘Aşıklar Kahvesi’ olarak hizmet veren Murat Çobanoğlu Aşıklar Derneği’ni zi-
yaret etti. Kars Belediye Başkanı tarafından karşılanan sanatçıların derneğe geleceğini 
duyan hayranları kahveyi tıka basa doldurdu. Belediye Başkanı aşıklık geleneği gereği 
sanatçıların sazlarına para takarak programı başlattı.

 Dernekte bir araya gelen halk ozanları Ensar Şahbazoğlu, Arif Tellioğlu, Bilal Esrarı, 
Mahmut Karataş, Sabri Yokuş ve Bahattin Yıldızoğlu, sanatçılara “Hoş geldiniz’’ türkül-
eri söyledi. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren sanatçılar, türkülere de eşlik etti. Ünlü 
sanatçı Şener Şen’in uzun havalara eşlik etmesi büyük beğeni topladı. Zaman zaman 
espriler yapan Şener Şen’e, halk ozanları iltifat etti.

 Halk ozanlarının dudaklarının arasına kibrit çöpü koyarak ‘Dudak Değmez’ 
dalında atışma yapmaları sinema sanatçılarının büyük ilgisini çekti. Belli harflerin 
kullanılmaması için uygulanan bu yöntemi, Şener Şen ve Olgun Şimşek de deneyerek, 
nasıl yapıldığını öğrenmeye çalıştı.

 Halk ozanlarının kahramanlık türkülerine alkışlarıyla eşlik eden sinema sanatçıları, 
daha sonra sazları ellerine alıp halk ozanlarıyla birlikte türkü söyledi. (Milliyet Gaze-
tesi, 13 Kasım 2007)
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4. Hikâyecilik geleneği yok olmak üzeredir. Önceleri günlerce anla-
tılan hikâye metinleri bugünkü dernek lokali niteliğine sahip kah-
vehanelerde iyice kısalmaktadır. Hikâyecilik geleneğinde 30-40 yıl 
öncesine kadar varlığını sürdüren uygulamaları şimdi göremiyo-
ruz. Günümüzde tam bir hikâye metninin günlerce süren sunumu 
söz konusu değildir. Âşıkların bir kısmı klasik halk hikâyelerinden 
kısa parçalar aktarırken, bazıları daha çok son dönemlerde birtakım 
olayların arkasından oluşturulmuş güncel hikâyelere yer vermekte-
dir. Bazı âşıklar ise çoğunlukla kendi başlarından geçmiş bir olayı 
ve ona bağlı olarak söylenen şiirleri dinleyicilerine aktarmakla ye-
tinmektedirler. 

5. Usta-çırak ilişkisine dayanan yüz yüze sanat eğitimi ortadan kalkmak 
üzeredir. Çünkü bu eğitim biçiminin öncelikli uygulama alanı âşık 
kahvesidir. Ustasının dinleyici karşısındaki tavrını, saz çalma biçimi-
ni, hazırlıksız şiir söyleme tekniklerini doğal ortamı içinde elde edebi-
len âşık adaylarının, yani çırakların sayısı giderek azalmaktadır. 

6. Geleneği bilen kahvehane müşterisinin sayısındaki azalma, âşık kah-
vesindeki fasılların önemli ve heyecanlı bir bölümünü oluşturan askı 
ve muamma uygulamasını ortadan kaldırmıştır. 

7. Âşıkların irtical yeteneğinin sınanmasına olduğu kadar bu yeteneğin 
gelişmesine de imkân hazırlayan karşılaşmalar, daima kahvehane-
lerdeki âşık fasıllarının vazgeçilmez unsurları arasında yer almıştır. 
Ancak, kahvehane geleneğinin zayıflamasıyla birlikte, doğal ortamın-
da dinleyicisiyle bütünleşerek hazırlıksız şiir söyleme çabası içine gi-
ren âşık sayısı azalmaktadır. 

8. Âşık edebiyatı ürünleri biçim ve içerik yönünden çeşitliliğini kaybet-
mekte, bir türküleşme sürecine girerek halk müziği formlarına sıkış-
ma eğilimine girmektedir. Başından beri anonim halk müziğine kay-
nak olma niteliğine sahip bulunan âşık edebiyatı, bu özelliğini kay-
betmek üzeredir.

Sonuç

Tarihsel seyri içinde âşık kahvehanesinin fonksiyonlarındaki gelişme ile 
âşık edebiyatı temsilcilerinin ve ortaya konulan ürünlerin niteliği ve ni-
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celiği arasında bir paralellik olduğu görülmektedir. Bu gelişmenin zirve 
noktası XIX. yüzyılda yakalanmıştır. Buna karşılık XX. yüzyılın ortaların-
dan itibaren günlük hayatımızdaki davranış biçimlerini ve geleneksel ku-
rumlarımızı yoğun bir biçimde etkilemeye başlayan teknolojik gelişme-
ler, günümüzde bu yöndeki baskısını daha da artırmıştır. Bunun sonu-
cu olarak yüzyıllardır âşık edebiyatı ürünlerinin en önemli icra mekânı 
olan âşık kahvelerinin fonksiyonlarında da bir daralma ve zayıflama gö-
rülmektedir.

Bütün bu gelişmeler, âşık sanatı ve âşık kahvesi geleneğinin tükenerek 
yok olacağının habercisi midir, yoksa geleneğin çağdaş unsurlarla besle-
nerek yeni bir terkibe ulaşacağının işaretleri midir? Bunu zaman göstere-
cektir. Ancak UNESCO Genel Kurulunda kabul edilen ve Türkiye’nin de 
taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çer-
çevesinde ele alınması gereken öncelikli mekânlardan birinin âşık kah-
vehanesi olduğunu belirtmek istiyorum.
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Halk Hikâyeciliğinin Dönüşümüne  
Van’dan Bir Örnek: Âşik Celâlî ve Öykülü Türküleri

A Case From Van for the Transformation of Folk  
Story Telling: Âşık Celâlî and Their Songs with a Story

  Abdulselam ARVAS*

ABSTRACT
This paper has two main purposes: First one is to introduce Âşık 
Celâlî who is not known very much and the second one is to intro-
duce his songs with a story. It will be also mentioned the narration 
setting which is highlighted by performance theory. Studying on this 
point, will be given us some ideas about how these stories were 
made in the beginning and why they came to an end. The fact that 
Celâlî expresses that because he has not told the stories he knew, he 
forgot them is an important sign. The reason for this is lack of interest 
from the audience part. Shortly, in this paper, it will be discussed the 
case of long stories in the example of Âşık Celâlî of Van. 

Key Words: Âşık Celâlî, songs with a story, folk stories, narration 
setting.

Bugüne kadar hem âşıklar hem de âşıklık geleneği üzerine çok sayıda 
çalışma yapılmıştır ve konu hakkında araştırmalara hâlâ devam edilmek-
tedir. Anadolu’nun birçok bölgesinde olduğu gibi, Van yöresinde de böy-
le bir geleneğin yaşaya geldiği yapılan incelemeler sonucu ortaya konul-
muştur (Duymaz 1992a’dan Demiroğlu, 1953; Sakaoğlu, 1987; Duymaz 
1992b; Saraçoğlu, 1999; Arvas, 2005). Âşıklık geleneğinin hayatiyeti-
ni günümüze kadar sürdürebilmesinin en önemli nedeni, kanaatimiz-
ce âşıkların yeni şartlara uyum sağlamasından ve bu geleneğin gösterime 
dayalı bir sanat olmasından ileri gelmektedir. 
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Âşık sanatı, gösterim yoluyla devam ettiği için geleneğin bazı kural-
ları, ürünleri ya da türleri kaybolsa dahi, bunların yerini yeni türler ala-
bilmektedir. Gelenekteki bazı unsurların değişmesinin temel nedeni ise, 
toplumun sosyal yapısının değişmesidir. Eskiden bir hafta, bir ay, hat-
ta kırk gün sürdüğü söylenilen halk hikâyeleri, artık ya anlatılmaz ol-
muş ya da anlatma süresi çok kısalmıştır. Ancak rivayetlere göre eskiden 
kırk gün1 süren uzun halk hikâyeleri, günümüzde yerini bunların son 
numuneleri olan başka türlere bırakmış bulunmaktadır. Vanlı Âşık Emin 
Yıldızdal’ın anlattığı Kerem ile Aslı, Âşık Kasım, Ercişli Emrah, Tufarganlı 
Abbas (Kaset No:18,19); Vanlı Çağlarî’nin anlattığı Deryami, Sümmani, 
Kağızmanlı Hıfzî2 (Kaset No:15,16), Âşık Garip (Kaset No:6), Ercişli 
Emrah3; Vanlı Celâlî’nin başından geçen olayları anlatan öykülü türküler4 
söz konusu değişim ve dönüşüme5 örnek gösterilebilir. 

1 Ali Rıza Yalman tarafından yazılan Cenupta Türkmen Oymakları II isimli eserin 206. say-
fasında hikâyeci Kadir Ağa, bazı hikâyelerin kırk gün aralıksız sürdüğünü söylemekte-
dir. P.Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği isimli eserinin önsözünde, bir 
geceden dört, beş hatta yedi geceye kadar süren ve dört, beş saatlik seanslarla anlatılan 
hikâyelerin varlığından bahsetmektedir. Boratav, aynı eserin 154. sayfasında E. Saussey’den 
naklen, bu hikâyelerin 30-40 gün ve bu eserin 185. sayfasında Âşık Müdamî’den naklen 
sadece “Kerem Hikâyesi”nin 40 gece sürdüğünü yazmaktadır. Âşık Celâlî de, bir fasılda 
son dönemlere kadar bir hikâyeyi 4-5 gün boyunca anlattığını söylemiştir. 

2 Özkul Çobanoğlu, 2006 yılının haziran ayında ÖSYM sınavı için Van’a görevli ola-
rak gelmişti. Süleyman Kayıpov, Özkul Çobanoğlu ve ben, Âşıklar Çay Evi’nde Âşık 
Çağlarî’den bu hikâyenin bir kısmını dinlemiştik. Bende kayıt için o an bir cihaz yok-
tu; ama Süleyman Bey ve Özkul Bey, Çağlarî’nin anlattığı hikâyenin bu epizotunu kay-
detmişlerdi.  

3 Celâlî’nin kullandığı bu ifade, P. Naili Boratav’ın eserinde, bozlak ve kısa türkülü 
hikâye, türkü-hikâye kavramlarına karşılık gelmektedir. Boratav, bunları hikâye ola-
rak adlandırmaz; ancak Nerin Köse, bu ürünleri hikâye sınıfına dâhil eder. Biz, bu 
kavramların anlamı, daha tam olarak oturmadığı için Âşık Celâlî’nin kullandığı ifa-
deyi almayı tercih ettik. Bu kavram, bir âşık -kendisine ait olsun ya da olmasın- ta-
rafından söylenen deyişin izahını ve hangi olay neticesi oluşturulduğunu yapma-
yı ifade etmektedir. Ancak Celâlî, sadece anlattığı bu ürünlere değil, “Böyle Bağlar” 
gibi serküştelere de öykülü türkü demektedir. Hikâye, serküşte, bozlak, türkü-hikâye 
terimleri konusunda daha detaylı bilgi için bkz. Boratav, 1946; Köse, 1997; Elçin, 
1998; Mirzaoğlu, 1998; Görkem 2000.

4 Burada kullandığımız dönüşüm, bir ürünün bütünüyle değişerek yeni bir ürün haline 
gelmesi manasından ziyade, özel teknik bir terim olarak eski uzun halk hikâyelerin ek-
silerek gelenekte yaşaması anlamında ve son dönemlerde belli bir olay neticesi teşek-
kül eden öykülü türküleri karşılamak üzere kullanılmıştır. 

5 Âşık Celâlî hakkında burada kısaltarak verdiğimiz bilgiler, hazırladığımız Yüksek Li-Âşık Celâlî hakkında burada kısaltarak verdiğimiz bilgiler, hazırladığımız Yüksek Li-
sans Tezinden alınmıştır.
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Âşık Emin’in anlattığı hikâyeler, olayların sıralanması ve hikâye içe-
risinde birkaç deyişin söylenmesinden ibarettir. Bu âşığın kendi eserleri 
bulunmamakta ve sadece bu hikâyeler ile usta malı eserleri icra etmek-
le yetinmektedir. “Hikâyeci âşık” olarak niteleyebileceğimiz Âşık Emin, 
usta malı söyleyicisidir. Çağlarî’nin kendi şiirlerinin yanı sıra Ercişli 
Emrah’tan, Âşık Garip’ten bazı epizotlar aktardığı ve Sümmani, Nihani, 
Deryami ya da başka tanınmış bir âşığın, deyişlerinden birini icra et-
meden önce bu şiirin hangi olaylar neticesi teşekkül ettiğini anlattığı 
kayda geçirilmiştir. Celâlî, bu âşıkların icra ettikleri eserlerin yanı sıra, 
başından geçen olayları şiirleştirip saz eşliğinde anlatmaktadır (Kaset 
No:3,9,10). 

Boratav’ın halk hikâyelerine yönelik şu ifadeleri önem arz eder: 
“Âşıklar, yazılı olarak tespit edilemeyen bu halk sanatı mahsullerinin mu-
fassal rivayetlerini bildikleri halde, rağbet görmedikleri için kısaltılmış 
halde âşıklardan öğrenen yeni hikâyeciler, bir müddet daha hikâyeleri bu 
kısaltılmış şekilleriyle nakledeceklerdir. Hikâyelerine artık talip bulama-
maya başladıkları andan itibaren, mazinin bu mirasları tamamen kaybo-
lup gidecektir (Boratav 1946: 186). Başka bir araştırıcının bu sözleri des-
tekleyen ve yeni türlerin ortaya çıktığını belirten ifadeleri de kayda de-
ğer cümlelerdir: “Değişen ve gelişen zaman içinde halk hikâyelerinin aşk 
ve kahramanlık konulu olanlarının yanında gerçekten yaşanmış olayları 
ya da gündelik hayatta da karşımıza çıkan intihar, ihanet, boşanma gibi 
pek çok entrik unsuru bünyesinde barındıranları da teşekkül etmeye baş-
ladı. Türk toplumunun geçirdiği kültürel değişiklikler anlatı geleneğinin 
giderek zayıflamasına da yol açmıştır. Bu sebeple uzun hikâyelerin yeri-
ni daha küçük hacimli, bazen de türküsüz birtakım kısa hikâyeler almış-
tır. Bu tür yeni hikâyelerin sadece şekil özellikleri değil, konuları da fark-
lıdır” (Köse 1997: 99). 

Bizzat şahit olduğumuz bir fasılda, öykülü türkülerin Van dışında-
ki yörelerde de icra edildiği anlaşılmaktadır. Bunun bir örneğini 2006 
Ramazan ayında Van’daki “Âşıklar Çay Evi”nde düzenlenen bir fasılda 
tespit ettik. Erzurumlu Nuri Kâşıkçı (Merami) ve Karslı İsrafil Öztürk bi-
rer öykülü türkü örneği vermişlerdi (CD No:10,11). Gaziantepli Âşık Gül 
Ahmet’in “Anamın Acer Gelini” adlı öykülü türküsü de bu türün bir ör-
neğidir (Arşimizdeki Türküler adlı CD). 
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Âşıkların halk hikâyelerini kısaltması veya kısa olarak anlatması ya-
hut bu ürünlerin yerine, daha kısa süre tutan kendi maceralarını öyküle-
riyle birlikte saz eşliğinde deyiş halinde icra etmeleri, performans teori-
nin anlatım ortamı (context, bağlam, çevre ve şartlar) ilkesini akla getir-
mektedir. Anlatıcısız aktarılan bir anlatım, dinleyicisiz anlatılan bir ürün 
olmaz. Anlatıcı-dinleyici bir araya geldiğinde, bu defa anlatım ortamının 
rahat ve dış etkilerden arınmış olması gerekir. Dış etkiler, dinleyici kitle-
si (yakın çevre) haricinde dönemin politik rejiminin (uzak çevre) tesirle-
rini içine alır. Yani anlatım ortamı her tür etkiden bağımsız ve anlatıcı ile 
dinleyici arasında rahat bir ortam sağlamış olmalıdır. Âşık, hikâyesini an-
latırken söylediklerinden dolayı yargılanma korkusuna kapılmamalıdır. 
Örneğin bir manasçı, Radloff’u dinleyicileri arasında gördüğü için, onu 
Çar’ın temsilcisi saymış, bu nedenle destana yeni bir epizot eklemiş, ora-
da Manas gönüllü olarak gidip Çar’a teslim olmuştur (Başgöz 2002: 35). 
Bu, uzaktaki dış etkinin anlatıcıya tesiridir. 

Dinleyiciler arasında zengin biri bulunursa, âşık ona göre tavır alıp 
bu şahsı sözleriyle taltif eder. Örneğin Celâlî, Vanlı zenginlerin ve Ağrı 
TV’nin iştirak ettiği bir fasılda hikâyeye şöyle başlar: “Çok değerli saygı 
değer gönül dostlarım! Her cuma olduğu gibi, bu cuma da yine âşıklar 
kahvesinde sizlerle gönül gönüle, yürek yüreğe beraberiz. Çalıp söylü-
yoruz, dilimizin döndükçe, karınca kadarınca. Bugün ayrıca, çok değer-
li misafirlerimiz var. Hepsine saygı. Özellikle bizi, sağ olsunlar, yad ede-
cek Celal Şevgin ağabeyimiz, memleketi için, tanınmış Van’ın çok değer-
li esnaflarından, değerli tüccarlarımızdan fabrikalarıyla memleketimize 
hizmet etmekte; onun sayesinde bir çok kardeşimiz, dindaşımız, vatan-
daşımız ekmek yemekte; kendilerinin inşallah daha varlıkları ilerletilerek 
daha da fakir dostlarımızın inşallah dileriz, ellerinden tutsun. Ayrıca bu-
gün içimizde yine bulunan çok değerli gönül dostum Hacıbaba Çorba 
Salonu’nun sahibi Hacı Adil Kırmızıkaya, çok değerli gönül dostum, ger-
çekten bu kadar güzel ki dışından ziyade içi o kadar güzel ki, bir yüzü 
güneşe benzer, bir yüzü aya. Allah onlardan, ondan, sizlerden ve hepi-
nizden razı olsun. Ayrıca bu gün bir aziz misafirimiz var. Ağrı’dan Kemal 
Oy. İlk kez tanışıyoruz. Kahvemize, Van’ımıza şeref vermişler, misafir gel-
mişler, biz de severek çalıp söylüyoruz. Onlar da inşallah kayıt yapıyor-
lar. Bu programı Ağrı’daki gönül dostlarımıza, tüm Ağrılılara dinletirlerse 
memnun kalırız. O vesileyle de, belki bir gün de Ağrı Televizyon’una da-
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vet edilir, onların misafiri oluruz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz, sefa 
geldiniz diyoruz.” (Kaset No:7). Bu örnek ise, yakın çevre etkisinin bir 
ifadesidir. Anlatıcı-dinleyici faktörleri üzerinde duran İlhan Başgöz’ün 
görüşleri şöyledir: “Sözlü edebiyat sadece okunan-söylenen bir metin-
ezgi-oyun değildir. Anlatıcı-verici, dinleyici-alıcı ve geleneksel metinden 
oluşan bir bütündür. Bu bir folklor olayıdır. Sözlü edebiyat, bu sac ayağı-
nın sürekli al-verinden kurulan bir bütündür.” (Başgöz 1986: 181). 

Anlatım ortamı ve dinleyicinin, anlatıcı ve dolayısıyla icra üzerinde-
ki tesirine birkaç örnek daha verelim. Dinleyici kitlesi, anlatıcıyı ne ka-
dar candan dinlerse ve alkışlarsa anlatıcı, o oranda icrasını güzelleştirir. 
Anlatıcının dinlenmediği, konuşmaların olduğu bir ortamda âşık, ese-
ri kısa bir şekilde ve hemen bitirmek isteyecektir. Hatta kızıp icrasını ta-
mamlamayabilir. Örneğin Celâlî bir fasılda “Arzu ederseniz biz onlar için 
bir deyiş olarak böyle atışma türünde… Bir öykülü daha okuyim prog-
ramı diğer dostlarıma müsaade edeceğim.” (Kaset No:7). Burada diğer 
âşıklar laf arasına girmiş ve Celâlî’nin ne atışma yapmasına ne de yeni bir 
öykülü türkü söylemesine müsaade etmişlerdi. Çünkü saat ilerlemiş ve 
diğer âşıklar da, il dışından gelen bir televizyonda hünerlerini göstermek 
istemişlerdi. Ama dinleyici kitlesinin Celâlî’yi ilgiyle dinlediği bir fasıl-
da o, hikâye girişini uzattıkça uzatıyordu: “Gözleriniz namert görmesin 
mert insanlarla müşahede olasınız. Dostluk burasıdır. Manevi olarak kal-
kınmış olasınız. Efendim, çok değerli, benden daha güzel söyleyen de-
ğerli dostlarım var. Ben onu sizlere âşıklığın her dalında hani bi şey olsun 
diye, bir öykülü bir türkü okuyacağım. Ondan sonra Allah nasip ederse 
değerli dostlarıma sazı vereceğim. Bu öykülü türkü Diyarbakırlı Ali İzzet 
beyin oğlu Hüseyin bey’e ait olan bir türküdür. Hepiniz bu türküyü kı-
saca bir dörtlük olarak birçok sanatçının ağzından duymuşsunuz. Böyle 
bağlar, böyle bağlar. Ama nedir bu bağlar, mesele orda. Efendim derler ki 
Diyarbakırlı çok değerli Ali İzzet Bey adında çok zengin, efendi mi efen-
di, fakirin elinden tutan mazlumun imdadına yeten, herkese yardımcı 
olan çok değerli bir Ali İzzet varmış. Bu, çocuğu önceden olmamış, son-
radan bir oğlu ve bir kızı olmuş. Efendim oğlunun adını Hüseyin bırak-
mış. Hikâye çok uzun hikâye. Girsem başkalarına sıra kalmaz. Ben sade-
ce biraz özet olarak gidecem. Evet âşık dili derler ki yörük olur. Hüseyin 
gün o güne gelmiş ki Ali İzzet Bey, Hüseyin’i bin bir nazla, bin bir eday-
la, bin bir sevgiyle, bin bir hoşlukla yetiştirmiş, büyütmüş, gelmiş böyle 
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benim gibi 18-20 yaşlarında delikanlı olmuş. Efendim Hüseyin’i evlen-
dirmek istemişler. Yine çok değerli bir aileden Senem adında hanım kız-
la Hüseyin’i evermişler. Efendim böyle 140 koyun kesmişler. 1000 kişi-
yi alsam misafir çağırsak, efendim âşıklar böyle uzatır bunu, kaç sorular, 
pirinç açmışlar efendim. Ortalığa bağı cevher saçmışlar, anlatırlar böy-
le, biz de anlatırız. Gerçi geçmiş âşıkların ayağının tozu olamayız ama 
biz onların bir mirasçısı olarak bir şeyler söyleyelim. Hüseyin’i evlendi-
rirler. Çok mutlu bir yuva, oldukça güzel mi güzel Senem. Hani âşıklar 
der ki “Vay evin şen olsun Senem/ Vay senem senem, senem/ Aşk ile yan-
dı sinem/ Bâdeyi sundum sâki ben olaydım ben sunam.” Sunam ki gü-
zellerden birinci seçilmiş, Senem ki güzellerden seçilmiş. Ağzında dizil-
miş dişler inci, kaşlar kara, gözler ela, küpeli kulaklar, elma yanaklar, be-
yaz gerdan, boy fidan, saçlar sarmış belini, kınalamış elini, henüz derdir-
memiş (dermek) gülünü. Âşıklar bunu bir de sonda böyle bir teker der-
ler. Keşke böyle bir güzel de diyor, olsaydı babam gelini” (Kaset No:7).

Dinleyici kitlesinin azalması ve geleneğin dinleyici tarafından tanın-
maması, hikâyecilik geleneğini törpüleyen ayrı bir faktördür. Geleneği 
tanımayan dinleyici, anlatının neresinde nasıl bir tepki vereceğini bil-
mez. Örneğin âşık, deyişini bitirdikten sonra alkışlanmak yerine, “hür ol, 
nur ol” nidalarını tercih etmekte ve gelenekte alkışlanmanın olmadığını 
söylemektedir. Âşık Çağlarî, bir fasılda sözle taltif edilmek yerine alkış-
lanınca, dinleyicileri uyarmıştı. Bunlara bir de teknolojik gelişimle sos-
yal değişim eklenince halk hikâyesi denilen geleneksel anlatının günü-
müzde neden unutulduğu ve bittiği kolayca görülür. İnsanlar, artık siga-
ra dumanı altında dolup taşmış kahve ortamı yerine, evinde rahat bir şe-
kilde kanepelerine kurularak televizyonda çeşitli eğlence programları-
nı izlemeyi yeğlemektedirler. Âşık kültürünün devam ettiği geleneksel 
mekânlara, geçmişe özlem duyan ve bu kültürü tanıyan çok az sayıda-
ki insan grupları gitmektedirler. Dinleyici kitlesinin azalmasıyla gelenek-
sel formlarda da değişmeler meydana geliyor. Kahveye gelen âşık kültürü 
meraklıları ise uzun halk hikâyesi dinlemekten ziyade, âşığa ait beğen-
diği birkaç deyişini dinlemek istiyor ya da âşıktan, beğenilen türkülerin 
icra edilmesini talep ediyor. 

Anlatım ortamının halk hikâyeleri üzerindeki etkilerini belirttikten 
sonra, âşıklık geleneğinin temsilcilerinden biri olan Âşık Celalî’yi, âşığın 
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öykülü türkülerini tanıtmaya ve halk hikâyelerinin teşekkülü konusunda-
ki bazı görüşlere bakmaya çalışacağız. Bu vesileyle öncelikle âşığın kısa 
bir biyografisini vermekte fayda görüyoruz.

Âşık Celâlî, 1952 yılında Van’ın Kasımoğlu köyünde dünyaya gelir. 
Celâlî’nin babası İsmail Bey, seferberlik zamanında İran’dan İstanbul’a 
göçer. İsmail Bey, akrabalarının Van’da olduğunu duyunca buraya ge-
lir. O, akrabası olan Zeynep Hanım’la yaptığı evlilikten altı erkek, dört 
kız evlada sahip olur. Celâlî, İsmail Yenitürk’ün on çocuğundan yedinci-
sidir. Zaten, uysal bir çocuk olduğu için sevilen Celâlî’nin, aynı zaman-
da âmâ olması onun aile ve köylüler tarafından daha çok ilgi görmesine 
neden olur. Celâl, 700 türkü ezberleyerek bir bakıma eksik olan bir du-
yusunu, hafızasının gücüyle gidermiştir. 1968 yılında anne-babasını yiti-
ren Celâl, üzüntüsünü “Gül gibi açan rengim gazel gibi soldu” cümlesiy-
le ifade etmiştir. Ağabeyler, anne-babanın ölümünden sonra, 1970 yılın-
da Van’a taşınmışlardır. Yeni ortamda tanıdık arkadaş ve insanlar olmadı-
ğı için sıkılan Celâl, ağabeylerinin kahve açması sonucu zamanını bura-
da harcamaya başlamış ve çok sayıda arkadaş edinmiştir. Bu zamanlar, 
Davut Sulari’nin Van’a geldiği yıllara rastlamaktadır. 19 yaşından beri za-
ten ilhamla şiirler yazan Celâl’in, bu kahvede Sulari ile program yapma-
sı, onu âşıklık sanatında olgunlaştırmıştır. Onun daha önce, çok sayıda 
türkü ezberlemesi ve Molla Bozo’dan halk hikâyeleri öğrenmesi, âşıklık 
mesleğine hazır olmasını sağlamıştır. Önceki senelerde, göz hastalığının 
iyileşmesi için girişimlerde bulunan, fakat sonuç alamayan âşık, bundan 
sonraki hayatını tamamen âşıklık mesleğine adamış ve Âşık Celâlî olma-
ya doğru yol almıştır. 

Celâlî, devletin sakatlara iş imkânı tanımasından faydalanarak işçi 
bulma kurumuna müracaat eder. Fakat herhangi bir işe alınmaz. 1974’te 
zamanın Karayolları müdürüne sakatlığını ve işe alınma talebini şiirle 
bildirmiştir. Karayolları müdürüne hitaben “Efendim” şiirini yazar ve işe 
alınır. İşe alınınca “Solmuş güllerimin yerinde rengârenk solmayan gül-
ler bitti” diyerek devlete “Adaletine” ve müdüre “Öperim” ayaklı şiirleri-
ni yazmıştır.

Âşık Celâlî’nin hayatındaki en önemli olay gözlerini yitirmesidir. 
Küçük yaşlarda bir göz hastalığı sonucu, görme yetisini kaybeden Celâlî, 
birkaç ameliyat geçirmiş olmasına karşın, tekrar görme fonksiyonunu ka-
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zanamamıştır. İlk defa 1961 yılında göz tedavisi için Ankara’ya götürü-
len Âşık Celâlî, bir netice alamaz. 1967 yılında tekrar göz ameliyatı için 
Ankara’ya giden Celâlî’yi, “Göz tansiyonunu düşürmeden ameliyat ya-
pamayız.” diyerek Van’a geri gönderirler. Göz ameliyatı için çok fazla 
çaba sarf eden âşık, 1970’lerde zamanın başbakanı Süleyman Demirel’e 
durumunu anlatan bir mektup yazar ve bu girişiminden netice alır. 
Mektubunun cevabı valiliğe gelir. Devletin bir miktar para yardımı yap-
ması yanında, ağabeyleri de ona maddi destek sağlar ve âşık Ankara’ya 
gider. Başbakanın emriyle masrafların bir kısmı karşılanan ve göz ban-
kasına yatırılan Celâlî, Ankara’daki bir hastanede göz tansiyonu düşürül-
mek suretiyle ameliyat edilir. Fakat, Celâlî’ye tekrar “Tansiyonun yüksek 
olduğu için, asıl ameliyatın ancak bir yıl sonra yapılabilir” cevabının veril-
mesi üzerine âşık, “Hocam” ayaklı şiirini yazar.

Bu şiirden sonra başka bir doktora ameliyat olur. Bir ara gözlerinde 
düzelme olmuşsa da, bu geçici bir durumdan başka bir şey değildir. İki 
ay sonra glokom hastalığından gözleri yine fonksiyonunu yitirir. Âşık, bu 
esnada kendisine ilgi duyan bir bayan doktor için “N’etsin” uyağıyla şiir 
yazar. 

Celâlî, 1971’de Ankara’daki “Körler Okulu”na başvurur. Fakat ora-
dan Antep’teki “Körler Okulu”na gönderilir. Yaşı büyük diye, okula 
alınmayınca oradan da Van’a döner. Hayatı boyunca göz hastalığından 
dert ve ıstırap çeken âşık Celâlî, bu durumunu gösterilen örnekler dı-
şında da birçok eserine yansıtmıştır. Mesela onun “Gözlerim” ayağıyla 
meydana getirdiği eseri, çekilen sıkıntı ve çilelerin en güzel ifadesi ola-
rak şiirde hayat bulmuştur. 

Âşık Celâlî, âmâ olduğu ve hiçbir işle iştigal etmediği için, küçük yaş-
lardan itibaren daima, eski âşıkların kitaplarını, hikâyelerini okutarak 
vakit geçirmiştir. Aynı zamanda, TRT radyosunu sık sık dinleyerek halk 
türkülerinin çoğunu ezberlemiştir. Celâlî, hikâye ustası Gazizade Molla 
Bozo’dan öğrendiği türkülü hikâyeleri köy odalarında anlatarak, yapılan 
düğün ve şenliklerde türkü söyleyerek âşıklık mesleğini geliştirir. Daha 
sonraları, bir saz edinen ve kimseden ders almayan âşık, sazı yavaş ya-
vaş çalarak, kendi kendine öğrenir. 1968’de anne-babasının ölümünden, 
fazla üzüntülü olmasına rağmen, Allah’a isyan etmediğini anlatan Celâlî, 
namaz kılıp Allah’tan âşık olma hususiyetini istemiş ve bunun neticesin-
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de gönlü ilhamla dolarak şiirler söylemeye başlamış. Celâlî’nin her ne ka-
dar rüya sonucu olmasa bile, zorluk ve sıkıntılardan dolayı âşıklık mesle-
ğini elde etmesi, diğer âşıkların “sıkıntı çekme” ortak motifinin bir ben-
zeridir. Yaptığı duaların kabul olmasından sonra şiirler söylemeye başla-
yan âşık, eserlerini ilhamla oluşturduğunu, ilham gelmediği zaman iste-
se de, bir dörtlük dahi meydana getiremeyeceğini söyler. Oysaki âşığın 
daha önceleri gelenek temsilcilerinin hikâyelerini dinlemesi, onların şiir-
lerini okutup hafızasına alması, halk türkülerini ezberlemesi ve şenlikler-
de uygulaması, kalıp ifadelerin zeminini hazırlamıştır. Bu nedenle o, ge-
lenek taşıyıcılığını yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır. 

Celâlî, 1990’larda Erzurum’daki “Âşıklar Bayramı”na davet edilir. O, 
Vanlı bir ozan olarak, “Erzurum Âşıklar Bayramı’nda” Van yöresini tem-
sil etmiştir. Erzurum’da çıkarmış olduğu şiir kitabını, Dertli Kâzım’la be-
raber oranın ilçelerini tek tek dolaşarak satmıştır. 

1992 yılında Süriye Coşkun tarafından Âşık Celâlî’nin şiirlerini topla-
yan bir lisans tezi hazırlanmıştır. 1993 yılında Van valiliğince 64 şiirlik 
Gönül Gözü kitabı basılmıştır. Diğer şiir kitabı olan Gönül Gözü-2’de ise, 
285 şiir bulunmaktadır. Şiirlerinde 7, 8, 11, 13, ve 15’li hece ölçülerini 
kullanmıştır. Celâlî, daha çok âşık tarzı şiirin en sevilen biçimi olan 11’li 
koşmayı tercih etmiştir. Ayrıca güzelleme, ağıt, taşlama gibi türler yanın-
da, âşık tarzı şiirde yer alan Lebdeğmez, Divan, Gazel, Destan, Sicilleme 
örneklerini de vermiştir. O, 1970’lerden bu yana, kendi eserlerini oku-
duğu, türkülü hikâyeler anlattığı Âşık Kahveleri’ne gitmekte ve değişik 
âşıklarla atışma yapmaktadır. İlk zamanlar, 35-40’a yakın türkülü hikâye 
bildiğini söyleyen âşık, şimdi vaktin darlığından ve dinleyicinin beğe-
ni düzeyinin değişmesinden dolayı, geleneğin bu mahsulünü icra etme-
mektedir (Arvas 2005: 71)6. 

Hayat hikâyesi kısaca bu şekilde olan âşığın yaşadıklarına bakıldığında 
öykülü türkü denilen mahsullerin nerden geldiği hakkında bir ipucu elde 

6 Bu hikâye, “Ali İzzet Bey Oğlu Hüseyin” ismiyle de bilinmektedir ve bazı araştırıcılar 
bunu hikâye değil, serküşte olarak değerlendirmektedir. Celâlî’nin bu hikâyeyi anlat-
masının nedenleri çeşitlidir. Bu nedenlerin bir kaçı şöyle sıralanabilir: uzun zamandır 
hikâye anlatmaması, böyle bir kalabalık bulmuşken bu fırsatı kaçırmamak, dışardan 
gelen bir TV vasıtasıyla kendini dışarıda tanıtmak ve böyle bir ortamda iyi bir gösterim 
yapıp hünerini sergilemek.
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ediyoruz. Halk hikâyeciliği geleneği üzerine bir soru sorulunca Celâlî şöy-
le cevaplamıştı: “Ben sayı ile otuz beş, kırk taneye yakın hikâye bilirdim. 
Köroğlu, Köroğlu’nun dört kolunu, Emrah, Âşık Garip’i, Tahir-Zühre’yi, 
Mahmut ile Elif’i, Hurşit ile Mahmeyri’yi vs., vs. böyle çok böyle bilirdim. 
Fakat ne yazık ki, bu hikâye töremiz, geleneğimiz dinlenilmeye dinlenil-
meye, iş düştü dansa caza /yaz geldi karalar kapandı bizim saza. Ee artık ne 
yapalım, ya biz gerçekten söyle… Eskiden inanın ben Emrah’ı, dört gece 
beş gece anlattığımı bilirdim. Köyde odalar olurdu, köy odaları. O kadar 
güzel anlatırdık, onlar dinlerdi. Bizim ustalarımız vardı. Mehmet Bozkurt 
vardı, rahmetlik oldu. Hep hikâyetleri ondan öğrenirdim. Ben, inanın bu 
anda başlasam böyle birçoğunu unutmuş gibi, birçoğunu böyle yarım ya-
malak belki anlatacaz. Çünkü hikâye olayı öyle ki tekrarında fayda var. 
Tekrar ede ede unutulmaz. Yani biz, çalışmayan derler ki kılıç demir pas tu-
tar. Bizim de öyle oldu.” Alıntıladığımız cümlelerden âşığın hikâyeleri, ar-
tık anlatmadığı için unuttuğu sonucu çıksa da 03.10.2003 tarihinde, baş-
ka bölgelerde de anlatılan “Böyle Bağlar”� adlı halk hikâyesinin yarısı tara-
fımızdan derlenmiştir. Hikâyenin tümünü anlatmamasının nedeni, zama-
nın kısa olmasıydı ve âşık sözlerine şöyle son veriyordu: “Bu hikâye çok 
uzun, bunu bölüm bölüm zamanla inşallah siz aziz dostlarıma zaman-
la anlatacağım. Böyle deyişleriyle beraber biz bu deyişe burada son ve-
relim. Hüseyin yoluna devam etsin. Bakalım ileri günlerde nasıl anlatırız 
Hüseyin’i. Siz aziz dostlarıma saygılar sunuyorum.” (Kaset No:7).

Bu bilgilerden sonra halk hikâyelerinin teşekkülü konusundaki gö-
rüşlere bakılabilir. Halk hikâyeciliği, âşık tarzı şiir geleneği haricinde, 
son zamanlara kadar âşıklar vasıtasıyla sürdürülen ve âşıklık geleneği-
nin içerisinde yer alan gösterime dayalı önemli bir anlatıydı. Bu anlatı-
lar âşıklığın önemli bir göstergesiydi. Âşıklar ya çok önceleri tasnif edil-
miş bu hikâyeleri anlatır ya da kendilerinin musannifi olduğu hikâyeleri 
icra ederlerdi. Halk hikâyelerinin oluşumu hakkında değişik görüşler or-
taya atılmıştır. Halk hikâyeciliğiyle alakalı kapsamlı bir çalışma hazırla-
yan Boratav, bu ürünlerin doğuşu için “Küçük türkülü hikâyelerin do-
ğuşu (Bunlar bir veya birkaç türküyü ihtiva eden hikâyelerdir.), büyük 
hikâyelerin bazı epizotlarının meydana gelmesinde türkülerin rolü, bü-
yük hikâyelerin meydana gelmesi” (1946:132) gibi üç temel nokta üze-
rinde duruyor. Yani Boratav, bir halk hikâyesinin, türkülü hikâyelerin epi-
zot daireleri meydana getirmesi ve genişlemesi sonucu ortaya çıktığı-
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nı söylüyor. Bu düşünceye göre, Celâlî’nin öykülü türküleri kendisi veya 
iyi bir âşık tarafından işlenirse uzun soluklu halk hikâyesine dönüşebilir. 
Elbette, gerçek olaylara bazı yeni hayali eklemelerin yapılması da gere-
kiyor. Güney’in hikâyeler üzerine sarf ettiği “Gerçek yaşantılara dayan-
makla beraber hayal ve fantezi kabilinden ‘katma unsur’ların da rolü var-
dır bunlarda.” (Güney 1971: 45) sözleri manidardır.  

Nihat Sami Banarlı, “aşk hikâyeleri”nin doğuşunu açıklarken “Âşık-
şair dolaşırken maceralar geçirir, bunlara dair şiirler söyler, bu şiirler 
halk arasında yayılır, bilinmez kimseler tarafından yeni parçalarla zen-
ginleştirilir” demektedir (Banarlı 1935: 18-22’den Duymaz 1992b: 9). 
Kervankıran türküsünün “Aslı ile Kerem” adlı halk hikâyesindeki yeri-
ni tespit eden Ali Duymaz, halk hikâyelerinin doğuşunda o devrin söz-
lü geleneğindeki mevcut malzemeden de faydalanıldığını söylemekte ve 
devamla şunları ilave etmektedir: “Hikâyeyi daha sonra nakledenlerin 
bazı ferdî veya anonim mahsulleri hikâyeye ekleyebildikleri bir gerçek-
tir. Hatta bazı hikâyeler, aslen hikâyeli bir türkünün genişletilip geliştiril-
mesinden meydana gelmiştir. Mesela ‘Genç Osman’ hikâyesinin Kayıkçı 
Kul Mustafa adlı bir yeniçeri şairin Bağdat Seferi’ni anlatan bir türkü-
sünden doğduğu bilinmektedir” (Duymaz, 1992b: 9-12). Duymaz, bazı 
hikâyelerin aslen hikâyeli türkülerin genişlemesi sonucu ortaya çıktığı-
nı kabul etmekle beraber, “Aslı ile Kerem”, “Ercişli Emrah” gibi büyük 
hikâyeler için bu görüşün doğru olmayacağını, bunun yerine bu tür bü-
yük halk hikâyelerinin teşekkülünde Banarlı’nın görüşlerinin daha uygun 
olduğunu belirtmektedir. Yani asıl hikâyeye ‘bilinmez kimseler tarafından 
katılan’ türküler, o hikâyenin biraz daha büyümesine ve daha anonim bir 
mahiyet almasına yaramaktadır. Netice itibariyle Âşık Celâlî’nin kendi 
başından geçen olaylar sonucu epizotlar halinde oluşturduğu öykülü tür-
küler, uzun hikâyelerin ilk aşamasını meydana getirmektedir denebilir.

Celâlî’nin bütün öykülü türkülerini burada vermenin imkânı yok. Bu 
yüzden iki örnek verip geriye kalan öykülü türkülerin isimlerini sırala-
makla yetineceğiz. Onun belirli zamanlarda başından geçen olaylara 
bağlı olarak meydana getirdiği öykülü türkülerden birinin girişi şöyledir: 
“Bugün daha mutluyuz. Saygıdeğer hocalarımız bizi yâd etmişler, sağ ol-
sunlar, var olsunlar, muhabbeti bilen kişiler hani demişler ‘Muhabbet bir 
bela şeydir, giriftar olmayan bilmez, zığıstan (kış) çekmeyen bülbül, baha-
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rın kıymetin bilmez’ demiş şair. Onun için âşıklık biraz, birçoğunda me-
cazdan başlar. İşte hakikate doğru böyle ağır ağır ilerler. Bizde de öyle 
oldu. Gerçi hakikate henüz geçemedik, ama inşallah belki yaşlılık döne-
mimizde Allah-u Teala o dergâh kapısını nasip eder de Yunus gibi biraz ya-
nar kavruluruz., savruluruz; ama ne yapıyorsak o kilidi açamıyoruz, aça-
cağız inşallah, he.” Bu girişten sonra, ilk defa bir kıza âşık oluşunu bir tür-
külü hikâyeyle şöyle dillendirir: “Hocalarımın da başından geçmiş yani bir 
mahpeyker bir saç-ı leylaya meftun olmayan yok herhalde. Şimdi şu bildi-
ğiniz Van’ımızda Araştırmanın (Araştırma Hastanesi) yerinde biz onun is-
mine derdik –Tuncay  hocam da bilir- eskiler Kız Öğretmen Okulu derdik. 
Orada ilkokulu mu, ortaokulu bitirdikten sonra  okuyanlar öğretmen olur-
lardı. Çok candan arkadaşlarım vardı. Gerek kız gerek erkek böyle. Gelir 
beni alırlardı. Hep gezmeye giderdik Edremit’e, efendim Erek dağına, şu-
raya, buraya. Bir gün Edremit’e gittik. Böyle oturmuşuz yeşillik, o güzellim 
bağlar daha güzeldi. Şimdi biraz eksildi, meyvalar eksildi, ağaçlar kesildi, 
eh işte yeşillikler basıldı. Ne biliyim haklı konuşanlar susuldu. Öyle bir za-
mana geldik de. Şimdi içlerinde hepsi güzel de, hani derler  “bir başka var, 
bir de bambaşka var”, bana göre o kız çok bambaşkaydı. Dedi ki ya Âşık 
Celâl, dedim efendim, ya dedi biz görüyoruz, geliyoruz, işte yok seyredi-
yoruz, çölü seyrediyoruz, efendim gülü seyrediyoruz. Eyvah dedim baş-
kası deseydi neyse de, sen dedin daha güzel oldu. Dur bakalım dedim. O 
zaman şu türküyü, şu deyişimizi yazdık. Bakalım ben ne dedim, o an neyi 
seyrediyorum. O da neyi seyrediyor. Şöyle başlamıştı:

Sevdiğim seninle seyrana gidek 
Sen çölü seyreyle ben ise seni 
Kırda gül toplayıp muhabbet edek 
Sen gülü seyreyle ben ise seni 

Sabah faslı çıksak Erek dağına 
Öğlen insek Edremit’in bağına 
İkindi çekilsek göl kırağına 
Sen gölü seyreyle ben ise seni 

Uğrayalım Zernabat’a bulağa 
Zülfün tara su damlasın yanağa 
Akşam dönsek evimize otağa 
Sen tülü seyreyle ben ise seni 
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Kerem et mehtaba çıkalım bile 
Mehtap gibi verir cemalin şule 
Aşkınla yanarak döneyim küle
Sen külü seyreyle ben ise seni 

Âşık Celâlî der vaslına ersem 
Gönül gözü ile didarın görsem 
Başım dizin üzre canımı versem 
Sen ölü seyreyle ben ise seni 
    (Kaset No:3)      

Bir başka öykülü türküde, düğün esnasında sevgilisini görmek iste-
mesinden dolayı başından geçenleri şöyle dile getirmiştir: “Şimdi öy-
külü türkümüz şöyle. Saygıdeğer Süleyman Hocam, bizim köyde es-
kiden düğünler yapıldığı zaman böyle şimdiki gibi kadın ve erkek-
ler birlikte, beraberlikte düğün yapmazlardı. Yani bir odada, bir tan-
dır evinde, bir salonda diyelim ki erkekler ayrıca baş başa, gönül gö-
nüle çalar oynarlardı. Bir tandır evinde veya bir salonda veya bir oda-
da diyelim ki kadınlar da ayrıca çalar oynarlardı. Şimdi bu kadınla-
rın da kapısında bizim amcazadelerden çok vefalı böyle hanımların 
hatırını sevip saydığı bir amcamız vardı. Bizde Azeri lehçesiyle, bi-
zim Van’ımızda da öyle, yani amcaya emi derler. Bu emmi de kapı-
da bekçiydi, gençlerin gidip kadınları, kızları huzursuz, rahatsız et-
memesi için görev verilirdi. Kapıda bekçi olarak beklerdi. Eee gel ge-
lelim hani gönül ferman dinler mi, aşk padişahtan bir şey anlar mı? 
diye bir şey var. Ben de o akşam o kadın düğününe gitmek zorunday-
dım. Çünkü gel diyenim var. Gittik arkadaşlarımla beraber yaklaştık 
kapıya. ‘Selamünaleyküm’ korka korka, boynumuzu böyle bükerek 
emi nasılsın, iyi misin? İyiyim yavrum dedi, siz nasılsınız? Hayırdır siz 
neye geldiniz? Valla emi bugün işte elini öpmeye geldik. Gel bize izin 
ver, biz düğüne gireceğiz, kadınlara kızlara iki tane güzel türkü söy-
leyeceğiz, çıkacağız. Yok dedi evladım. Emi de haklı aslında. Çünkü 
sizi bıraksam dedi, diyecekler akrabalarına imtiyaz yapıyor, onlara 
torpil geçiyor. Başkaları, köyün içinde başka olaylar çıkarır sizi bı-
rakmam. Ya emi, işte bahane ediyorum, hani emi ben görmüyorum 
ki bak, ben kime bakacağım. Sen müsaade et, ben bari yalnız gire-
yim. Yok dedi. Valla emim Nuh dedi, peygamber demedi, bırakmadı. 
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Oradan ayrıldık, ben de sigara içmiyorum. O zaman da herkes böyle 
güzel filtreli miltreli sigaralar… Ancak bir çamlıca var, yenice var fa-
lan. Arkadaşımda doğu denilen bir sigara var. İsmi doğu, Bitlis’te çıkı-
yor falan, bunu alıyor, içiyor. Dedim ki Zekeriya, dedi efendim. Valla 
bugün dedim, bir doğu sigarası içmek hak oldu. Getir bir tane içe-
yim. Aldım sigarayı içtim. Orada bakalım emmi için ne yazdım, ne 
söyledim? Halimi emmiye beyan etmek için ben de siz aziz dostları-
ma sazım ve sözüm ile söyleyeyim. Söylemek benden rast getirmek 
Allah’tan.   

Toyun kapısında bekçi durarsın 
Bırak içeriye gireyim emi 
Girme söylerisen kalbim kırarsın 
Fazla durmam biraz durayım emi 

İçimden geliyor türkü söyliyim 
İnip aşkın deryasını boyliyim
Seni her mecliste tarif eyliyim 
Ne istersen hazır vereyim emi 

Üç çamlıca verim üç de Yenice 
Gara kişmiş alım sen ye iyice 
Yeter ki men toya gidim bu gece 

Gönül gözü ile göreyim emi 
Bulakta anlaştık toya gel dedi 
Men oyniyim sen de defi çal dedi 

Biraz da büyüyek meni al dedi 
Severek murada ereyim emi 

Men olmasam o kız çıkıp oynamaz 
Mennen başkasına ganı gaynamaz 
Aşk sevda çekenler bizi gınamaz 
Aşk ile yanıyor yüreğim emi 

Lüküs yanar ışık düşer yüzlere 
Mayil oldum şirin şirin sözlere 
Biri hariç bacı dedim kızlara 
Biriyle muhabbet kurayım emi 
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Celâlî der utanırım bağışla 
Toya gidim sınığ gönlümü hoşla 
Toydan çıhım başım kır demir taşla 
Elin öpüm halin sorayım emi”

(Kaset No:3)      

Değişik zamanlarda “Âşıklar Çay Evi”nde derlediğimiz başka öykülü 
türküler de mevcuttur. Bunları kısaca tanıtmakta yarar var. Celâlî, iş ye-
rinde birlikte çalıştığı bir bayanın âmâ gözleriyle nasıl işe gelip gittiği-
ni sorması üzerine “Bilemedim”, Ankara’da göz ameliyatı için bulundu-
ğu bir zamanda kendisine âşık olan doktoruna “Gözlerim” ve “N’etsin 
(Kaset No:9,10); bir yolculuk esnasında mola yerinde çayların geç gel-
mesi üzerine “Kahveci” (Kaset No:5) deyişlerini söylemiştir. O, bütün 
bu deyişleri söylerken hikâyelerini de mutlaka aktarır. Bunlar derleme-
lerimiz arasında yer alan öykülü türkülerdir. Âşığın bir de şiir kitabın-
da bulunan ve hangi olay sonucu deyişin oluşturulduğu belirtilen baş-
ka öykülü türküleri vardır. Bunlar; “Turnalar”, “Asker Olmak İster İdim”, 
“Atım”, “Gelin”, “Türk Dedi”, “Mehmet Abi”, “Hocamız”, “Beğenmez”, 
“Kızlar”, “Dolmuyor”, “Doktor Bey”, “Kızar mısınız?”, “Birol Beyim”, 
“Sarımsak”, “Varmış”, “Yok Dedi”, “Yunan”, “Nene” başlıklı şiirlerdir 
(Yenitürk, 2000).

Netice itibariyle bu bildirimizde Âşık Celâlî’yi ve öykülü türküle-
rini tanıtmanın yanı sıra, Celâlî’nin öykülü türküleri temelinde halk 
hikâyelerinin dönüşümünü, teşekkülünü, anlatım ortamına bağlı ola-
rak anlatıların kısalıp kısalmadığını tartışmaya çalıştık. Ayrıca hikâyelerin 
oluşmasında Celâlî’nin öykülü türkü dediği ve bozlak, kısa türkülü 
hikâye, türkü-hikâye gibi terimlerle de ifade edilen bu ürünlerin, geçmiş-
te halk hikâyelerinin teşekkülünde önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 
Nitekim Boratav, öykülü türkülerin (Boratav’ın deyimiyle türkü-hikâye) 
hikâyelerin oluşumunda olumlu bir rol üstlendiğini bildirmiştir. Ancak 
Celâlî’nin oluşturduğu bu ürünler uzun halk hikâyelerinin ilk aşamasın-
da kalmış durumdadır. Günümüzde eskisi gibi, bu ürünlerin ileriki za-
manlarda uzun halk hikâyelerine dönüşmesini beklemek yersiz bir bek-
lenti olacaktır. Hatta günümüzde yaşayan öykülü türkülerin, günümüz 
şartlarına bağlı olarak belli bir zaman sonra unutulması mümkündür. 
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Almanya’dan Âşık Edebiyatı’nın  
Bir Temsilcisi Âşık Kemteri

Ashik Kemteri: A Representative of the  
Ashik Literature in Germany

 Fatma Ahsen TURAN*

ABSTRACT
Ashik Kemteri has gone to Germany in the 70’s and has lived all 
the adversity of being abroad. At abroad he has struggled to cherish 
the ashik tradition, custom and conventions.  As a natural manifes-
tation the result of the ashiks leaving their homeland and living in 
a different country, different people, different culture, the places, 
the people and issues in their poems have varied. Consequently, 
together with the transmigration the subjects of the ashiks poems 
have changed. In Kemteri’s poems the socio-cultural structure of 
the migrants from Anatolia is emphasised, longing for the home-
land, the manifestation of the adversity of the foreign country are 
pointed out in the verses. In the communiqué besides introducing 
Ashik Kemteri, his struggle of life abroad, his effort for the ashik 
and expectations for the tradition will be discussed.

Key Words: Transmigration, foreign country, ashik tradition, Germany.

A- DOĞUMU - AİLESİ

1945 yılında Divriği’nin Karşıcık köyünde doğmuştur. Adı İbrahim 
Alkan’dır. Ailesi Tunceli Dersim’dendir. Dedesi Karyaganlı Ali Haydar, 
Sivas Divriği’nde Karsıcık köyünü kurarak buraya yerleşmiştir. Babasının 
adı Ali, annesinin adı Gülsüm’dür. İbrahim Alkan daha on iki günlükken 
babasını kaybetmiştir. Şiirlerinde bu durumu şöyle dile getirir.
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“On iki günlükken göç etti babam
Kader deyin yazı deyin şans deyin”
“Acıları yüreğimde duyunca
Düşündüm nedendir ömür boyunca
Bir gün baba diyemedim doyunca
Onu da toprağa katmış giderim”

B-  HAYATI VE SANATI

a- Eğitimi ve Bulut Dede

İbrahim Alkan, ilkokulu köyünde bitirmiştir. Amcası Esat, Ankara’da ya-
şadığı için annesi ile Ankara’ya gelip yerleşmişlerdir. Alkan, köyünü öz-
lediği için zaman zaman yaşından beklenmedik şekilde kaçıp kaçıp kö-
yüne gitmiştir. Köyü ile ilgili çok hatırası vardır; ama unutamadıklarından 
biri köye ara sıra gelip cem yürüten, Bulut Dede’nin saz yapışıdır. O sazı 
da o sazın sesini de hiç unutmamıştır.

b- Alkan’ın Hayatında Dönüm Noktası İstanbul

İbrahim Alkan Ankara’da bulunduğu sürece küçük yaşına rağmen pek 
çok işte çalışmıştır. Sonraki yıllarda önce köyüne dönmüş daha son-
ra İstanbul’a yerleşmiştir. Annesi ile birlikte yerleştiği İstanbul’da dayı-
sı Kanber, teyzesi ve eniştesi ile birlikte olmuşlardır. Alkan’ın bir mucize 
olarak kabul ettiği karşılaşma ise teyzesinin eşi ile olan karşılaşmasıdır. 
Alkan’ın unutamadığı, tesirinden kurtulamadığı Bulut Dede teyzesinin 
kocasıdır. Bulut Dede’nin Alkan üzerindeki tesiri bundan sonra da sür-
müştür. Saz, söz, yol, erkân derslerini Bulut Dede’den almıştır.

c- Alkan ve Daimî Usta

İbrahim Alkan’ın hayatında İstanbul önemli bir mekân olmuştur. Alkan, 
Bulut Dede’nin yaptığı, hayran olduğu sazların benzerleriyle Daimî usta-
nın dükkânında karşılaşmıştır. Bu karşılaşma Alkan’ın hayatında dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Alkan, Daimî’nin dükkânından saz almak istemiş 
ancak usta tarafından “Bir baltaya sap ol, bir meslek öğren, sana saz maz 
yok” denilerek kovulmuştur. Ancak Alkan’ın müteakip ısrarları üzerine 
usta onun bu sevdadan vazgeçmeyeceğini anlayarak ona sazı satmıştır. 
Alkan, sazı aldıktan sonra işine gitmek yerine Daimî ustanın yanına gi-
derek elini öpmüş ve onun yanında çalışma isteğini belirtmiştir. Bu arada 
Bulut Dede’nin dersleri sürerken Sivaslı Hasan Turan’la tanışmış. Onun 
sayesinde de sazı ilerletmiştir.
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d- Etkilendiği Şairler ve Mahlası

İbrahim Alkan, Daimî Usta’nın yanında pek çok âşığı tanıma fırsatı bul-
muştur. Âşıklar çalışları, söyleyişleri ile Alkan’a model teşkil etmişlerdir. 
Bu zaman zarfında Âşık Mahzunî, Nesimî Çimen, Hüseyin Çırakman, 
İsmail İpek, Âşık Haydar, Âşık Yoksuli, Ali Kızıltuğ, Şekip Şahadoğru, Kul 
Ahmet, Muhlis Akarsu gibi pek çok âşıkla irtibat hâlinde olmuştur.

Alkan’a mahlâsı olan “Kemterî” yedi âşık tarafından verilmiştir. Bu 
âşıklar arasında başta Mahzunî Şerif olmak üzere Hüseyin Çırakman, 
Âşık Düşküni, Âşık Divane, Çorumlu Âşık Haydar, Şekip  Şahadoğru, 
Âşık Divane vardır.

e- Evliliği

İbrahim Alkan askerlik dönüşünde amcasının kızının kızı Gülseren ile 
evlenmiştir. Eşine olan sevgisini Kerem’le Aslı’nın sevgisine benzettiğin-
den eşine her daim “Aslı” diye seslenmiştir. Alkan bu duygularını ve ev-
liliğini “Biz” adlı şiirinde şöyle anlatır:

Esen yelden haber soran
Kerem ile Aslı’yız biz
Tatlı tatlı hayal kuran
Kerem ile Aslı’yız biz.

Karşılıklı sazı çalan
Dert içinde derman bulan
Ana yurda hasret kalan
Kerem ile Aslı’yız biz

İbrahim Alkan’ın Mehtap adında bir kızı,  Ufuk adında da bir erkek 
çocuğu olmuştur.

Alkan’ın eşi de türkü söylemektedir; ancak yaptığımız söyleşide Aslı 
Hanım, kızının ölümünden sonra türkülerin canını acıttığını, acısını ta-
zelediğini bunun için de türkü söylemediğini söyledi. Alkan, “Dar mıdır 
Aslı” şiirinde de eşinin iyi bir türkü icracısı olduğunu “ Türkülerin bayra-
ğını dikersin / Bundan güzel hizmet var mıdır Aslı “ diyerek dile getirir ve 
şiirine şöyle devam eder:

Düşüncemiz ummana akıyor
Dumanımız gökyüzüne çıkıyor
Seni beni aynı ateş yakıyor
Söyle Hakk’ı sevmek zor mudur Aslı
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İbrahim Alkan’ın eşine olan bu büyük sevgisi, sınırlar ötesi ayrılıkla, 
eşinin Almanya’ya çalışmaya gitmesiyle zor günler yaşamış ancak daha 
da pekişmiştir.

C– ÂŞIK EDEBİYATINDA DIŞ GÖÇ VE YANSIMALARI

Dış göçle Batı Avrupa’ya özellikle de Batı Almanya’ya giden ve 1970’lere 
doğru büyük kitlelere ulaşan Avrupa Türkleri çoğunluk itibariyle Orta ve 
Doğu Anadolu’nun kırsal kesiminden oluşmaktadır. Dolayısıyla âşık tar-
zı edebiyat geleneğinin diğer bölgelere göre daha canlı olarak yaşamak-
ta olduğu bu bölgelerden giden işçilerin yaşadıkları sosyo-kültürel sıkın-
tılar, çok kısa bir sürede âşık tarzı şiir repertuvarlarında yer almıştır. Bu 
temaların temelini teşkil eden “gurbet olgusu” ve ona dayalı temalar za-
ten başlangıçtan beri âşık tarzının ana temalarından biridir (Çobanoğlu, 
2000: 154). Gelenek içindeki âşık, genç yaşta çeşitli sebeplerden dolayı 
memleketinden ayrılır. Sevdiğini, ana babasını sılada bırakır. Onlara du-
yulan özlem de bir gün dayanılmaz, katlanılmaz olur. İşte gurbet bu acı-
ların çekildiği yerdir. Bir gün toprağa, sılaya, sevgiliye, ana babaya ka-
vuşma, âşığın en büyük hayalidir. Öyle ki Âşık Feymanî ölümün gurbet-
te gelmesini istemez. Ölüm bile sılada güzeldir. Ölüme şöyle seslenir:

“Ölüm yakamdan tutma git
Gençlik çağım geçende gel
Gurbet elde merhamet et
Yâr sılama göçende gel”  
    (Artun, 1996: 333)

Şehir kültürü ile beslenen âşık şiiri de kaçınılmaz olarak değişime uğ-
ramıştır (Artun, 2001: 52). Özellikle sıladan ayrılıp farklı bir ülkede, fark-
lı insanların farklı kültürün içinde yaşayan âşıkların şiirinde de farklı kül-
türlerin iç içe yaşaması sebebiyle şiirde yer alan mekânlar, insanlar, me-
seleler çeşitlenmiştir. Kemterî’nin şiirlerinde Anadolu’dan göçen gurbet-
çilerin sosyo-kültürel yapısı vurgulanırken sılaya özlemle, gurbetin zor-
luklarının tezahürü dizelerde eritilip sunulmuştur. Aslında köyden şehre 
tedricî bir şehirleşme süreci yaşayan Alkan, tamamen kendi toprağından, 
kültüründen, insanından farklı bir mekâna göçünce bütün göçenlerde ol-
duğu gibi bir bocalama dönemi yaşamıştır.

Bu cephesiyle dış göç âşık tarzının tematik olarak zenginleşmesini 
sağlamıştır (Çobanoğlu, 2000: 154 ).
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a- Acı Gurbet Almanya ve Eşe Hasret

Geçim sıkıntısı, hayatın zorlukları yüzünden Alkan ve eşi, Almanya’ya 
gitmek için iş ve işçi bulma kurumuna yazılmışlardır. Alkan önce gur-
bete eşi Aslı’yı gönderir. Alkan, ayrılığı ve gurbeti eşi, yâri, Aslı’sı gurbe-
te gidince tanır, acılarını hisseder. Çoluk çocukla gurbet yolu gözlerler. 
İbrahim Alkan’ın ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde özellikle Almanya’da 
âşık geleneğini icra eden âşıkların şiirlerinde de gurbet Almanya veya 
yaşadıkları şehirlerdir. Alkan, eşine seslendiği “Dön Gel Aslı’m” şiirin-
de gurbeti ve gurbetin zorluklarını anlatırken en vurucu fikri “bilemez-
sin erkânını yolunu” dizesinde verir. Alevî- Bektaşî öğretisinde erkân-yol, 
önemli ölçüleri ortaya koyar. Erkân-yol, insanı şekillendirir, mükemme-
le ulaştırır. Kemterî’ye göre gurbet, insanın erkânını-yolunu yaşamak için 
uğraş verdiği; ama sonuçta kaybettiği, eridiği, yok olduğu yerdir. “Dön 
Gel Aslı’m” şiiri de Kemterî’nin hem gurbeti değerlendirmesi, Aslı’yı 
uyarması hem de kendi ahvalini anlatışıdır:

Ayrıldın yurdundan gurbete düştün
Dön gel Aslı’m dön gel sılaya
Yoksulluk elinden senden mi şaştın
Dön gel Aslı’m dön gel sılaya

Bilemezsin erkânını yolunu
Yabancısın anlamazsın dilini
Mekân tutamazsın Alman elini
Dön gel Aslı’m dön gel sılaya

Ufuğum çağırır gel annem diye
Ağlıyor Mehtab’ın bilirsin niye
Figanımız sığmaz oldu dünyaya
Dön gel Aslı’m dön gel sılaya

Kemter’î gözlerin doldu ha doldu
Bu hain yoksulluk sebebim oldu
Şu zalim Almanya bizi mi buldu
Dön gel Aslı’m dön gel sılaya

Eşi Aslı’nın Almanya’ya gidişi sadece Kemteri’nin değil küçük yavrula-
rın Ufuk’la Mehtab’ın da boynunu bükmüştür:

“Küçük yavrularım eğer boynunu”
“Analı babalı öksüzlere bakın”
“Öksüzler boynunu büktü büküyor”
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“Kıvır kıvır Mehtab’ımın saçları
Sineme damlıyor ılık yaşları
Çalarım bağrıma kara taşları
Bu taşlar beni yıktı yıkıyor”

mısraları da çocukların anasızlığının ve bunun tezahürlerinin vurgulan-
dığı mısralardır.

Kemterî ile eşinin arasındaki ayrılık derdi gittikçe büyür “Yâr Nerde 
Kaldı” şiiri de hasrete tahammülün bittiğini ifade eden şiirlerinden biridir:

YÂR NERDE KALDI

Uzak düştüm cemâlini göremem
Elleri kınalı yâr nerde kaldı
Tükendi mecâlim sabır edemem
Gül yüzlü cananım yâr nerde kaldın

Kara kaşın rumel nedir bilmezdi
Sevdiğin gurbetten dönüp gelmezdi
Ağlardı gözleri bir gün gülmezdi
Ey bahtı karalım yâr nerde kaldın

Yüreği yaralı gönlü sevdalı
Sanki boyun eğmiş selvinin dalı
Ayın on dördüne benzer cemâli
Yusuf u Kenan’ım yâr nerde kaldın

Yoksulluk gurbete mekân kurdurdu
Yazar mektubuna bakar dururdu
Her sözü yarama merhem olurdu
Derdimin dermanı yâr nerde kaldın

Kemterî hasret girdi kanıma
Bu ayrılık kasdeyledi canıma
Hayâlin salınıp gelir yanıma
Gönlümün sultanı yâr nerde kaldın

Anadolu kadını Orhun Kitabeleri’nde, Oğuz Kağan Destanı’nda, 
Dede Korkut hikâyelerinde millî mücadelede yiğit, hür, karar yetkisi ken-
dinde, çalışkan, eşinin yanında sözü ve hatırı olan bir profil çizmiştir. 
Almanya’ya çalışmak için giden ilk işçi kafilelerinde de bu profilin bir 
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uzantısı olarak kadın sayısının çokluğu göze çarpmaktadır. Kemterî ile 
Aslı’sının durumu tek ve özel değildir.

b- Kemterî Almanya’da

Kemterî, bir süre sonra çocuklarını da alarak eşinin yanına Almanya’ya 
göç eder. Eşine olan hasreti biter, aile birleşir ama bu sefer de gurbetin 
acısı yürekte koz olur. Gurbetin acısını, zorluklarını ve sılanın özlemini 
hep beraber hissedip yaşarlar. Gurbette yaşamak zordur:

Dâvâcıyım yıkılası dünyadan
Sovanı bal diye yutmuş giderim
Bir gün ismim silinecek künyeden
Ben kendime bir yol tutmuş giderim

Gurbette olmak, kanadı kırık çölde kalmaktır. Bir derin ummana batmaktır:

Bense bu dünyayı bir hoş görmüşüm
Dünya fani imiş boşa kanmışım
Kanadım kırılmış çölde kalmışım
Bir derin ummana batmış giderim

Memleketten ayrılmak, yârdan ayrılmak gibidir. Toprak yârdır, sevgili-
dir, anadır, babadır, evlâttır. Kemterî’nin yüreği de bu ayrılıktan pare pare 
olur, dağlanır. Göçten dolayı kasabalar köyler boş kalmış, yasa bürün-
müştür. Yaban ele akın akın göç olmuştur:

Pare pare olmuş yanık yüreğim
Dayanıp direnmek zor bundan sonra
Yaslara bürünmüş kasabam köyüm
Açılan yarayı sar bundan sonra

Akın akın yaban ele göç oldu
Bunca emek bunca çaba hiç oldu
Oturduk kabahat, kalktık suç oldu
Koca dünya bize dar bundan sonra

Kemterî, sanatçı kimliğinin hassasiyetiyle sıkıntıları daha da yoğun yaşar:

Hasret kaldık memleketin tozuna
Elim ermez baharına yazına
Kemterî’nin sözü geçmez sazına
Mızraplar kırıldı el ağlar bize



296 Almanya’dan Âşık Edebiyatı’nın Bir Temsilcisi Âşık Kemteri

Öyle ki hislerini anlatırken, telleri konuşturan mızraplar kırılmıştır. 
Almanya sanki Kemterî’nin hayatla irtibatını kesmiştir, can bacasını sön-
dürmüştür. Onun ifadesiyle:

Derinlere daldığımdan
Hayattan ders aldığımdan
Almanya’da kaldığımdan
Kemterî can bacam tütmez

Kemterî mezara girmemiştir; ama günde yüz defa ölüp dirilmektedir:

El kapılarında kesildi takat
Yoksul emekçiler oldular sakat
Kemterî mezara girmedi fakat
Bir günde yüz defa ölüp gidiyor

Derdidir âşığı söyleten, derdidir sazın telini inleten. Kemterî’yi dert-
lere salan Almanya’dan sonra, kızının ölümü olmuştur. Kemterî çok ya-
kında evinde hissettiği ölümü şiirlerinde sık sık dile getirmiştir. “Yavrum 
Uyansın” şiiri kızına söylediği bir ağıttır:

Sustu dili konuşmuyor
Küstü bize barışmıyor
Yer altına yakışmıyor

Çağırın dostlar yavrum uyansın
Dertli yürek buna nasıl dayansın

Göz yaşımı saçtı gitti
Kanatlarını açıp gitti
Elimizden uçup gitti

Çağırın dostlar yavrum uyansın
Dertli yürek buna nasıl dayansın

Üzüm gözlü kalem kaşlı
Hiç gülmedi gözü yaşlı
Derde düştü yedi başlı

Çağırın dostlar yavrum uyansın
Dertli yürek buna nasıl dayansın

Kemterî’nin yüreğini dağladı
Yavrusuna karalar bağladı
Kızım dedi sevgi ile çağladı
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“Söndü Ocağım” şiiri de Kemterî’nin içinde bulunduğu durumu, çek-
tiği acıyı anlatması açısından dikkat çekicidir:

Neden Mevlâ’m neden boynumu bükmüş
Yeşeren fidanım kökünden sökmüş
Sıcak yuvamızın duvarı çökmüş
Söndü ocağımız tütmek bilmiyor

c- Almanya Neden Acı Gurbet?

Almanya acı mekân, Almanya’nın ekmeği acı ekmektir. Kemterî, 
Almanya’ya giden yurttaşlarına Anadolu erkeğinin en yaygın kullanılan 
isimlerinden olan Mehmet’in şahsında “Hakikat bu gerçek acı / Sovan ol-
maz bal Memed’im” diye seslenir. “Kovmazlarsa” adlı şiirin tamamında 
Almanya’nın sıkıntısı dile getirilir. Kemterî’ye göre elin yurdu vatan ol-
maz. Almanya işçinin çalıştığı, elin kazandığı; gururun kırıldığı, hatırın 
sorulmadığı bir mekândır. Şiirin başlığı ve içinde yer alan fikir de bu ka-
dar emek verdikleri ülkeden bir gün kovulacaklarıdır:

KOVMAZLARSA
 ………………..
Kırıyorlar gururunu
Sormuyorlar hatırını
Alın teri göz nurunu
Koyma hakkın al Memed’im

Kemterî’yim burada kalmaz
Gurbet elde çile dolmaz
Elin yurdu vatan olmaz
Kovmazlarsa kal Memed’im

Kemterî’nin dilindeki isyan Almanya’da yaşayan gurbetçilerin sesi-
dir. Kemterî’ye göre, Almanya boşa kulaç atılan susuz göldür. İz sürüle-
meyen karanlıktır. Zalimin ömrü yediği, ömür ipliğinin söküldüğü yer-
dir. İnsanlar orada köle gibi çalışırlar, ağır işler altında ezilirler, dert sa-
hibi olurlar. Kısacası “Almanya Kara Göç”tür. Bir isyan, bir çığlık olan 
“Çaresizim“ şiirinde bu duygular anlatılır:

Büktü belim çaresizim
Gücüm yetmez yaman gurbet
Bir darbede yıkılmazdım
Etti bizi duman gurbet
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Bu yarayı el bilemez
Yabana giden gelemez
Karanlıkta iz sürülmez
Sarp kayalık umman gurbet

Âşıklar kamuoyunun sesidir. Onlar halkın hissettiği, şikâyet etti-
ği, dertlendiği her şeyi sazlarıyla, sözleriyle kamuoyuna mâl ederler. 
Kemterî Avrupa’ya göç edenlerin büyük bir çoğunluğunun yaşadığı piş-
manlığı yaşayarak, mutsuzluğunun, huzursuzluğunun, derdinin müseb-
bibini arar. “Suç nerede” şiirinde bulunduğu durumu yargılar:

Bir gerçeği yeni yeni anladım
Ne kaderde ne de felekteymiş suç
Çok aradım dertsiz insan bulamadım
Kalburu geçince elekteymiş suç

Elin ettiğinden çok duydum utanç
Susuz gölde boşa çok attım kulaç
Kimler etti bizi yâd ele muhtaç
Bostanı çiğneme kelekteymiş suç

Sılaya olan özlem sadece vatan toprağına değildir. Düğüne, bayrama, 
harmana, ekmeğe karşı olan özlemdir. Her biri küçük bir özlemdir; an-
cak çığ olur, büyür, gurbetteki insanın içinde yanar durur. Âşıkların için-
deki yangında söz olur; sazın tellerinde ses olur, etrafını yakar. ”Unuttuk” 
şiirinde ise unutulduğu söylenen; ama unutmayıp yürekte yara, yürekte 
yangın, yürekte özlem olanlar anlatılır:

UNUTTUK

Düğünde bayramda yerdik içerdik
Harman vakti ekinleri biçerdik
Yaz gelince yaylalara göçerdik
Ağustosun sıcağını unuttuk

Yabanın ekmeği benzer zehire
Bağrımızı kalkan ettik kahıra
Boşaldı köyümüz göçtü şehire
Babamızın ocağını unuttuk
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Elin yabanına köle olunca
Hele gelin diye haber salınca
Otuz yıldır Almanya’da kalınca
Şehirlerin bucağını unuttuk

Kemterî sana çile hak idi
Dünyamızın kasveti çok idi
Ninni söylemeye hâli yok idi
Anamızın kucağını unuttuk

d- Kemterî’nin Gurbetle İlgili Mesajı

Kemterî gurbet ile ilgili şunları söylemektedir:“Bugünkü aklım olsaydı bu 
memlekete adım atmazdım. Bu memlekette en kıymetli varlıklarımı kay-
bettim. Canımın parçası kızımı burada aldı ecel. Bir kızım vardı bir oğ-
lum. Şimdi bir oğlum var. O da Alman pasaportlu. Kendini Alman sanı-
yor. Sazdan sözden uzak yaşıyormuş gibi yapıyor. Almanya beni çok yıp-
rattı. Müzikten, geleneğimden, örfümden, âdetimden, Anadolu’nun sım-
sıcak havasından kopardı. Anadolu’yu arar hâle geldim; çünkü bu ya-
ban elde malzeme yok, yaşam yok, monoton bir döngü içinde sevgi yok. 
Sevgiden aşkı veya sevdayı kastetmiyorum. İnsan, insanlığını terk etmek 
üzere.”

Gurbette çalışanları, yokluk, ağır işler, geçen otuz seneden daha çok, 
gurbette ölmek ihtimali üzmektedir. Kemterî’nin ifadesiyle “Uçağın kuy-
ruğuna yerleştirilen tabutla vatana gelmek istememektedirler. Ancak 
Kemterî’nin söylediği gibi gurbet, öldüren derttir:

Kemterî yakanı dert salmamış ki
Muradın maksudun hiç olmamış ki
Uçak kuyruğunda yer kalmamış ki
Başımıza taş dikildi gitti

Kemterî gurbette ölmek istemez bunun sebeplerini de “Ben Yurduma 
Dönüyorum” şiirinde anlatır:

Burada gördüm zulümü
Soldurdular tek gülümü
Koymam uçağa ölümü
Ben yurduma dönüyorum
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Hasta ettiler inlerim
Bitmez zalıma kinlerim
Ne yâr ne yâren dinlerim
Ben yurduma dönüyorum

Kemterî hâlen Almanya’da yaşamaktadır. Berlin’de Hacı Bektaş Veli 
Kültür Cemiyeti’nin Başkanı olarak görev yapmaktadır. Her üç ayda bir 
cem düzenleyerek “Hak Muhammed Ali” yoluna diğer canlarla birlikte 
baş koymuşlardır.

“Bağlı başımız” şiiri de Kemterî’nin felsefesini ve yolunu anlatması 
bakımından önemlidir.

BAĞLI BAŞIMIZ

Aslımı neslimi gizler gezerim
Müsahip kapımız pir Kızıl Deli
Benim münkir ile olmaz pazarım
Rehberim Muhammed Mürşidim Ali

Mürşidin elinden dolu içmişim
Dört kapıdan kırk makamdan geçmişim
Kemerbest bağlamış hırka biçmişim
Pirimdir peymanım Bektaş-ı Veli

On yedinci dedem Musa-i Kâzım
Cafer-i Sadık’a çoktur niyazım
Baba Mansur’a yazılı yazım
Postlar ulusuna biz dedik beli

Kemterî ağırdır kalkmaz taşımız
On iki imama bağlı başımız
Hesaba kitaba gelmez yaşımız
Haydâr-ı Kerrâr Merdandır Ali

D- ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇİNDE KEMTERÎ’NİN  
MİSYONU ve BEKLENTİLERİ

Ozan, kopuz birlikteliği geçmişten günümüze dek hayatını sürdürmüş-
tür. Dede Korkut hikâyelerinde kopuza olan saygı ozana olan saygıya eş-
tir. Kemterî’nin de sazı onun için, bütün âşıklarda olduğu gibi önemlidir. 
Sazı ile sözünü her menzile ulaştırır. Saz, Kemterî’nin elinde kimi zaman 
bir silâh,  kimi zaman da sevgiyle sarıldığı bir bebek olur.
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“Nasırlı elimle vurdum tellere / Tüfeğim yayım bu benim” dizelerin-
de sazının hayatındaki yerini vurgulamaktadır. “Bebek Sazım” şiirinde 
sazını anlatır. Bir bebekle annesi arasındaki ilişki Kemterî ile sazı ara-
sında mevcuttur.

“Senin ile dert öğüttüm
Sapından tuttum yürüttüm
Küçüktün ben büyüttüm
Kucağımda bebek sazım”

Kemterî, âşıklık geleneği içindeki misyonunu da şu mısralarla anlatır:

Bayrak oldum semalara çekildim
Tohum oldum yüreklere ekildim
Cehaletin karşısına dikildim

“İşte Bu Benim” şiirinde ise:

“Kemterî’den korkma temiz emeli
Herkes bildiğini hemen demeli
Doğruluktur insanlığın temeli
İşte güneşim, ayım bu benim”

diyerek çizdiği profili sözle ifade eder.

Sanatçı halk iç içedir. Sanatçı bütün feyzini, malzemesini halktan alır. 
Sanatçı, içinde bulunduğu toplumun kültürüyle, değerleriyle, toplumu-
nun meseleleriyle, insanın problemleriyle gıdalanır, beslenir. Halktan al-
dığını tekrar halka verir; ancak sanatçı halk tarafından da takdir edilmek 
ister. Marifet iltifata tabidir sözü, takdir mekanizmasının önemini çok gü-
zel anlatmaktadır. Kemterî, devletin ve halkın kadir kıymet bilmeyişin-
den de şikâyetçidir. Kemterî’nin ustaları âşıklara “Telli Tellal“ demekte-
dirler. Âşıklar, onlardaki bu söz, bu saz olduktan sonra her şeyi dillendi-
rir. Halkın ve devletin bu kültür elçilerine olan iltifatı bu geleneği canlı 
tutacaktır. Geleceği teminat altına alınan âşığın verimi artacaktır. Ancak 
âşıklar geçim derdine gark olmuşlardır. Kemterî’ye göre “Âşıkların der-
di çoktur / Kendisi aç, gözü toktur.” Kemterî bu dertlere merhem sürül-
mesinde basından yardım bekler; ancak umduğunu bulamaz. Kemterî, 
“Basına Çağrı” şiirinde daha geniş kitlelere hitap edebilmek için basının 
kendileriyle daha fazla ilgilenmesini ister. Basın mensuplarına, derdimi-
zi bir kere sorun da size anlatalım der. Bu arada Konya’da yapılan âşıklar 
bayramına da sitem etmeden geçmez.
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BASINA ÇAĞRI

Basın mensupları sizedir sözüm
Unutup kenara atmayın bizi
Daha yaşarken açıkken gözüm
Sakın ha ölüye katmayın bizi
……………
……………
Sorun anlatalım derdimiz derin
Azgın yaramıza bir merhem sürün
Âşıklar perişan şu hâli görün
Görmezden gelip de yutmayın bizi

Âşıkları anlamayanlar daha çok cahillerdir. Kemterî bu durumu “Çalar 
saz muhabbet başlar /  Cahiller âşığı taşlar” diye anlatır.

“Anlayan Hani” şiiri de günümüzde âşığa ve türküye verilen değerin 
sorgulandığı bir şiirdir. Kemterî’nin bu şiiri de âşıkların dilinden onların 
problemlerini öğrenmek durum tespiti yapmak açısından önemlidir:

ANLAYAN HANİ

Dünyanın derdi bize yüklenmiş
Çekilmiş katarlar çile eklenmiş
Ârif olanların nesli tükenmiş
Dilimizden telden anlayan hani

Tutmuşuz körleri yolu sorarız
İyi olmaz yaraya merhem ararız
Bizler kendimizi boşa yorarız
Âşığı türküyü dinleyen hani

Gayret edin millet madeni buldu
Dikeni severek gülleri yoldu
Değişler türküler dinlenmez oldu
Arabesk makamı bilmeyen hani

Kemterî’nin gözü sarı sazdadır
Arab’ın lâlesi bizi aldatır.
Geliyor türküler şimdi yoldadır
Sarı teller gibi inleyen hani
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Ona göre Mahzunî Usta da takdir bilmeyenlerden nasibini almıştır:

Pir Sultan neslinden Mahzunî doğdu
Milletin derdiyle yüreğin oğdu

Umman Mahzunî’yi dereler boğdu
Kadir kıymet bilmezdi bu toplum

“Yürüdü Usta” şiirinde de “nefesiyle bu millet yeten“  Mahzunî Usta’yı 
anlatır:

YÜRÜDÜ USTA

Nefesiyle bu millete yetmişti
Yiğitçe Hakk’a yürüdü usta
Göğsünü topluma siper etmişti
Nuh’un zincirini sürüdü usta

İnsanlar başına neler getirdi
Seni gram gram bitirdi
Hünkâr seni diyarına yetirdi
Böyle muradın var idi usta
……………
Akan yaşlarını doluyla silen
Yoksulu yetimi çileyi bilen
Bizimle ağlayan bizimle gülen
Kemterî sizlere yâr idi usta

Kemterî Almanya’da da önemli bir görevi icra ederek halkla birlikte 
olup çalıp söylemektedir. Web sayfasındaki söyleşisinde de konserlerde-
ki tek şartının “Topluma ikilik sokan bozguncu eserleri okumamak” ol-
duğunu söylemektedir.

Günümüzde âşıklık geleneği ürünleri, âşık konserlerinden, fasılların-
dan, atışmalarından daha çok, kaset, cd, televizyon programları, klipler-
le yaşatılarak geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Özkul Çobanoğlu, âşıkların 
eserlerini yaydıkları bu geniş ortamı “elektronik kültür ortamı” olarak ad-
landırmaktadır (Çobanoğlu, 1996: 182). Şehir kültürü ile beslenen âşık 
şiiri de kaçınılmaz olarak değişime uğramaktır (Artun, 2001: 52).

Kemterî de şiirlerini elektronik kültür ortamında yaymaktadır. Kaset 
çıkarmıştır. Televizyon programlarına katılmaktadır. Şiirlerinin tama-
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mı internetteki web sayfasından okuyucunun istifadesine sunmaktadır. 
Kemterî Usta web sayfasında okuyucularından istediklerini şöyle sıralar:

“Sevgili türkü severler şiirlerimi bozmadan tahrip etme-
den kasetlere haber vererek okuyabilirsiniz. Ben tüccar deği-
lim. Türkülerim de satılık değil. Bu eserleri sizden aldım, size 
veriyorum, bozmamak kaydıyla. Ben türkülerimi bir ana gibi 
doğurdum. Yavrularımın kolunu koparmayın. Bacağımı kır-
mayın. Gözünü kör etmeyin. 326 şiirimi sizlere emanet edi-
yorum.

Eserlerimi ileriye taşıyacak bir evlâdım yok. Ben milyonluk 
evlâtlarıma, sizlere güveniyorum.

Kalın sağlıcakla. Kemterî Baba.”

D- SONUÇ

Kemterî, Almanya’da geleneğimizi sürdürme çabası içinde, âşık gelene-
ğinin pek çok vasfını bünyesinde toplamış, Türkçe’nin de ses ve söz bay-
rağını taşıyan kültür elçilerimizden birisidir. Geleneğin yaşaması, güçlen-
mesi, hız alması açısından Kemterî ve geleneğin diğer temsilcileri olan 
âşıkların sözlerine, çağrılarına kulak vermemiz gerekmektedir. Gelenek 
sadece âşıkların gayretleri ile değil, devletin desteği, halkın iltifatı ve iti-
barı, araştırmacıların çalışmaları, basının ilgisi ile yaşayacak ve güç ka-
zanacaktır.
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Ahiskian Hasta Hasan and His Ashik School

  Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU*

ABSTRACT
Ahiska which has been the part of Ottoman Empire for hund-
reds of years was occupied by Russia in HIH century. The Turks 
have been forced out of Ahiska-the bridge between Anadolu and 
the Caucasus from time to time. They were totally deported to 
Kazakhistan on 14th of November, 1944. This event had very ne-
gative impact on our culture. Hasta Hasan was a famous ashug of 
his period. People respected him as a saint person and he was sta-
ted to be the voice of the truth. There eHist different legends re-
garding his life and creative activity. The reason for his not being 
in the attention in HH century was of political reasons. The col-
lapse of Ottoman Empire, the conflicts between Turkey and Soviet 
Union and the deportation of Turks from their own lands decla-
red as “betrayers of the motherland” created obstacles for Hasta 
Hasan’s creativity to be investigated. The collection of his po-
ems, their publishing and using by ashugs were strongly preven-
ted. The poems of Ashug Shenlik who was disciple to Nuru (Nuru 
himself was disciple to Hasta Hasan) were collected and publis-
hed in Turkey. Hasta Hasan could create new path in his creati-
vity which very few people can do. He established the school of 
Childir-Ahiska. Outstanding persons such as Irfani, Kul Karani, 
Usta Pulat, Ashug Shenlik played a great role in the establish-
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ment of this school. Despite all the obstacles during Soviet peri-
od, Hasta Hasan’s poetry spread not only in the village Lebis in 
Ahiska lands where he lived (present Georgian Republic) but also 
in Anadolu, Kars and in Turkustan during HVIII-HIH centuries. I 
started collecting the poems of Hasta Hasan and his contempo-
raries since 1970s. The poems that I collected from the Caucasus 
and Kazakhistan have been prepared for publish and a foreword 
casting a look at Hasta Hasan’s life has been written. The thesis 
considers the researchers dedicated to Hasta Hasan in Turkey and 
Azerbaijan and some controversial issues are discussed.

Key Words: Ahiska turks, Deportation into Kazakhstan, Ahugs, 
Hasta Hasan, Ashug Activity, Azerbaijan, Georgia.

Giriş  
Folklorumuzun Avrupa metotları ile toplanması ve yayımlanmasına 19. 
yüzyıldan itibaren başlansa da sistemli ve devamlı öğrenilmesi ve araş-
tırılması 20. yüzyılda olmuştur. Dünyayı sarsan iki cihan savaşı, Birinci 
Cihan Savaşında Osmanlı devletinin mağlubiyeti ve parçalanması, 
Türklerin çeşitli devletlerin terkiplerinde yaşamak zorunda kalmaları, 
soğuk savaş Türk halklarına ağır darbe vursa da ilerleyişimizi engelle-
yememişti. İlmin birçok alanları gibi folklorşinaslıkta da bir ilerleyiş baş 
vermiştir. 20. yüzyılın 20. yıllarında Rusya’nın dağılması, harabelikle-
rinde kurulan Sovyetler Birliği’nin türettiği savaşlar binlerce vatanper-
ver ve millî şuurlu insanın ya ölümüne ya da vatanını terk etmesine yol 
açtı. Hele bu azmış gibi 20.-30. yıllar arasında toplumu gözaltına al-
malar, sürgünler ve kurşuna dizmeler baş gösterdi. İkinci Cihan Savaşı 
yıllarında ise Kırım’da, Kuzey Kafkasya’da, Ahıska’da yaşayan Türkler 
ellikle Kazakistan’a, Özbekistan’a ve Siber’e sürgün edildiler. (Ahıska 
1995) Folklor taşıyıcısı olan binlerce insan savaş sırasında ve hastalık-
lardan öldü. Bütün bu zorluklara bakmayarak folklor araştırıcıları cilt-
cilt kitaplar yayımladılar. Çok teessüf ki, bu kitaplarda bir taraflılık ken-
dini gösterir. Sovyetler Birliği’nin idealogiyasına uygun sayılan folklor 
numuneleri, âşıkların şiirleri tekrar-tekrar basılsa da, «münasip bilinme-
yen» folklor numuneleri ve âşıkların şiirleri toplanıp yayımlanmamış ve 
araştırma konusu olmamıştır. Bu ayrı seçkiliyi Ahıskalı Hasta Hasan’ın 
yaratıcılığına münasebette de aydın görebiliyoruz.
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1.1. Hasta Hasan’ın Yaratıcılığına Yanlış Münasebet

Âşık Alesger’in 1963 yılında basılmış şiirler kitabında sanatkârlık ve 
konuca da oldukça ilginç bir şiir olan ve Hasta Hasan’a yazılmış bu şiire 
dikkati çekmek istiyorum. Şiir şöyledir: 

Nefs ile marifet olur şeş cahat,
Böyle emr eyleyib küdreti-kadir,
Bu emre kol koyan tez tapar nicat,

                          Eyle etikat!

Şehr aydı, bayram onun gülüdü,
İki ay bir-birinin müttesilidi,
Yüz altmış altı gün-bir ilidi,
Sekkiz min yeddi yüz seksen dörd saat-
                                    Gel verim isnat!

Altıda karışdı Nuhun tufanı, 
Kırk yıla sergerde gezdi her yanı,
Altı min altı yüz insan, heyvanı,
Here öz dilinde eyledi feryad,
                                   İstedi imdad.

Neçe müddet kark oldular tufana,
 Emr etdi, kebuter gezdi her yana,
İki yüz otuzda tapdı bir dana,
Nuh üçün fehminde getirdi sovkat,
                                 Kıldı ibadet.

Altmış altı aye nıye danmısan
Bele melum bizi avam sanmısan,
Dünya ciftesine sen aldanmısan,
Unutma ükbanı, bu dünyanı at,
                              Aferin ustad.

Kasım “kaf”nandı, Hasan “hey”nen,
Hayır çekmez ustadınnan deyınen,
Işim yokdu seyyidnen, beyinen, 
İhtiyarımda kalan mehlukat,
                               Daimil övkat.
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Âşık Alesgerdir soruşsan adım, 
Huş başımdan gedıb, yokdur savadım, 
Sözle metleb yazmak degil muradım,
Arife eyhamla yazaram hurfat,
                        Sedrin olsun sat!                

Kitabın tertipçileri şiirdeki “Kasım “kaf”nandı, Hasan “hey”nen, Hayır 
çekmez ustadınnan deyinen” mısralarını aydınlatmak için hiçbir kaynak 
göstermeden böyle yazmışlar: “Revan âşıklarından Hasta Hasan adlı birisi 
Hasta Kasım’ın «daimül-övkat» kafiyeli müstezat kıfıl-bendini kendi eseri 
gibi yazdırıp, bir yüzünü Alesger, bir yüzünü de Âşık Miskin Bürcü’ye 
gönderir. Âşık Alesger kıfıl-bendi hemen müstezat ile başlar, altıncı 
bentte de kıfıl-bendi Hasta Kasım’ın eseri olduğunu ona hatırlatır”. (Âşık 
Alasger,1963:470–472).

Kitapta Miskin Bürcü’ye mal edilen şiir de yayımlanmıştır. Biz onun 
son mısralarını veriyoruz: 

Müsemma Misginem, men zişdi-camal,
Çün adam güdmüşem, ne koyun, ne mal,
Sen ki cüz etmisen bu nezmi-kamal,
Bize lazım deyil, özgelere sat!“
                  (Âşık Alesger,1963: 470–472) 

Şu Azerbaycan folklorşünaslığında Hasta Hasan’ın adının çekildiği ilk 
kaynaktır. Maalesef şu küçük bilgi Hasta Hasan’ı edebî hırsız gibi tanıtıyor 
ve yıllarca bu konuyu araştırıcılar da bu durumu sükûtla karşılıyorlar. Göz 
önünde olan Miskin Bürcü ile Müsemme Miskin’in farklılığına da dikkat 
çekemiyorlar. 

1970 yılda Müsemma Miskin iki şiirini İlçe gazetesinde yayımlatan 
araştırıcı Sednik Paşayev da bu konuya dokunmuyor(Paşayev 1970: 4). 
Bizce bunun bir sebebi, Ahıska Türklerinin Kazakistan’a sürgünü, diğer 
sebebi de Türkiye ile alâkalarımızın zayıflığı idi. Âşık Alesger’in doğumu-
nun 150. yılı münasebetiyle eserleri tekrar neşre hazırlansa da bu yanlış-
lık aradan kaldırılmıyordu(Âşık Alesger 1973, I: 317). 

Binlerce okuyucu gibi ben de şu yanlışlığı hakikat gibi kabul ediyor-
dum. 1973 yılında Bakü Devlet Üniversitesi’nin Jurnalistika (Gazetecilik) 
Fakültesinin son sınıfında okuyordum. Üniversite arkadaşım Osman 
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Ehmet oğlu Türkiye’den köylerine bir âşığın konak geldiğini heyecan-
la haber verdi. Hemen aynı gün dersleri yarıda bırakıp trenle Keşeli’ye 
(Gürcistan Respublikası’nın Marneuli ilçesi) yola çıktık. 50 yıl ayrılık-
tan sonra Âşık İslam Erdener’in bacısı Ana Hanımı ve akrabalarını gör-
meye gelmişti. 1920’li yıllarda ailesiyle Soğukbulak (şimdiki Ermenistan 
Cumhuriyeti) köyünden gidip Türkiye’nin Kars İli’nin Kümbetli(Ladıkars) 
köyüne yerleşen İslam Musa oğlu Erdener’in gelişi bizde bayram sevin-
ci yaratmıştı.

Folklora, hususunda âşıkların yaratıcılığına merak gösterdiğimizden 
Âşık İslam’ın, Âşık Erdener’in sohbetlerini dikkatle dinlerdik. Hemen aynı 
yıllarda Türkiye’den Azerbaycan’a, kitap, gazete, çok az olsa da Türk 
Folklor Araştırmaları, Yeddi tepe, Dil vs. gibi dergiler geliyordu. Dergilerden 
ve Türkiye Radyosunun programlarından tanıdığımız el sanatkârları – 
Sümmani, Şenlik, Zülali, Âşık Reyhani (İbrahim Engin) vb. hakkında Âşık 
İslam’dan ilave bilgi almaya çalışır, bir yandan da kendimizin de bilgili ol-
duğunu gösterirdik. 

Sohbet zamanı Türk Folklor Araştırmaları’nın 238–240. sayılarından 
ezberlediğim Erbabı’nın «Seni» redifli koşmasını söyledim, orada âşığın 
«Bir su ver» divanesinden yalnız bir beyitinin yayınlandığına teessüfümü 
bildirdim. Beyit şöyleydi:

Hasretinden hastayım teşne-zebanım, bir su ver. 
Hürmet eyle gel mene,  ey mehribanım bir su ver.                                                       

Beni dikkatle dinleyen Âşık İslam hemen redif ve kafiye ile aşağıda-
ki divanini söyledi:

Sallanıban bağdan gelen, ay maralım bir su ver
Malım-mülküm senin olsun, küllü varım bir su ver
Vücudumu ateş aldı, dumanım arşa çıkar
Kurudu dilim-dudağım, dili-ferahım bir su ver

 Güzeller hatrı azizdi, bir-birinden seçmerem
Verseler de dünya malın sevdiğimden keçmerem
Yad elinden abı-hayat olursa da içmerem
Özün doldur, öz elinle ey maralım bir su ver
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Hasta Hasan geldi deye çağıralar adımı
Aşk ucundan yandı cismim eşitin feryadımı
Neyleyirem dünya malın, alammasam muradımı
Kaşı hilal, abı zülal, lebi ballım bir su ver

Şiir herkesi hayran bıraktı. Âşık İslam Erbabı’nın “Bir su ver” şiirinin 
Hasta Hasan’a nazire olduğunu söylediğimizde itiraz sesleri yükseldi. 
Osman’la ben Hasta Hasan’ın oldukça zayıf ve sönük bir âşık olduğunu, 
Hasta Kasım’ın kıfıl-bendini kendi adıyla Âşık Alesger’e gönderdiğini, o 
da kıfılbendi açtığını ve mühürbendinde şiirin asıl yazarının kim olduğu-
nu gösterdiğini söyledik. Toplantıda eğlenenler âşık yaratıcılığını yakın-
dan tanıdıklarından bizim tarafımızı tuttular ve Hasta Hasan’ı edebî hır-
sızlıkla kınadılar. Hatta Âşık Alesger’in şiirleri çap olunmuş kitabı bulup 
meşhur kıfılbendi okudular da. 

Âşık İslam çok üzüldü. “Âşık Alesger büyük sanatkârdı, ne onu bu yol-
la yükseltmek, ne de Hasta Hasan gibi bir üstadı da böyle aşağılamak ol-
maz”- dedi. Sonra da kitaptaki yanlışları aşağıdaki gibi sıraladı: 1. Hasta 
Hasan İrevanlı (Erivanlı)değil. Ahırkeley’in Lebis köyündendir. 2. Hasta 
Hasan’ın şairlerinden–çırağlarından biri de Âşık Nuru’dur. Hasan’ı sizle-
rin Şenlik gibi tanıdığınız âşığı sınava çekmesi için Âşık Nuru’nun yanına 
getirirler. Âşık Nuru, genç Şenlik’e Hasta Hasan’ın üç şiirini söyler. Şenlik 
de aynı kafiye ile cevap verir. Bunu Erzurum, Kars âşıklarının hepsi bilir. 
Türkiye’de Âşık Şenlik’in şiiriler kitabını ilk defa yayımlatan benim. Orada 
bu değişmeleri de verdim. Bu değişme tahminen 1870 yıllarda olmuş-
tur. Demek ki, Hasta Hasan dünyasını deyişmişmiş(ölmüşmüş) ki, Şenlik’i 
onun çırağı Nuru’nun yanına götürürler? Yeniyetme Hasan sınavdan uğur-
la çıktıktan sonra Âşık Nuru ona sanatın sırlarını öğretir, «usta sillesi vur-
duktan» sonra âşıklık etmesine izin verir. Bunlar şunu gösterir ki, Hasta 
Hasan’la Âşık Alesger çağdaş olamamışlardır.

Âşık İslam, Türkiye’de yayınlattığı Âşık Şenlik Divanı kitabını(Âşık 
İslam, 1960) kendisiyle götürmemişti. Kitabı uzun yıllar sonra, 1980’li 
yıllarda, okuyabildim. 

Folklorşinaslığımızın(Halk Bilimi) seviyesine, kitabı tertip eden 
âlimlerimize çok yemin ettiğimizden Âşık İslam’ın dedikleri ile birle-
şemedik, onay veremedik. Onun Hasta Hasan’dan söylediği şiirler bizi 
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kendine nasıl çektiyse yazıp kendimizde sakladık. Üniversitede halk bi-
limi hocamız Vakif Veliyev’e Hasta Hasan hakkında söyledik ve topladı-
ğımız şiirlerin bir suretini ona verdik. Vakif Hoca da bizim gibi mesele-
ye inamsız yanaştı.

Şuna bakmayarak Âşık İslam’ın ektiği şüphe tohumu kendi behresini 
veriyordu. «Âşık Alesger» kitaplarında Hasta Hasan hakkında yazılanları 
dikkatlice okuduğunda nasıl bir yanlışlık yaptığını fark etti.

1. Miskin Bürcü’nün araştırıcılara malum olan tek elyazması Yerevan 
şehrinde-Matenadaranda (Elyazmamlar korunan Enstitüsü) saklanı-
yor. Kendi eliyle yazdığı şu defterde ne Müsemma Miskin mahlası 
var, ne de «Âşık Alesger» kitabına dâhil edilen şiir.

2. Kaynaklar Miskin Bürcü’nün 1848 yılında öldüğünü gösteriyor. 
Hemen aynı yıllarda Gökçe mevkinde Ak Âşık (Allahverdi), Âşık Ali 
gibi üstatlar vardı. Uzak bir bölgeden-Ahırkelek’den şu ünlü âşıklara 
değil Âşık Ali’nin şakirdi-çırağı Alesger’e bağlama gönderilmesi inan-
dırıcı görünmüyor.

3. Miskin Bürcü’ye mal edilen şiirin mühürbendinde “Müsemma 
Miskinim” yazılıyor. Demek Miskin Bürcü ile Müsemma Miskin aynı 
insan değil. Birincisinde “miskin” tehellüs-lakab- mahlası gibi ve-
rilir, dilcilik bağımında, sıfattır. İkincisi ise Miskin mahlas değil ad-
dır. Dilcilik bağımında, isimdir. Öğrenci olsak da açık-aşikâr- gördük 
ki, araştırıcılarımız adla tehellüsü-mahlası karıştırırlar. Bu şiir Miskin 
Bürcü’nün değil, Müsemma Miskin’indir.

4. İrevan(Yerevan) çevresinde Hasta Hasan adlı âşığın varlığını ne 
kaynaklarda vardı, ne âşıklar ve yaşlı insanlardan kimse hatırlıyor-
du.

Konuya açıklık getirmek için Hasta Hasan’ın şiirlerini yayımlaya çalış-
tık. Önce büyük saygı gösterdiğimiz(duyduğumuz), Edebiyat ve İncesanat 
gazetesinde çalışan ve folklor sayfası hazırlayan Memmed Aslan’ın ya-
nına gittik. Hasta Hasan’ın ve Şenlik’in şiirlerini okudu. Maksadımızı 
anlayınca-Hasta Hasan’ın hırsızlığına şüphe ile yanaştığımızı görünce 
bize kızdı. Hangi gazeteye, dergiye baiburduysak hepsinde aynı tepki-
yi gördük.
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Bu bizi ruhtan salmadı(direncimizi kırmadı). Uzun yıllar araştırdık. 
Âşık İslam’la mektuplaştık. İhtiyar âşıklarımızla görüşünce sohbeti Hasta 
Hasan’dan açtım. “tanıdım“ diyen yok idi. Rahmetli Âşık Hüseyin Saraçlı 
maslahat gördü ki, Akbabalı Âşık İskender’i bulum. 

Akbabalı Âşık İskender’i (Gülmemmedovu) Ermenistan SSR Amasya 
Rayonu’nun Eller(Elleroyuğu) köyünde yaşadığını örgendim. Ona mektup 
yolladım. Mektup yazdığım tarih aklımda kalmasa da Âşık İskender’in 1983 
yılının 9 Şubat’ında gönderdiği cevap arşivimdedir. Âşık İskender yazıyor 
ki: «Sizin suallerinizin hepsi bende var… Ben bu mektupla size hemen su-
allerin cevabını yerli-yerinde yazıp anlatamayacağım. Yakışı olar ki, ben 
kendim gelip size yerli-yerinde ayrıntılarıyla izah edim. Şimdi sizden ricam 
odur ki, çabuk gelmem için sizin bana bir telgraf göndermenizdir. Bizim 
Milis idaresinden propuskanı çabuk alıp geleyim. Size Hasta Hasan’dan 
bahsedeyim, onu anlatayım. Onun akrabaları Kazakistan’dadır. Ben 
Kazakistan’da çok durdum. Kırgızistan’da, Özbekistan’da ve Kazakistan’da 
Ahırkelek’den gidenlerin ekseriyeti oradadırlar. Hasta Hasan’ın akrabala-
rından biri benim şakirdimdir. Adı da Murtuza’dır». 

1944 yılının 14–15 Kasımında Ahıska’dan Kazakistan SSR-e sür-
gün edilmiş Türklerle Âşık İskender’in bağlılığı, Hasta Hasan’ın Talkar 
ilçesi’nda yaşayan akrabalarının misafiri olması, düğünlerde, toplantı-
larda Hasta Hasan’ın, Şenlik’in şiirlerini daha çok okutulması bana bir 
ipucu verdi. Böylelikle Âşık İskender ve Hasta Hasan’ın akrabası Âşık 
Murtaza ile mektuplaşmaya başladım.

Âşık İskender ve Hasta Hasan’ın akrabası Âşık Murtaza’dan aldığım 
mektuplarında çoklu şiirler vardı. Hayli malzeme toplasam da, yayım-
latamıyordum. Yanlışlık ise devam ediyordu. Mesela, hocamız Prof. Dr. 
Vakıf Veliyev, 1981 yılda yayımlattığı Kaynar Söz Çeşmesi kitabında ya-
zıyordu: “Kaydettiğimiz gibi, Âşık Şenlik’in hayatının muayyen devri 
Azerbaycan’la ilgili olmuştur. Tetkikatçı (müellif Türkiye’den bir araştırıcı, 
“Âşık Şenlik” kitabının yazarı Ensar Aslan’ı nazarda tutuyor- A.Ş.) gösterir 
ki, âşığın (yeni Âşık Şenlik’in-A.Ş.) etkilendiği sanatkârlardan biri Hasta 
Hasan’dır. Bu el şairi Yerevan çevresinde yaşamış, Âşık Şenlik’e saz çal-
mayı öğreten Âşık Nuru’nun üstadı olmuştur. Bu bölümde Ensar Aslan: 
“Azerbaycan’ın kudretli âşıklarından olan Hasta Hasan, Şenlik’e kuvvetli 
tesir etmiştir. Hatta onun çığalı tecnislerinin tesiri ile tecinis yaratmıştır”. 
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Şu hemen Hasta Hasan’dır ki, Hasta Kasım’ın “Daimül-övkat” kıfıl-
bend ayaklı koşmasını kendi adına söyleyip, Âşık Alesger göndermiş-
tir. Âşık Alesger hemen kıfılbendi açmış ve hatta Hasta Hasan’a iham 
vurmuştur…”Kasım kafnandı, Hasan heynen, hayır bulmaz üstadın-
dan söylenen” böylelikle Âşık Alesger’le mükayise’de(kıyaslamada) sö-
nük muma benzeyen Hasta Hasan Âşık Şenlik’e tesir ettiği hâlde, Âşık 
Alesger Şenlik’in tesiri olabilir miydi?” (Veliyev, 1981: 100) 

Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik. Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri (İnceleme-
Metin-Sözlük) kitabında Azerbaycan’daki edebiyattan, konunun âşık ya-
ratıcılığından ilhamla söz açıyor (Aslan, 1975). Maalesef, Azerbaycan’da 
yazılanlardan tamamen haberi olmadığından, biraz da araştırdığı 
mevzuya-Âşık Şenlik şahsiyetine alâdeliğine göre muayyen makamlarda 
yanlışlıklara yol açmıştır. 

Ensar Aslan’ın yanlışlığına kızan Prof. Vakif Veliyev’in kendi de on-
dan uzağa gidemiyor. Hasta Hasan’ın hayat ve yaratıcılığını dikkatle öğ-
renmeden onun hakkında sert ittihatlar ileri sürüyor. Prof. V. Veliyev’in 
başlattığı parsadan daha önce E. Aslan: “bu âşıklık kültürünü Şenlik 
Azerbaycan âşıklarından almıştır. Çünkü bu devirde Anadolu’da Şenlik’e 
tesir edecek bir âşık yoktu… Şenlik, Azeri sahasında aldığı bir çok unsu-
ru Anadolu’da yayarak, âşık edebiyatımıza yenilik getirmiş, bu tarzın ge-
lişip daha mükemmel eserler vermesine yardım etmiştir.” 

Araştırıcının “Hasta Hasan’ın “Azerbaycan’ın kudretli âşıklarından” ol-
ması ve bu devirde Anadolu’da Şenlik’e tesir edecek bir âşık yoktu” ka-
naati bize göre çok serttir. Âşıklar yalnız üstattan ders almıyorlar, ömür-
lerinin sonuna dek aktarmalarla uğraşıyorlar. Neinki üstat âşıklardan, 
sade şiir heveskârlarından da hoşlarına giden şiirleri alıyor, öğreniyor-
lar. Bunu Şenlik yaratıcılığını dikkatle araştırınca da görürüz. Ona neinki 
Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi âşıkların, hatta Yunus Emre, Hacı Bektaşî Veli, 
Mevlana gibi sofiler de derin tesir bırakmışlar. Aynı zaman Azerbaycan ve 
Türkiye Edebiyatları hâlâ birbirinden ayrılmaya başlamamıştı.

1.2. Hasta Hasanla İlgili Türkiye’deki Araştırmalar

Bu gün böyle Türkiye yayımlanan kitap, gazete ve dergilerden 
Azerbaycan’da gereğince yararlanılmıyor. Elde ettiğimiz kaynak-
larda da Hasta Hasan’ın hakkında geniş araştırmalara rast gelmiyo-
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ruz. Çıldırlı Âşık Şenlik’ten yazan Âşık İslam Erdener (Erdener, 1960), 
Alptekin Ali Berat (Alptekin, 1989), Âşıkoğlu İsmail (Âşıkoğlu, 1964), 
Orhan Özbek (Özbek, 1969), Aslan Ensar (Aslan, 1975,1993) vb. 
Şenlik’in üstadı Âşık Nuru’dan bahsederken Hasta Hasan’dan da 
söz açarak, şiirlerinden örnekler vermişler. Kars İli. Çıldır, Ardahan, 
Hanek, Posof. I sayı. özel sayısında Âşık Karanı’dan bahsederken: 
“Karanı. Değirmen köylü. 18. yüzyıl. Ahırkelekli Hasta Hasan’ın çağ-
daşı.” (Kars İli 1966, 5:76) 

Orhan Özbek: “… Dayısı (Âşık Şenliğin-A.Ş.) İbrahim Doğu’nun meş-
hur halk şairlerinden Hasta Hasan’ın çırağı Nuri’ye tanıtıp öğretmek ka-
rarındaydı. Bir gün dayısı ile Şenlik Kafkas şehirlerinden Ahırkele’ye doğ-
ru yola çıkarlar. Bir kaç gün sonra Âşık Nuru’nun evine varırlar.” (Özbek, 
1969)

Rivayette genç Şenlik’in Âşık Nuru ile görüşü, Nuru’nun Şenlik’i sine-
ye çekmesi, sineye çekerken üstadı Hasta Hasan’ın şiirlerinden de istifa-
de etmesi tasdik olunur. İslam Erdener’in kitabında bundan biraz değişik 
olan bu rivayetten Ensar Aslan da kendi kitabının her iki yayınında (Aslan, 
1975, 1993) istifade ediyor. Âşık Şenlik şiirlerinin son ve tekmil neşirle-
rinden sayılan Çıldırlı Âşık Şenlik. Divanı (Hayatı, Şiirleri, Atışmaları ve 
Hikâyeleri) kitapta ise sanatkârın çok kıymet verdiği âşıkların adları böy-
le sıralanır: “ Azerbaycan sahasında Şemkirli Âşık Mirze, yeğeni Âşık 
Hüseyin, Gögçeli Âşık Alesger, Havetli Hasta Hasan, Çöllü İsmail, Doğu 
Anadolu’da Âşık Karani, Çıldırlı Hoca İrfani, Molla Hali şiirlerinde öne 
çekmişler.

Hemen kitaba yazdığı ön sözde A.Berat Alptekin ilk defa Âşık Nuru’nun 
doğum ve ölüm tarihi hakkında: “Nuri (Lebisli). 1811–1885. yılları ara-
sında Gürcistan’ın Ahıska vilayetinin Ahırkelek kazasının Lebis köyün-
de yaşamış olan Âşık Nuri Hasta Hasan’ın çırağıdır. Sazı ve sözü Hasta 
Hasan’dan öğrenmiştir. Çıldırlı Âşık Şenlik’in saz üstadıdır.” (Çıldırlı Âşık 
Şenlik, 2006: 44) 

Nizamettin Onk, nereden ve kimden aldığını kaydetmeden Hasta 
Hasan’ın “Bir su ver” divanisini yayımlatır ve müellifin 19 yüzyılın sonu 
20 yüzyılın başlarında yaşadığını yazıyor. (Onk,1983:106).
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1.3. Azerbaycan’da Hasta Hasan’ın Öğrenilmesinde Yeni Devir

1980. yıllardan eski Sovyetler Birliği’nde Hasta Hasan’la ilgili araştırma-
lar yayımlanmaya başlansa da (Hacıyev, 1983: 12 Nisan, Şamilov, 1984, 
20 Mart) neinki Türkiyeli, hiç Azerbaycanlı araştırıcılar da ondan gere-
ğince yararlanamamışlar. Âşığın şiirlerini toplu hâlde yayımlatan Asif 
Hacılı da Hasta Hasan’ın 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlangıcında 
Dersel köyünde yaşadığını yazıyor (Hacılı,1992:196). 

Azerbaycan âşıklarının IV. kurultayına hazırlık ve kurultayın 1984. 
yılında geçirilmesi matbuatın âşık yaratıcılığına dikkatini artırmıştır, 
Hasta Hasan’ın hakkında da ilk doğum bilgileri gün yüzüne çıkmıştır. 
Tiblis’de yayımlanan “Sovyet Gürcüstan’ı” gazetesinde V. Hacıyev’in “ 
Hasta Hasan kimdir?” (Hacıyev, 1983: 12 Nisan) makalesi “Azerbaycan 
âşıklarının IV. kurultayı karşısında,” Nahçıvan’da yayımlanan Sovyet 
Nahçıvanı gazetesinde benim “El sanatkârlarımız: Hasta Hasan” maka-
lesi “Bakü’de Azerbaycan âşıklarının IV kurultayı açılmıştır” (Şamilov, 
1984: 20 Mart) başlığı altında yayımlanmıştır.

Gökçe âşıklarından doktora yazan, orta mektebe beni araştırmaya 
yöneltmiş hocam, Âşık Alesger’in torunu ve kitaplarının tertipçisi İslam 
Alesgerov’un gelecekte yanlışlığa yol vermemesi için Hasta Hasan’la il-
gili araştırmalarımı, elde ettiğim bilgileri ve gazetelerde yayımlanmış ma-
kaleleri ona yolladım. Maalesef, İslam muallim bu meseleye soğuk baktı 
ve 1988 yılında yayımlattığı “Âşık Alesger” kitabında Hasta Hasan’la ilgi-
li önceden yol açtığı yanlışları tekrarladı (Âşık Alesger, 1988: 176–177).

Azerbaycan araştırıcılarından V. Hacıyev ilk kişidir ki, Hasta Hasan’a 
“zengin ve her taraflı yaratıcılığa malik kuvvetli bir sanatkâr, büyük isti-
dad sahibi” gibi tanıtıyor ve onun tecnisi, divani ve koşmalarının akıcı, 
samimi, yüreğe yatan olduğunu yazıyor. O, “Hazırda Meshet-Cavahetide 
bu çevrenin Gürcü ve Ermeni köylerinde onu büyük bir üstat gibi yâd 
eden ve şiirlerini ezberden bilenler şimdi de vardır. Bavra, Koteliya, 
Toloşi, Prtena köylerinde, Ahırkelek seherinde biz bunun şahidi olduk” 
(Hacıyev, 1983: 12 Nisan)

V. Hacıyev Gürcistan’dan hatıra ve rivayetleri, âşık şiirlerini toplamak-
la yanı sıra, tarihi belgeleri ve Âşık Şenlik hakkında Türkiye’de yayınlarla 
tanışarak Hasta Hasan’ın yaşadığı zamanın 18.–19. yüzyıl olduğunu yaz-
mış ve sonunda “Kimde var?” divanisini, “Meni” koşmasını yayınlatmıştır.
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“El sanatkârlarımız: Hasta Hasan”ı makalesini V. Hacıyev’den sonra 
yazsak da onun araştırmasını bilmiyorduk. Buna bakmayarak, her iki-
mizin fikirlerinde, konuya bakışımızda benzerlik çoktur. Ben Gürcistan, 
Ermenistan, Kazakistan’dan toplanmış malzemelerle birlikte Türkiye’de 
yayımlanmış kitaplardan da yararlanmıştım. Esas dikkat edilecek nokta 
da Hasta Hasan’ın edebî hırsız olmadığına ve onun özgeçmişinin belir-
ginleştirilmesine, çağdaşı olmuş âşıkların yaratıcılığının öğrenilmesine, 
bunların vacipliğine yöneltmiştim kendimi. 

V. Hacıyev’in makalesini gördükten sonra mevzu üzerinde yeniden 
düzenlemeye gittim ve “Hasta Hasan ve Musirleri” adıyla yayımlat-
tım. (“Sovyet Gürcistan’ı”, 1983: 1 Temmuz) Folklorcularımızın dikka-
tini Hasta Hasan’la yanışı Kul Karanı, Usta Polat, Urfani (İlfanı-Ruhani), 
Molla Helis, Âşık Teyfi, Küfdadi, Deli Tamı vb. yöneltmeye çalıştım. 

V. Hacıyev’le benim araştırmalarım benzer olsa da farklılıklar da yok 
değildi. V.Hacıyev: “Hasta Hasan da diğer soydaşları ile birlikte 1831 yı-
lında Dırkına köyünden Lebis’e gider. Topladığımız rivayetlerden bilinir 
ki, âşık hâlâ Dırkına’da yaşarken kendi şiirleri ile tanınırmış. Rivayetlerden 
birinde söylenir ki, Cavahetiyan’ın küçük köylerinden olan Dırkına’ya 
Türkiye Ermenilerinin tehcir edilmesi haberini Hasta Hasan iyi karşılar, 
onlarla Mihriban komşu olacağını düşünüp sevinir. Lakin bir seher vakti 
komşularının âşıktan habersiz onun ot sahasını biçtiklerini gören Hasta 
Hasan bunun sebebini sorduğunda onlar: “Sana ne?”- diyerek Hasta’yı 
korkutuyorlar. Âşık bu işe şaşarak:

Çayırları düz gördüler,
Özlerini yüz gördüler,
Hastanı yalnız gördüler
Çalhaçaldı Dırkınada.- 

Der ve bir gün sonra ailelerle Lebis’e gider.” 
                           (Hacıyev, 1983: 12 Nisan)

Elde ettiğimiz bilgilerden ikisinde Dırkına adı çekilir. Bunlardan biri 
Hasta Hasan’ın yeniyetme çağlarında Dırkına’da kız sevdiğine dair hatı-
ralar ve “efendim” koşmasındaki “Dırkına’da bir güzele nökerem” mısra-
sıdır. Âşığın mezarının Lebis köyünde olduğu ve oraya insanların ziyarete 
gittikleri söylenilir. Yıl yağmursuz geçince köylüler musallaya çıkar, evliya 
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saydıkları âşığın mezar taşından küçük bir parça koparıp çaya, pınara sa-
lınca yağış yağacağına inanırmışlar. V. Hacıyev’in “Türkiye Ermenilerinin 
tehcir edilmesi haberini” Hasta Hasan’ın iyi karşılaması, “Mihriban kom-
şu olacağını düşünüp sevinmesi” fikrini Sovyet döneminde sansüründen 
yaka kurtarmak gibi değerlendirilmelidir. Araştırıcının sonra yayımlattı-
ğı kitabından öğrendik ki, o bilgiyi 1982 yılda Ahırkelek’de milliyetçe 
Ermeni olan A. Karapetyan’dan toplamıştır(Hacılar, 2005: 220). 

Rusya, Gürcistan’ı asanlıkla kendi cengine geçirse de Ahıska paşalı-
ğını işgal etmek çok zor olmuştu. Çünkü yerli ahali sert mukavemet gös-
termişti. Bunu savaşa katılmış Rus generalleri de tutulan defterlerde iti-
raf etmişlerdir. Kafkasya’nın işgaline liderlik eden “Paskeviç’ in korpusu 
1928 yılının 5 Ağustos’unda Ahıska’ya gelip yetişir. 15 Ağustos’ta Rus 
komşuları şehir çevresindeki çam hasarları yararak geçer. Şehir çevre-
sinde yaşayan ahali gayri-adi kahramanlıkla müdafaa olunur… Her bir 
ev, vatan uğrunda dövüşür. Hiçbir Türk aman istemiyor, hatta kadın-
lar da son nefese dek hançerle müdafaa olunur, yaralılar bile savaşma-
ya devam eder. Sehere dek savaş devam eder. Yangınlar başlar, cadde-
ler boyunca her taraf (cesetle) dolar…

General Muravyov ve General Saken elçi gibi surların içerisine geçerek 
Türk paşasına vaziyetin çıkılmazlığını söyleyip ve teslim olmayı talep eder-
ler… Vaziyetin imkânsızlığını gören Köse Mehemmed Paşa teslime razı et-
mek istedikçe Ahıskalılar huylanır ve katî itiraz ederler. Ahıskalıların aksa-
kalı olan Fetulla’nın çılgın itirazı hususiyle kaydolunur. Muravyov onu da 
ilave eder, dağ ahalisi olan Ahıska Türkleri hiç vaat, hiç kimseye boyun eğ-
memiştiler ve şimdi de teslim olmak istemiyorlardı”(Hacılı 1992: 11).

Böyle bir savaştan sonra Hasta Hasan gibi dünya görmüş bir insanın 
işgalcilerin getirdikleri Hıristiyan Ermenilerinin onların topraklarında, ev-
lerinde yerleştirilmesinden razı olduğunu söylemek inandırıcı görünmü-
yor. Bizce V. Hacılar(Hacıyev) 1983 yılında gazetede yayımlattığı maka-
leden, 1991 ve 2005 yıllarında bastırdığı kitaplarda yararlanarak bu ko-
nuya yeniden dikkat çekseydi iyi olurdu.

V. Hacıyev, Hasta Hasan’ın soy kökünden bahsederken: “Rus-Türk 
savaşından sonra, 1830’da Türkiye’de yaşayan Ermenilerin büyük bir kıs-
mının Cavaheti’ye göçmesi ile alâkadar olarak 1831’de Terekemelerin 
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bir hissesi “Rusya sınırlarına dâhil olan ve tarihi kaynaklarda Niyal ova-
sı diye bilinen çevreye göçerler. Onlar Lebis, Van, Karzamet, Kiondra, 
Daşlıkışla, Elince köylerinde meskûnlaştılar ve Lebis Cemiyeti’ni yarat-
tılar. Lebis Cemiyeti’nin Terekemeleri İmirhesenni kabile-uruğuna ait 
idi.” (Hacıyev, 1991,24) Onun bu fikrini tasdikleyen yazılı kaynaklar 
olmasa da Âşık İskender Akbabalı’dan topladığımız “Hasta Hasan’ın 
Âşık Polat’la değişmesi” rivayete göre, Ahırkele’ye dolu yağınca mah-
sul kıt olur. Hasta Hasan köylüleri ile birlikte Daşdıkullara tahıl alma-
ya gider. Arkadaşları köye gelir ve Hasta Hasan’ı arabanın yanına bek-
çi koyarlar. Âşık yatıp uykuya daldığından, arabaya koşulmuş öküzler 
karğıdalı-mısırı tarlasını yiyip dağıtıyor. Tarla sahibinin kızı, refikleriyle 
birlikte öküzleri tarladan çıkarmak için taşlayınca âşık uykudan uyanır. 
Hasta Hasan onu taşlayan kızların deyişiyle: 

Biri çalmasını eyri çalayır,
Biri yavaş-yavaş yakın geleyir,
Birisi birinden haber alayır,
O de deyir, “İmirhasannıdı!”

Âşığın şiirinde dolayısı ile de olsa onun İmirhasannı kabile-uruğundan 
olduğuna işaret var. İmirhasan’nın da Oğuzun 24 kabile-uruktan biri 
Eymurluya dâhil olduğu hakkında çok fazla yazı vardır. Âşık İskender 
Akbabalı ve Âşık Murtaza’dan topladığımız halk hikâyelerinde Hasta 
Hasan’ı Kul Karanı’nın yanına götüren kişi Karapapak Akyol Söyün gibi 
tanıtılır ve Hasta Hasan’a “Korkma, sen benim bacım(kız kardeşim-A.Ş.) 
oğlu döysenmi(değilsen mi)!” der. Şunlar da Prof. Dr. V. Hacılar, Hasta 
Hasan’ın Terekemelerden olduğu fikrini tasdiklemiş olur.

Asif Hacılı, Garibem Bu Vatanda kitabında Hasta Hasan’ın «Kimde var» 
redifli divanisini, «Vedesinde», «Gizlenin», «Perişan» redifli koşmalarını ya-
yımlatmıştır. Altı yıl sonra yayımlattığı Ahıska Türk Folkloru kitabına önceki 
kitaptaki dört şiiri ve «İftida», «Eyleme» redifli divanilerini, «Sevdügüm», 
«Kal indi», «Yahşidir» redifli koşmalarını dâhil etmiştir. Ondaki bilgiye 
göre âşığın kızı «1982’de Kazakistan’ın Talkar şehrinde 90 yaşında vefat 
etmiştir. Kız torunları Meherrem, Kazım Müzefferovlar Talkar’da, başka ak-
rabaları Azerbaycan’da yaşayıp. Bu üstat âşığın son derece kâmil lirik şiir-
leri halkın hafızasında şimdiye dek korunmuştur. Söylendiğine göre, oriji-
nal bir destanın da yaratıcısı olmuştur” (Hacılı 1992: 196). 



319Ahıskalı Hasta Hasan ve Onun Yarattığı Âşık Mektebi

Hasta Hasan’ın Talkar’da yaşayan akrabaları Murtuza’dan, Ehreman’dan 
aldığımız mektuplar, öylece de Kazakistan’da çok toylar geçirmiş, âşığın 
akrabaları ile arkadaşlık etmiş, bana Hasta Hasan’ın şiirlerini ve hakkın-
daki halk hikâyelerini toplamakta yıllarla yardımcı olmuş Âşık İskender 
Akbabalı’nın mektupları ve hatıraları bu fikri tasdikler. A. Hacılı «üstat 
âşığın son derece kâmil lirik şiirleri halkın hafızasında şimdiye dek ko-
runduğunu söylemekte haklıdır. Lakin hangi halk hikâyesinin yaratıcısı 
olduğunu söylemiş. Elimizde onun kendi hayatı ile ilgili üç halk hikâyesi 
var. Âşık Murtaza ve Âşık İskender «Yaralı Mahmut» halk hikâyesini de 
Hasta Hasan yarattığı kanaatindeydi.

Doç. Dr. Şureddin Memmedli Karapapak, Borçalı Edebî Muhiti kita-
bında ve doktorluk tezinde Hasta Hasan’a geniş yer ayırmıştır. Âşığın ha-
yat hikâyesiyle ilgili yeni belgelerden yararlanmış, şiirlerinin bedii değe-
rinden söz açmış ve benim 1986’da “Sovyet Gürcistanı” gazetesinde ya-
yımlattığım makaledeki:

Seksen ücde ömrü tamam eylerem,

Sayılmaz tarihi kadarım menim.- beytindeki rakamı Hasta Hasan’ın 
yaşı gibi göstermemizi istemeyerek yazıyor: “Burada seksen üç tarihi şai-
rin yaşı kabul edilmiştir. Bizce bunu onun ölüm yılı, yani hicri 1283 (mi-
ladi 1866) yıl olarak da düşünmek mümkündür.”(Karapapak 2000: 132) 
Bu tarihle ilgili sonra etraflı fikir söyleyeceğimizden burada fazlaca bah-
setmiyoruz...

Doç. Dr. İ. Kazımov, Ahıska Türklerinin diyalektinin-ağızlarının 
araştırılmasına hasır ettiği doktora tezinde 17–18. yüzyılın sanatkârları 
sırasında Ahırkelekli Hasta Hasan’ın da adını anarak. (Kazımov, 2002: 
4.133) Şiirlerinde 18–19 yüzyılda yaşamış Vakıf’ın, Gevheri’nin adı-
nı çeken Kul Karanı, Âşık Urfanı, Usta Polad gibi sanatkârlarla karşıla-
şan, torunlarının günümüze dek yaşayan bir insanın 17. yüzyılda ya-
şaması inandırıcı değil. 

1997 yılın 1–5 dekabırında(Aralık) Bakü’de Albert Beys adı-
na Uluslararası Konferansın Teşkilat Komitesi, Azerbaycan Elimler 
Akademisi Nizami adına Edebiyat Enstitüsü ve Hatai İlçe İcra Hâkimiyeti 
ile bilge düzenlediği “VI Lord Beys Konfransı ve Dedem Korkut’un ki-
tabı” sempozyumuna Sank-Peterburk’ta çalışan Doç. Dr. Faik Çelebi, 
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“Hasta Hasan Destanı” bildirisiyle katılmıştı. Araştırıcı dikkati Kazakistan 
Cumhuriyeti’ni Çimkent bölgesinde yasayan Âşık İlyas Dadaşov’dan der-
lediği Hasta Hasanla ilgili şiir ve rivayetlere yöneltti. 

Hasta Hasan’ın özgeçmişinin ve şiirlerinin araştırılmasında hizmeti 
çok olan Prof. Dr. Valeh Hacıyev (Hacılar) «Azerbaycan folklor Antolojisi. 
Borçalı Folkloru. 2 cilt.” kitabında da âşığın “Menim”, “Dırkınada”, 
“Üstündedir”, “Bir güneş” şiirlerini yayımdadır.(Azerbaycan 1996: 76–
178).

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi’nin Folklor Enstitüsü hazırla-
dığı çok ciltlik Azerbaycan Folkloru Antolojisi’nin Akbaba bölgesinden 
toplanmış 8 cildinde de Hasta Hasan’la ilgili “Hasta Hasan’ın Hosubiya 
beylerine şikâyeti” ve “Hasta Hasan’ın Daştıkullar seferi” hikâyeler veril-
miştir.(Azerbaycan 2003: 343–357).  

Sank-Peterburk’lu Doç. Dr. Faik Çelebiyev’in, Elhan Memmedli’nin 
derlediği “Karanı ile Hasta Hasan’ın Söyleyişisi-Masalı” adlı halk hikâyesi 
(Azerbaycan,1996:1) ve Akbaba folkloru kitabında Hasta Hasan’la ilgi-
li yayımlanan halk hikâyeleri benim 1983–1984 yıllarda Âşık İskender 
Akbabalı’dan ve Âşık Murtaza’dan derlediğim malzemelerle azıcık. 
Bunların karşılaştırılması ayrı bir bildiri konusudur.

Prof. Dr. Kara Namazov, 2004 yılında yayımlattığı “Âşıklar” kitabın-
da da Hasta Hasan’ın özgeçmişini ve âşığın “Menim” koşmasını, “Kimde 
var” divanisi ile ilgili bilgi vermiştir (Namazov,2004,169–170) 

2.1. Hasta Hasan’ ın Hayat Hikâyesi -Özgeçmişini Öğrenme Cehtlerimiz

1944’de Ahıska Türklerinin sürgün edilmesi yalnız nüfuzun ve belgelerin 
gaip olmasıyla bitmedi. Uzun yıllar bu konuda söz açmak böyle yasaklar-
dı. Sovyetler Birliği döneminde arşivlerden Ahıska Türkleriyle ilgili belge-
leri yalnız seçilmiş insanlar elde edebilirdiler. Sovyetler Birliği çöktükten 
sonra Gürcistan arşivlerinde çalışmanın yeni problemleri ortaya çıktı. Ona 
göre de Hasta Hasan’ın özgeçmişiyle ilgili elimizde yazılı belge yoktur. 
Hatıralar, şiirlerindeki bilgilere dayanarak araştırmalarımızı yaptık.

Sovyetler döneminde Hasta Hasan’ın mezar taşı üzerindeki yazıyı 
okumak istemesi ile Gürcistan Cumhuriyeti’nin Aspinza ilçesine gitsem 
de başarılı olamadım. Âşığın doğduğu Lebis köyü Türkiye ile sınır oldu-
ğundan oraya girmeye izin alamadım. Bu durumda hatıraları, benden 
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önce yazılanları araştırmaya başladım. Akbaba mahalının(orta yüzyıllar-
da ilçe gibi bölgü-A.Ş) Eller köyünde (şimdiki Ermenistan Cumhuriyeti) 
doğmuş Daşdan Daşdanov hazırladığı bir cönkte Hasta Hasan’ın üç şii-
rine rastladım. İkinci Dünya Savaşı’nda şehit olan Daşdan Daşdanov şi-
irleri kimden aldığını yazmamıştır. 5.II.1935 kayıt ve şiirleri Latin alfabe-
siyle olması cönkün 1930 yıllarında hazırlandığını ispatlıyor.

Hasta Hasan hakkında kendi topladığım üç halk hikâyesi, 82 şiir 
ve beş hatıra arasında tarihî bakımdan en çok “Birdi bir” redifli divani 
önemlidir. Divaninin elimizde yedi nüshası var. Bunların birbirinden far-
kı çok azdır. Ancak ilk bakışta küçük görünen bu farklar büyük zıtlıklar 
yaratıyor. Çünkü bu fark tarih gösteren mısradadır. 

Bu divani üzerinde daha çok duracağımızdan Âşık İslam Erdener’den 
derlediğimiz şiiri veriyoruz.

Abi-çeşmim göllerinde sona da bir, kaz da bir
Süsen sümbül, mor benevşe, bülbül öter yazda bir
Vakif dertten haberdardır, Gövherinin kiymeti yok
Kul Karanı, Kara Zülal, Âşık Omar sözde bir

Kurbanı hakk aşığıydı, dayıma hamnan söker
Destine alıp kalemi, hettine bir hett çeker
Çöllü İsmail tac idi, cannan kasavet töker
Kerem ki yandı ateşe, odda birdi, köz de bir

Molla Helis delaletten içti aşkın badasın
Guftadiye pay verdiler ondanda ziyadasın
İrfanı derya-ümmandı keçmek olmaz adasın 
Âşık Seyfi, Usta Polad, Deli Tamı sazda bir

İştim aşkın badasını, hem okuyam, hem yayam
Böyle gedmez bu rüzgâr, elbet geler bir ayam
Sene min iki yüz on sekiz, yok tarihin sayam
Çok âşıklar geldi-gitti, Hasta Hasan yüzde bir

Âşık şiirleri çoklukla üç, beş, yedi bentten oluşur. Beş bentten ibaret 
olduğunu ihtimal ettiğimiz divaninin elimizde olan numunelerinin hep-
si dört bentten ibarettir. Olamazdı ki, Molla Penah Vakıf’ı, Kurbani’yi, 
Gevheri’yi tanıyan âşık Tufarkanlı (Duharhanlı) Abbası, Karacaoğlan’ı, 
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Hasta Kasım’ı vb. ünlü âşıkları, hece vezninde şiirler yazan şairleri tanı-
masın. Bizce elimize gelip de ulaşmayan bentlerde hemen insanların ad-
ları varmış. Adı geçen âşıkların adlarında da küçücük farklar var ki, onlar 
hakkında da ayrı bir makalede bahsedeceğim.

Divani’de adı geçen âşık ve şairlerin şiirlerinin Ziya Borçalı’nın ha-
zırlamış olduğu cönk-beyazda, elaca de son yılların araştırmaların-
da rastlanması hâlâ çok çalışmanın gerektiğini haber verir(Karapapak 
2005: 110–135). 

Şiirin yaranması ile ilgili elimizde aynı mazmunlu üç rivayet var. 
Bunlar Âşık İslam Erdener’den, Âşık İskender’den ve Âşık Murtaza’dan 
toplanıp. Orada denilir ki, Hasan yeniyetme çağlarında bir kıza vurul-
sa da ona kavuşamıyor. Âşık ihtiyar çağlarında köydeki Fedi adlı gelini 
gençlik sevgilisine benzetir, ona şiirler koşar, onu görünce söz atarmış. 
Bir defa de köye erik satan biri gelirmiş. Âşık yaşıtları ile erik alıp yerken 
Fedi de köy kadınlarıyla erik almağa geliyormuş. Âşık yediği eriğin ta-
nesini Fedi’ye atar, amacı onun dönüp kendisine bakmasıdır. Erik tanesi 
onun gözünün altına değerek onu korkutur. 

Âşığın bu hareketinden hislenen Feci meseleyi ailesine der. Aile üyeleri 
maslahat-meşveretten sonra karar verirler ki, hakk âşığı gibi tanınan Hasta 
Hasan’ın hürmeti el arasında çoktu. Ona bir şey etseler eğer kendileri 
zor durumda kalırlar. Kendi aralarında karar alırlar ki, o kabile-uruğunun 
vurup-tutan yiğidini, âşığın kardeşi Deli Abdullah’a iftira atarak, küfürle 
onu hapsettireceklerdir. Bununla yalnız koca âşığa, değil bütün kabile-
uruklarına darbe vurmuş olurlar. Onlar planlarını hayata geçirirler.

Hasta Hasan, Deli Abdullah’ı küfürle suçlanmasının nedenini bil-
se de susar. Zamanını bekler. Ramazan bayramı günü sazını alıp Deli 
Abdullah’ı azat ettirmeye gider. Bu durumu karşı taraf haber alır. Bölgenin 
ünlü âşıklarından olan İrfani’ yi de alıp Hasta Hasan’ın gittiği yere-gelir 
ve âşıkların karşılaşmasına nail oluyorlar. İrfan’i, Hasta Hasan’ı yene-
mez. Ne derse cevabını alır. Toplantıdakiler onun hünerini alkışlarlar. 

Onun alçakgönüllüğü, hatta onu yenmeye getirilmiş İrfani’yi böyle şi-
iriyle yüksek kıymetlendirmesi meclistekilerin onayını alır. Âşığa enam- 
hediye vermek isteyince “Kul azat olur” şiiriyle kardeşi Deli Abdullah’ı 
azatlığa bırakılmasını ister ve istediğine nail olur. 



323Ahıskalı Hasta Hasan ve Onun Yarattığı Âşık Mektebi

Divaninin mühürbendindeki dördüncü mısra Âşık İskender 
Akbabalı’da “Min iki yüz on dört sene, yok tarihim sayam”, İslam Erdener 
ve Osman Ehmetoğlu da “Sene min iki yüz on seksiz, yok tarihin sayam”, 
Âşık Murtaza’da “Min iki yüz kırk senedi, tarihim yoktu sayam”, Orhan 
Özbek de “Sene bin iki yüz doksan, hesabı yok ki sayam”, Ensar Aslan’da 
“Yıl min üs yüz on seksiz, hesabı yok ki sayam” gibidir. Bunu miladi tak-
vimine çevirince birinci 1799. yıla, ikinci 1803. yıla, ikinci 1825-26. yıl-
lara, dördüncü 1873. yıla,  beşinci ise 1903. yıla denk gelir. 

Birinci: Âşık Şenlik’in doğum tarihi 1850–1853 yıllar arası olarak 
gösterir. Dayısı İbrahim onu sınav için üstat yanına getirdiğinde tahmi-
nen 17–20 yaşında varmış. Âşık Nuru’ya cevap verince şiirlerini ken-
di adı ile söyleyerek değil, yetkin âşıklar gibi mahlasla bitiriyor. Demek 
Âşık Nuru ile Şenlik’in görüşü ve karşılaşması 1867–1873. yıllarda ola-
bilirdi. Dayısı İbrahim yeniyetme Hasan’ı-geleceğin Âşık Şenlik’ini Lebis 
köyüne üstat sınavına getirince Hasta Hasan hayatta yokmuş, bölgede 
ünlü, Âşık Nuru imiş. Âşık Nuru da Şenlik’i sınava çekerken kendi şiirin-
den çok üstadı Hasta Hasan’ın şiirlerinden okumuştur. Nedense Orhan 
Özbek de Ensar Aslan şiirdeki tarihle rivayet arasındaki uygunsuzluğa 
bakmamışlar. 

İkincisi: Şenlik, Âşık Nuru görüşünce Âşık Nuru’nun 40–45 yaşı olma-
sı gerek idi. A. Berat Alptekin, Âşık Nuru’nun 1811–1885. yıllarda yaşa-
dığını yazıyor. Hasta Hasan da yekin ki, çırağından büyük olmalıydı. Bu 
hâlde hicri 1290 ve 1318 tarihleri doğru sayılamaz.

Üçüncüsü: rivayetten açıkça görülür ki, Ahıska, Rusya’nın işgali al-
tına henüz düşmemiştir. Tarih 1829 yılından öncedir. Adamların hepsi 
ve bırakılmasında Rusya memurlarının adı, görevi hatırlanmıyor. Hasta 
Hasan, kardeşi oğlunun bağışlanmasını Hosu beylerinden rica ediyor.

Dördüncüsü: Hasta Hasan’ın şiirlerinde Rus dilinden gelme bir söze 
rastlamıyoruz ki, Rusya işgali altında yaşayan âşıklarımızın şiirlerinde 
Rus tesiri kendini göstermektedir.

Bütün nüshalarda, öylece de Hasta Hasan’ın elimizde olan kendi şiir-
lerinde ve karşılaştığı, atıştığı âşıkların şiirlerinde yıla karşılık “sene” de-
nilmektedir. Yalnızca Ensar Arslan “yıl” yazmıştır. Bu da mısranın sonra-
larında değişikliğe uğradığının bir göstergesidir.
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Beşincisi: Akrabalarının hatıralarına göre Hasta Hasan’ın Medet ve 
İsmail adlı oğulları, Senem adlı da bir kızı olmuştur. Hasta Hasan’ın oğ-
lanları Medet’in 4 torunu ve İsmail’in oğlu Hasan 1970 yıllara dek yaşa-
mışlar. Hasan’ın oğlu Murat’ın 1984’de 94–95 yaşlarında olduğunu, kar-
deşinin torunu Medet’in 1982’de 117 yaşında öldüğünü dikkate alıp yaş-
larını temini hesaplayınca şiirlerdeki hicri 1290 ve 1318 tarihleri hakika-
te uygun gelmiyor.

Hicri 1214, 1218, 1240 tarihlerinden hangisinin doğru olduğunu söy-
lemek çok zor. Biz elimizde olan malzemeleri birleştirerek şu tarihlerden 
sonuncusunun daha münasip sayarız. Çünkü birincisi: bu rakam âşığın 
kendi neslinden toplanmış şiirdendir. İkincisi: âşığın torunlarının doğum 
tarihleriyle hesaplayınca bir uygunluk oluşmaktadır.

Hasta Hasan’ın torunları:

Hasta Hasan, kemli-kemli söylerem,
Kara hancar vurub bağrım teylerem,
Seksen üçde ömrü tamam eylerem, 

Sayılmaz tarihi kaderim menim. —bendine elde esas tutarak âşığın 
83 yaşında öldüğünü söylüyorlar. Farklı bölgelerde yaşayan âşıklardan 
topladığımız şiirlerdeki beyitlere dikkat ederek: 

Hasta Hasan deyer: Hasta sinnidir,
Gey, kurşan eynini, hasta sinnidir,…

Çark misallı bu dünyanı gezerdim,
Neyneyim tutmayır bu dizim menim.

İnsandan insanlık kalıp, heyvandan hesiyyet,
Doldu sinim, keşdi günüm, ihtiyar elden geder…

Dolufdu ömrümün baratı tarıhlar tamam oler,
Kadir Allah nesib etse bir arşın kefene, bak!...

Dolubdur ömür günleri biri min olmuş yatar,
Hekim gelmez, loğman sevmez, böyle yara kimde var…

Buradaki Hasta sinnidir, tutmayır bu dizim, doldu sinim, keşdi 
günüm, ihtiyar elden geder, dolufdu ömrümün baratı tarıhlar tamam 
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oler, dolubdur ömür günleri ifadeleri de âşığın yaşlı-ihtiyar çağlarında 
dünyasını değiştiğini-öldüğünü tasdikler. 

Şiirlerdeki tarihleri âşığın torunlarının doğum ve ölüm tarihleri ile ilgi-
li verdikleri bilgiyi karşılaştırarak Hasta Hasan’ın hicri 1182–1265. (mila-
di 1768–1849) yaşadığını yazmıştık.(Şamilov 1986). “Seksen üçte ömrü 
tamam eylerem” mısrasındaki seksen üç ifadesini hicri 1283 hesap eden 
Şureddin Memmedli Karapapak âşığın ölüm tarihinin miladi 1866’da ol-
duğunu yazıyor.(Karapapapak 2000: 132). Elde yazılı belge olmadığına 
göre tam bir tarih göstermekten kaçınarak Hasta Hasan’ın 1760–1840 
yıllarında Ahırkele’yin Lebis köyünde yaşadığı kanaatindeyiz.

2.2. Hasta Hasan’ın Soyu

Prof. Dr. Asif Hacılı Hasta Hasan’ın soyundan söz açar, 19. yüzyılın 
sonu 20. yüzyılın başlarında Dersel köyünde yaşadığını yazıyor(Hacılı, 
1992:196). Prof. Dr. Hacılar Valeh âşığın Borçalı’da, İmirhasan’ı kabile-
uruktan olup Dırkına’da doğduğu ve Lebice göçtüğü kanaatindeyim, dedi. 
(Hacıyev, 1983, Hacıyev,1991,24, Hacılar,2005,11), Doç. Dr. Karapapak 
Şureddin Memmedli ise Penah Mahmudova dayanarak yazıyor: “Hasta 
Hasan asıl-nesillikle Borçalı Karapapak Terekemelerinden olup, onun 
babası Bolunıs bölgesinin Çürük-Kemerli köyünde yaşayıp… Tarihi 
delillere dayanan Valeh Hacıyev mantıki olarak Lebis Terekemelerini 
Borçalı’dan göçmeyi ve Cavahetin Dırkına köyünde yaşamış, sonra 
Lebice göçmüş Hasta Hasan buraya ilk defa gelmiş Terekeme ailesinden 
olduğuna beraat kazandırırız”(Karapapak 2000: 113).

«El senetkarlarımız. Hasta Hasan» makalem Şark Kapısı gazetesinde 
(Şamilov, 1984,20 Mart) yayımlandıktan sonra Âşık İskender ve Âşık 
Murtaza’nın bana yazdıkları mektuplara dayanarak âşığın 1768-1849’da 
yaşaması ihtimalinde olduğumu yazmıştım. Sonraları da Hasta Hasan’ın 
özgeçmişinin öğrenilmesi yolunda var gücümle çalışsam da yazılı kaynak 
elde edemedim. Sık-sık mektuplar yazıp, hatıraları oylatmaya çalıştım. 
Âşığın akrabaları uzun-uzadı sohbetlerden, tanıdıkları insanlardan 
aldıkları bilgiye dayanarak 5 Mayıs 1985 yılında yazıyorlardı: «…
sizlere bildiririz ki, hemen mektubu Kazakıstan’ın Talkar Rayonu’ndan 
yazarım. Hasta Hasan’ın babası Seyid, anası Sultan Türkiye’de Van’da 
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iskân ederken, Hasta Hasan olmuştur. Beş kardeştirler: birincisi Kara 
Ali, ikincisi Çiçek, üçüncüsü Mustafa, dördüncüsü Abdullah, beşincisi 
Hasta Hasan. Oradan Gürcistan’a göçerler. Üç kardeşi yani Musdafa, 
Abdullah, Hasta Hasan Aspinza Rayonu’nun Lebis kentine gelirler. Bir 
kardeşleri dayısı Mehemmed’in yanında kalır, Çiçek Çayıs kentinde 
Süleyman kişinin yanında kaldı». 

Şu yazılanları tasdikleyen veya inkâr eden hiçbir yazılı kaynağa 
rastlamadık. Şüpheli kaldığımız bir mesele var: Hasta Hasan’ın babasının 
adının Seyid gibi hatıralarda kalması! Arapça ağa, cenap anlamını veren 
şu söz daha çok Muhammed Peygamber’in soyundan gelenlerinin adının 
önünde kullanılmaktadır.(Arap 1985: 538). Seyit Azim Şirvan, Seyit Cafer 
Pişe veri, Seyit Hüseyin ve yüzlerce bunlar gibi örnekler gösterilebilir.. 
Âşığın şiirlerinde Halife Ali’yi, onun soyunu tebliğ edildiğini görmemek 
mümkün değildir. Hasta Hasan’a sağlığında ve ölümünden sonra da 
evliya gibi saikı gösterilmesi de merak doğuran meselelerdir.

Bugün de ister Kafkas’ta, isterse de İran’da adının karşısında seyit sözü 
işletilen insanlara, yeni peygamber a.s. soyundan olanlara sağlığında 
da, ölümünden sonra da saikı gösterilir. Bizce Seyit âşığın babasının adı 
değil, Peygamber soyundan geldiğini bildiren anlamda kullanılmıştır.

Sonuç

Rusya’nın Ahıska’yı işgali, buraya Ermenileri getirmesi, sonraki iki 
Rus-Türk savaşı, bölgenin Müslüman nüfusunun azalmasına se-
bep oldu. Savaşlardan sağ çıkmış ahalinin bir kısmı vatandan uzak 
düştü. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bölge nüfuzu bir taraftan Rus 
komşuları ve memurlar divan tutmuşturlar ise, o biri taraftan da gel-
me Ermeniler Avrupa ve Rusya’nın yardımıyla kendi devletlerini kur-
mak için bölgenin Müslümanlarını kırarak onların nüfuzlarını azaltma-
ya çalışıyorlardı. Bu soykırımının karşısını almak ve soydaşlarını ölüm-
den kurtarmak için ünlü yazar, Mirze Celille bilge Molla Nesreddin 
mizah dergisinin özünü koyan Ömer Faik Nemanzade’nin liderliği ile 
Ahıska Hükümet-i Mubakkatası(29.10. 1918–30.11.1918).(Gökdemir 
1989: 38) ve 25 Aralık 1919 tarihinde Gürcistan’da Ahıska bölgesi-
nin özgürlüğü ilan edildi. Server Bey’in liderliğiyle Cenup-Garp Kafkas 
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Ahalisi’nin Haklarını Koruma Merkezi(Ahıska-Ahırkelek Müslümanları 
Millî Şurası) kurulmuştur.(Taştemir 2005: 101–107) Lakin bu hüküme-
tin ömrü uzun olmadı. Bolşeviklerin gelişiyle her şey dağıtıldı. Hele 
bu azmış gibi 1944. yılın 14–15 Kasımında Ahıska Türkleri ellikle 
sürgün edildi. Sovyetler Birliği yıkılsa da, Uluslararası güçler Ahıska 
Türklerinin vatanlarına dönmelerini haklı kararlar olarak kabul etseler 
de hâlâ da onlar vatanlarına dönememişlerdir(Kukulov, 1999). Bu da 
Ahıska Türklerinin toparlanmasına, kendi kültürlerine sahip çıkmasına 
engel töredir. Bütün bu zorluklara bakmayarak son yıllarda Türkiye’de 
ve Azerbaycan’da Ahıska Türkleri ile ilgili araştırmalar devam etmekte-
dir. Hasta Hasan’ın şiirlerinin toplanması, yayımlanması ve hakkında 
araştırmaların yapılması da şuna örnek olabilir.
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ABSTRACT
Minstrel literature, which is related to the Old Turkish belief, has ori-
ginally appeared through the periods before Islam. It is an essenti-
al and radical tradition which carries on its existence from the late 
15th Century up to now. Although it is commonly shown that men 
are the representatives of Minstrel Literature, there are also women 
behind the stage. In the belief of Old Turkish, great cams and sha-
mans were among women. Through the stories of Dede Korkut, the-
re was no gender distinction, thus women and men together read 
poems via lutes and this is a very nice example of women who had 
ballads and lullabies and had never been in the back of men whi-
le all these incidents happened. For example, there are a lot of main 
heroes such as Kerem, Kamber and Tahir and their lovers; Aslı, Arzu 
and Zühre. These women easily and comfortably read poems and 
ballads in front of them and this shows that women were never pla-
ced behind men in that case. Because of some problems, women 
hid themselves behind the stage, but they had begun to get popu-
lar since the 19th Century. Nowadays, there are really big numbers 
of women minstrels who take parts on the minstrel programmes and 
platforms, make programmes and make battle of words. In this pa-
per, it is going to be tried to determine the place of women minstrels 
through the tradition, the place of women in today’s daily life, facing 
problems, artistic properties etc. with the sample of Ayşe Çağlayan.

Key Words: Minstrel, Woman, Folk Poem, Ayşe Çağlayan.
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Türk kültür tarihine baktığımızda, doğumdan ölüme, insan hayatı-
nın hemen her aşamasında şiirin yer aldığını görmekteyiz. Dünyaya yeni 
gelen bir çocuk ninnilerle büyümüş, tekerlemelerle oynamış; türküler-
le, şiirlerle, marşlarla yaşamış ve gün gelmiş ağıtlarla ebediyete gönde-
rilmiştir. Savaşlarda, dualarda, törenlerde, eğlencelerde her türlü duygu 
ve düşünce şiirlerle dile getirilmiştir. Üstelik bu şiirlerin söyleyicilerinde 
kadın-erkek ayrımı yapılmamış, kadınlar da erkekler kadar güçlü bir şe-
kilde seslerini duyurmuşlardır. 

Âşık edebiyatının, 15. asrın sonlarına doğru ortaya çıktığı düşünülür-
se, bu geleneğin belki de bir alt yapısı olan ağıt, mani ve ninnilerin söy-
leyicisi kadın âşıkların, bu dönemden asırlarca önce de var oldukları mu-
hakkaktır. Hatta kadın âşıkların ilk temsilcilerini İslamiyetten önceki dö-
nemlere kadar götürebiliriz. Eski Türk inancında, büyük kamların, şa-
manların daha çok kadınlar arasından çıkması belki de bunun en gü-
zel örneğidir (Gökalp 1976: 35; Çobanoğlu 2003: 113). Halkın her türlü 
problemini halleden şaman (kam, ozan, baskı, oyun), yeri geldiğinde eli-
ne kopuzunu alıp manzumeler de söylemektedir. Bunların bir kısmının 
kadın olduğu düşünülürse, bu inancın uzantısı olan âşıklığın da sadece 
erkeklerde devam etmediği açıkça görülecektir. 

Dede Korkut Hikâyelerinde herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
kadın veya erkeklerin yeri geldiğinde kopuz eşliğinde manzumeler söy-
lemesi dikkat çekicidir. Bamsı Beyrek’in, Salur Kazan’ın, Kan Turalı’nın 
karşısında Banu Çiçek’in, Boyu Uzun Burla Hatun’un, Sarı Tonlu Selcen 
Hatun’un ve diğer hanımların manzumeler söylemesi, şairliğin sadece 
erkekler arasında yaşatılmadığının işaretidir. 

Halk hikâyelerinde de aynı durum söz konusudur. Şiir söylemede âşıklar 
kadar sevgililer de başarılıdır. Hikâye kahramanlarından Kerem’in karşısın-
da Aslı’nın, Kamber’in karşısında Arzu’nun, Tahir’in karşısında Zühre’nin 
de şiirler söylemesi, kadınların bu konuda hiç de geride kalmadıklarının 
en güzel örneğidir. Hatta bazı hikâyelerde iki kahraman, birbirini âşıklık 
konusunda sınar. Örneğin, “Arzu ile Kamber Hikâyesi”nin bir bölümün-
de muamma türü atışmayla karşılaşırız. Kamber sorar, Arzu cevabını verir:

Aldı Kamber:
Yemişlerde gülüzindir
Hayvanlarda dilsizindir
İmdi haber vir bana
Ay ile gülsüzindir?
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Aldı Arzu:
Yoktur balığın dili
Olmaz incir gülü
Hârut ile Mârut’dır
Bilmezler ay ile gülü  
(Şimşek 1987: 118)

“Asuman ile Zeycan Hikâyesi”nde ise, kızının âşıklık gücüne güve-
nen baba, onu Zeycan’a vermemek için, atışmada kim yenerse onunla 
evlendireceğini ilan eder. Zeycan’ı, “Acem âşığı” kılığında gelen Asuman 
mağlup ederek evlenmeye hak kazanır (Kaya – Koz 2000: 31–37).

Burada şöyle bir soru akla gelebilir. “Hikâyelerde yer alan şiirlerin asıl 
sahibi, bu hikâyelerin musannifi değil midir? Bunlar yeri geldiğinde erke-
ğin, yeri geldiğinde de kızın adına şiir söyleyemezler mi?” Elbette söyler-
ler ama “Yaralı Mahmut Hikâyesi” örneğinde olduğu gibi, bayanlar tara-
fından tasnif edilen hikâyeleri de unutmamak gerekir. Hatta 19. yüzyılda 
meddahlık yapan hanımlardan söz edilir (Nutku 1997: 33).

Ayrıca yapı ve muhteva açısından duygu yüklü mısralardan örü-
lü ağıtların, ninnilerin, manilerin hatta bir kısım türkülerin sahipleri 
de isimlerini açıklamaktan imtina eden kadın şairlerimiz değil midir? 
Derdini kimselere açamayan anne, kucağındaki yavrusuyla hasbihâl 
ederken bazen sevincini, bazen umudunu, korkusunu, endişesini nin-
nilerle dile getirir.

Birçok manide olduğu gibi Eğin “elagözlüleri”nde de gurbetteki eşi-
nin yolunu bekleyen bir hanımın iç dünyası, gözyaşlarıyla yoğrularak 
mısra mısra dökülür dudaklardan:

Ölür isem örtmeyesiz üstümü
Hasretim vardır yummam gözümü
Kabirime bir pencere koyun ki
Yârim gelir iken görem yüzünü 

Âşık edebiyatına gelince… Temeli İslamiyet’ten önceki dönemlere ka-
dar giden ve Eski Türk inancıyla yakın ilgisi olan âşık edebiyatı, 15. asrın 
sonlarından günümüze kadar varlığını sürdüren köklü bir gelenektir. Âşık 
edebiyatının temsilcileri olarak daha çok erkekler gösterilse de arka planda 
kadınların da olduğu muhakkaktır. Ancak, kadınların bir toplulukta erkek-
lerle birlikte sahneye çıkmasının, saz çalıp türkü söylemesinin, şiir okuma-
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sının dinî, ahlaki ve sosyolojik bazı çekinceleri olduğundan, bu kişiler ya 
bu maharetlerini bastırmışlar ya da kendi şiirlerini başkalarına aitmiş gibi 
veya anonim olarak göstermişlerdir. Ancak, son dönemlerde bu zincirle-
rin yavaş yavaş kırılması, hanımların dört duvar arasından kurtulup sesle-
rini farklı cephelerden duyurmaya başlamaları sonucu kadın âşıkların da 
varlığı gözler önüne serilmiştir. 17, 18 ve 19. yüzyıllarda bir elin parmak-
ları kadar olan kadın âşıkların sayısı günümüzde azımsanmayacak boyut-
tadır. Bunlardan bir kısmı: 

“Güzide Ana (17.y.y), Şehrubanu Bacı (Üsküp-Ölümü 1803), 
Adile Sultan (II. Sultan Mahmut’un kızı. 1825–1898 yılları ara-
sında yaşamış), Sakine Hatun (1840-Eskişehir), Useyla Bacı 
(?-?), Münire Bacı (1852–1912 İstanbul), Gülsüm Ana (1853–
1928), Şeref Bacı (1854-Kasımpaşa), İhsan Raif (1877-Beyrut), 
Âşık İkbal Bacı (1886-İstanbul), Konyalı Emine Hanım (1860-
Âşık Şem-i’nin torunu), Adanalı Hasibe (1860-Adana), 
Âşık Meryem Bacı (1863-Antakya), Sabire Bacı (?-?), Banu 
Hanım (1863-Çankırı), Hatçe Bacı (1865-Mora), Arife Bacı 
(1868–1917-Revhan doğumlu), Emine Beyza Bacı (?-İzmir), 
Samıtlıı Hörü (?-Kars), Konyalı Şerife (1869-Konya), Zehra 
Bacı (1870-İstanbul), Remziye Bacı (1883-Filebe), Necmiye 
Bacı (1885-İzmir), Seher Bacı (1885-İzmir), Remziye Bacı 
(1890-İzmir), Âşık Mümine Bacı (1892-Erzurum), Kul Latife 
(1892-Maraş), Âşık Döne (1893–1992-Eğirdir), Şah Sultan 
(Malatya-?), Yeter Bibi (1900-Kayseri), Âşık Fatma (1906–
1984- Manavgat), Deli Anakız (1907-Erzurum), Ayşe Kadın 
(1909-Denizli), Hacı Lütfiye Hanım (1912-Konya), Ak Elif 
(1913–1991-Eğirdir), Eşe Kadın (1921-Dinar), Döne Sultan 
(1925-Eskişehir), Dikmenli Âşık Emine Şener (1925-Malatya), 
Adviye Anabacı (1930-Silistre), Nevruza Bacı (1931-Tokat-Âşık 
Kul Semai’nin eşi), Âşık Aslı Bacı (1935-Afyon), Güllüşah Bacı 
(?-Uşak), Ayşe Çağlayan (1939-Adana), Türmen Kızı (Sıdıka 
Yüksel–1940-Malatya), Âşık Şahsenem (1945-Sarıkamış), 
Hafize Fidan, (1943-Eskişehir), Zonguldaklı Engin Bacı 
(1947-Zonguldak), Âşık Sarıcakız (1948- Eskişehir), Tuncelili 
Emiş Bacı (1950-Tunceli), Aslıhan Çetin (1951-Çorum), Mah 
Turna (1951-Diyarbakır), Âşık Nurşah (1954-Eskişehir), 
Âşık Fatma Taşkaya (1957-Adana-Âşık Feymani’nin eşi, Âşık 
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Delidolu’nun kızı), Zöhre Ana (1957-Yozgat), Gülseren 
Kambur (1960-Gümüşhane), Gülseren Kılıç (1960-Tunceli), 
Şinaz Sezer (1961-Erzincan), Ozan Diyari (1962-Yozgat), 
Döndü Doğan (1962-Çorum), İpek Bayrak (1963-Erzincan), 
Mihrumah (1964-Urfa), Gürcü Doğan (1972-Tokat), Yayla 
İşleyen (1975-Tokat) (Çobanoğlu 2007), 

Âşık Esme (Malatya), Sülbiye Kutlu (Malatya), Sevim Emir (Karagünlü, 
Malatya) .

Sadece Sivas’ta tespit edilen kadın halk âşıkların sayısı 70’leri bulmaktadır: 

Adeviye Özertürk, Arife Doğan, Ayşe (Berk), Ayşe (Gülmez), 
Ayşe (Kaya), Azime Bacı, Bergüzar, Birderman, Cemile, Cennet 
Başpınar, Ceyhanî, Derdimend (Fatma Oflaz), Destegül, 
Dursune Bacı, Elifçe, Elif Edna, Emine, Emine Özler, Emiş Bacı, 
Esme Şahin, Fadikli, Fadime, Fadime (Doğan), Fadime (Yılmaz), 
Fatma (Akkaya), Fatma (Gözcü), Fatma (Hasgül), Ganime, 
Garibe, Gülçınar, Güleser, Gülfidan, Gülhanım, Gülhan, 
Gülümhan, Günayar, Erdoğan, Hatice (Elik), Hatice Mihrap, 
Hatice (Otugüzel), Hatunî, Hayır Şair, Hayriye (Altunoğlu), 
Hülya Yıldırım, İrebik, Kaya (Yalçıner), Keziban (Sabuncu), Kul 
Himmet Üstadım (Hacik Kız), Leyla Şimşek, Medine Ata, Medine 
Kayapınar, Meliha Şen, Meryem Kavaklı, Mevlüde Günbulut, 
Neslihan Bacı, Prenses, Rabia Zorlu, Rahime Aslan, Sakinî, 
Saliha, İmirhan, Semiha, Senem, Sevdanur, Sultan (Aytekin), 
Şah Senem, Şah Turna, Şahinî, Tamey, Yeter Yıldırım, Yurdagül 
Erdoğan, Zekiye, Zeynep Dikilitaş, Zeynep Yılmaz, Zübeyde 
Gökbulut, Zülbiye Sığırcı. (Doğan Kaya1, Çobanoğlu 2007)

Âşıklık geleneğinin güçlü olduğu Çukurova yöresinde de bir kısmı 
ağıtçı olmak üzere çok sayıda hanım adı tespit edilmiştir. Bunlardan ağıt-
larıyla meşhur olan hanımlar arasında; 

Hasibe Hatun, Koca Fadıma / Köseli Kızı (Fatma Altunok), 
İnci Ayşe (Ayşe Gürbüz), Emine Hatun (Emine Öztorun), 
Sultan Garı (Sultan Küçükduran), Emine Güvel, Zeliha Şahin, 

1 Doğan Kaya’nın henüz yayımlanmamış olan; Sivas Halk Şairleri – I. C. adlı çalışma-
dan alınmıştır.



334 Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıkların Yeri ve Ayşe Çağlayan Örneği

Elif Akharman, Sıdıka Gök, Dudu Garı (Dudu Kocatürk), 
Koca Cennet (Cennet Ziyanoğlu), Elif Garı (Poçulu), Meryem 
Yüksel vs. gibi isimleri sayabiliriz (Şimşek 1994: 28–31). 

Kadın âşıkların başında gelen isimler ise; 

Âşık Edibe (Edibe Canpolat), Âşık Güferî, Âşık Gülcihan 
(Nazife Gülcihan), Adanalı Hasibe, Ayşe Çağlayan, Arzu Bacı 
(Arzu Yiğit/Sarıboğa), Fatma Behice Batur, Fatma Taşkaya, 
Hasibe Ramazanoğlu (Taşkaya 2004: 201–226), Sultan 
Özkan vs.’dir.

Bunlardan bir kısmı hakkında fazlaca bilgi bulunamadığı halde, bir 
kısmı âşık meclislerine çıkıp boy gösteren, yeri geldiğinde atışmalara 
katılan, programlar yapan kadın sanatçılardandır. Bunların her birinin 
âşıklığa başlamalarının ayrı bir hikâyesi vardır: 

1. Herhangi Bir Dert, Hastalık, Sıkıntı Sebebiyle: Sivaslı Arife Doğan, 
eşinin kendisini terk etmesi sonucu âşıklığa başlamıştır. Hemşehrisi 
Hatunî’nin ve Tamey’in de şiire başlamalarının sebebi derttir (Kaya 1999: 
172–176). Âşık Meryem, kızının ölümü üzerine başlar şiire (Taşkaya 
2004: 214–215) .

Şah Turna, üç yaşındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini 
kaybeder, 10 yaşında saz çalıp türkü söylemeye başlar, daha sonra bade 
de içerek âşıklığını iyice geliştirir.

2. Sevda Nedeniyle: Azerbaycan’da yetişmiş olan Âşık Besti, sevdiği 
çobanın öldürülmesi üzerine alır sazı eline il il, oba oba gezerek hazin 
aşk hikâyesini anlatır (Sakaoğlu vd. 1986: 22). 

Küçüklüğünden beri şiire ilgi duyan Sivaslı Âşık Gülçınar da yaşadı-
ğı platonik bir aşk hikâyesi ile bu yeteneğini geliştirir (Akagündüz 2006).

Ayşe Çağlayan, ağıtlarla başladığı âşıklık yolunda eşi Muzaffer 
Çağlayan’a olan sevgisi ile güç kazanır. 

3. Bade İçerek / Rüya Sonucu: Fatma Taşkaya, Derdimend (Fatma 
Oflaz), Şah Turna ve Nurşah (Durşen Mert) gördükleri rüya sonucu şii-
re başlamışlardır.

(Ancak, rüya görerek âşıklığa başlayan Nurşah (Durşen Mert), yine rü-
yaları sonucu sazı bırakır. Hacca gidip geldikten sonra saz çalma konu-
sunda tereddüt eden âşığımız, birkaç kere rüyasında rahatsız edildiğini, 
ölen âşıkların gelip; “sazı bırak” dediğini belirtir.) 
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4. Usta – Çırak İlişkisine Bağlı Olarak: Sivaslı Sevdanur, bir süre bölge 
âşıklarını dinledikten sonra Âşık Gülşâdî’nin çırağı olmuştur. 

Gülçınar ise yaşayan birçok âşıktan feyiz almış, ama özellikle Musa 
Merdanoğlu’dan ve Mihmanî’den destek görmüştür. Reyhanî de beğen-
diği âşıklar arasındadır. 

Sinem Bacı’nın ustası önce Davut Sulari, daha sonra Musa Pervanî ol-
muştur (Akagündüz 2006).

Âşık Besti (Kor Besti) ise Azerbaycan’ın güçlü âşıklarından Elesger ve 
Ağdabanlı Gurban’ın yanında yetişmiştir. Âşık Nabat da, usta bir âşığın 
yanında üç yıl çıraklık yapar (Ceferzâde 2006: 91).

Buna karşılık özellikle Azerbaycan’daki kadın âşıklar, birçok âşık ye-
tiştirerek bunlara ustalık yapmışlardır.

5. İrsiyetle: Sevim Emir (Karagünlü), Âşık Balı’nın; Emine Özler, Ozan 
Cefâî’nin; Ayşe Berk, Âşık Serderî’nin; Fatma Taşkaya Âşık Delidolu/Deli 
Hazım’ın, Döne Sultan ise Âşık Haydar Kaya’nın kızıdır. Âşık Emine, Konyalı 
Şem’î’nin torunudur. Sivaslı Âşık Gülçınar’ın babası bir halk şairidir. 

Azerbaycan’da yetişen Fatma Hanım Kemîne, “Fena” mahlasıyla şiir-
ler söyleyen Ağa Mirze Bey Baba’nın kızıdır. Zeynep’in babası ise Çürük 
İslam adlı bir şairdir.

6. Sazlı Sözlü Ortamlarda Bulunarak: Ayşe Berk, Şahsenem, Fatma 
Taşkaya, Sevdanur ve Arzu Bacı gibi birçok âşığın yetişmesinde bu tür or-
tamlar etkili olmuştur.

7. Şiir Sevgisi ve Merakla: Âşık Arzu Bacı, ilkokul sıralarında öğret-
menlerine şiir yazıp, sonra bunları arkadaşlarına türkü şeklinde okuyarak 
başlar (Çobanoğlu 1999: 250). Ayşe Çağlayan ise henüz 6–7 yaşlarınday-
ken ağıt türü şiirlerle başlamış, eşi Muzeffer Çağlayan’la tanıştıktan son-
ra, âşıklık yönünü geliştirmiştir. Âşık Edibe (Edibe Canpolat), Sarıcakız ve 
Nabırlı Bâdâm (Azerbaycan) gibi âşıklarımızın da saza ve şiire olan ilgi-
leri küçük yaşlarda başlar.

8. Kocalarının Desteği İle: Doğuştan irticalen şiir söyleme yeteneği 
olan Güllüşah, bu yeteneğini Âşık İhsanî (Sırlıoğlu) ile evlendikten son-
ra daha da geliştirir. Sivaslı Âşık Hülya da, yine âşık olan Servet Yıldırım 
ile evlendikten sonra bu alanda güç kazanır. Ayşe Çağlayan ve Fatma 
Taşkaya için de aynı durum söz konusudur. 
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Âşıklığa küçüklüğünden beri ilgi duyan ve şiirler yazan Sarıcakız’ın 
yetişmesinde kısa süreli evlilikler yaşadığı Âşık Reyhanî, Âşık Emircan ve 
Âşık İhsanî’nin etkileri muhakkaktır. 

Oysa Arife Doğan’da tam tersi olmuştur. O, eşinin kendisini terk etme-
siyle şiir söylemeye başlar. 

Ayşe Çağlayan, Nurşah Bacı, Arzu Bacı, Fatma Taşkaya gibi âşıklar, eş-
leri tarafından desteklenen şanslı kişilerdendir.  

Azerbaycan âşıklarından Nabırlı Bâdâm’ın ilk eşi Elesger’dir. Ancak, 
âşıklığına ne gibi katkısının olduğunu bilemiyoruz (Ceferzâde 2006: 141). 

9. Boş Zamanını Değerlendirmek İçin: Küçük yaştan beri şiir söyleyen 
Arzu Bacı’nın saz çalmaya başlaması ilgi çekicidir. Rahatsızlığı sebebiy-
le doktora giden Arzu Bacı’ya doktor, boş zamanlarını değerlendirecek 
bir uğraş bulmasını söyler. Eve gelen Arzu Bacı, bir köşede eşinin kullan-
madığı eski bir saz bulur ve kısa zamanda kendi kendine çalmayı öğre-
nir (Çobanoğlu 1999: 250).

Bunlardan bazılarında birkaç sebep birleşmiştir. Örneğin, Ayşe 
Çağlayan’ın annesi iyi bir ağıtçı, babası da şairdir. Çocukluğundan 
beri şiirler söyler, eşi ile tanışınca bu yeteneğini iyice geliştirir. Fatma 
Taşkaya’nın babası da eşi de âşıktır. Yakın akrabaları arasında da âşıklar 
vardır ve evlerinde sürekli olarak sazlı-sözlü bir ortam oluşmuştur. 
Taşkaya, aynı zamanda bade de içmiştir. Arzu Bacı için de benzer du-
rumları söyleyebiliriz. 

İşte, yukarıda sıraladığımız sebeplerle âşıklığa ilk adımı atan kadınları-
mızın çoğu tepkilerle karşılanmış, başta erkek âşıklar olmak üzere ailesi, 
yakınları akrabaları, hemşehrileri vs. meydanlarda çalıp çığırmalarına kar-
şı çıkmışlardır. Ahlaki konularda olduğu gibi, âşıklık konusunda da toplu-
mumuz, erkeklere güzel bir meziyet olarak yakıştırdığı bu işi hanımlar ya-
pınca “kötü kadın” muamelesi ile karşılamış, birlikte program veya atışma 
yaptıkları meslektaşları ile aralarında bir ilişkinin olduğunu düşünmüştür. 

Örneğin Nurşah’ı, Halk Eğitim’deki nota hocası; “Sen kadınsın, çok de-
dikodu olacak, üzüleceksen hiç başlama” diye uyarır. Fakat mücadele-
ye devam ettiğini söyleyen Nurşah, sonunda kazandığını belirtir: “Konya 
Âşıklar Bayramı’nda 80 âşık arasında tek kadındım. Ayağıma dikenler battı; 
ama sonunda ‘âşık ana’ ‘âşık abla’ diye elimi öptüler.” (Akagündüz 2006). 
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Kaset doldurduğu ve konsere gittiği her âşıkla, arasında “aşk” olduğu-
na dair dedikoduların dolaştığı Arzu Bacı da; “Allah’a şükür bitti, yorul-
dular çünkü. O zaman anne tarafımdan dedikodu yapanlar şimdi kızlık 
soyadımı kullanmamı istiyor” diyerek azmin elinden hiçbir şeyin kurtul-
mayacağını belirtir (Akagündüz 2006). 

Ünlü üç âşığımızla evlenen Sarıcakız ise; “Onlarla, âşık gelene-
ğinin dışına itilmekten korktuğum için evlendim; ama beni daha çok 
ittiler”(Akagündüz 2006) diyerek, eşlerinin dahi kendisine destek olmadı-
ğını, her şeyin nikâha kadar olduğunu, evlendikten sonra arkadaşlığın da 
sanatın da bittiğini belirtiyor. Sarıcakız, diğer erkek âşıklardan da şikâyetçi. 
Onların; “Âşıklık meydanını er meydanı” olarak gördükleri için –istisna-
lar olsa da- kadınlara sıcak bakmadıklarını söylüyor. Hatta 1977’de yapı-
lan Konya Âşıklar Bayramı’ndan sonra Hürriyet gazetesinde çıkan; “Kadın 
ozanın fendi erkek âşıkları yendi” başlıklı haberden sonra kendisi hakkında 
“tecrit kampanyası” başlattıklarını belirtiyor (www.petrol.is.org.tr).

Sinem Bacı da, daha çok erkek meslektaşlarından tepki görmüş. Eşinden 
ayrıldığında; “Şimdi tek başınasın, gör bakalım konserlere çıkabilecek mi-
sin?” diye meydan okuyanların bile olduğunu söylüyor (Akagündüz 2006).

Şah Senem’e ise en çok kocası karşı çıkmış, sazını kırmış, bununla da 
kalmayıp şiirlerini yakmıştır. Âşığımız, eşiyle yaşadığı bir olayı şöyle an-
latıyor; 

“Gönülden gönüle gider yol gizli gizli” türküsünü dinlerken 
duygulandım, ona benzer ‘Gel gizli gizli’ diye bir şiir yazdım. 
Eşim, ‘Sen kimi çağırıyorsun gizli gizli.’ diye dayak attı. Sonra 
şiirlerimi saklamaya başladım. Bu kez de sakladığına göre bir 
iş karıştırıyorsun diye söylendi. Bir süre bıraktım çalıp çağır-
mayı, sonra da boşandım.” (Akagündüz 2006).

Sinem Bacı da; “Eşim ön plana çıkmamı istemiyordu; ama halk beni 
sevdiği için sazı öğretmek zorunda kaldı. Boşanana kadar kendime ait bir 
sazım olmadı.” diyerek, eşinin saz öğretmenin dışında kendisine destek 
olmadığını belirtir.

Gülçınar’ın sazı da destek görmediği eşi tarafından kırılmıştır. Sonuç 
yine ayrılık… (Akagündüz 2006).

Özellikle, bu işe kocalarının tepki gösterdiği sanatçılarımız, âşıklığı 
tercih ederek evliliklerini bitirmişlerdir. Kadın âşıklarımızın yaşadığı bu 
sıkıntıları Ayşe Çağlayan şöyle dile getirir:
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Toplumda dışlandım, geri itildim
Çok üzgünüm kadın olduğum için
Küçük yaşta âşıklığa atıldım
Çok üzgünüm kadın olduğum için 
……………….

Kalbim değil ta beynimden vurdular
Gittiğim yollara tuzak kurdular
Kadın diye beni hakir gördüler
Çok üzgünüm kadın olduğum için
…………………..

Toplumda bizleri ayırıyorlar
Kendi cinslerini kayırıyorlar
Kürsüye onları çağırıyorlar
Çok üzgünüm kadın olduğum için

Verilmez kadına istenen haklar
Bize uygulanır bütün yasaklar
Kameraman çeker, TRT saklar
Çok üzgünüm kadın olduğum için

Çağlayan’ım, gözyaşlarım silinmez
Memlekette hiç değerim bilinmez
Kadın âşık programa alınmaz
Çok üzgünüm kadın olduğum için
  (Çağlayan 1997: 37–38)

Belki de halkın ithamlarından, tepkilerinden kendilerini korumak iste-
yen kadın âşıklarımız, bu düşüncelerini aldıkları mahlaslarda da hisset-
tirmişlerdi. Çoğu âşığımızın mahlasının sonuna eklediği “bacı”, “abla”, 
“ana” ve “hanım” gibi terimler, onların iç dünyalarının dışa vurumudur 
aslında. Halkın tepkisi ve psiko-sosyal yapısı düşünülerek bir nevi, insan-
larla aralarında güven sağlama arzusu.

Ancak, Ülkü Özel Akagündüz’ün Aksiyon dergisinde çıkan “Kadın 
Âşık Olursa” yazısının kapak olması, okuyucuların büyük ilgisini çekmiş 
ve bu yazıya yapılan 13 yorumdan sadece üçü olumsuz olmuştur. Hatta 
okuyuculardan, ilk defa bu yazıyla kadın âşıkların varlığından haberdar 
oldukları için Akagündüz’e teşekkür edenler de olmuştur (www.aksiyon.
com.tr/detay Aksiyon, s. 590, Mart ).
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Bugüne kadar kadın âşıkları konu alan, bir kısmı akademik olmak üze-
re yurt içinde ve yurt dışında birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle ken-
disi de bir âşık olan İlkin Manya (Sarıcakız)’nın; Halk Şiirinde Ana Sesi / 
Kadın Ozanlar Antolojisi adlı eseri dikkate değerdir. Kültür Bakanlığı’nın 
“Türk Kültürüne Katkı” ödülü verdiği (Çobanoğlu) bu eserde, 51 kadın 
âşığımızın şiirlerine yer verilmiştir.

Şimdi de, yaşayan kadın âşıklarımızdan biri olan Ayşe Çağlayan’ı bu 
bağlamda değerlendirmek istiyoruz. 1939 yılında Osmaniye’nin Kadirli 
ilçesine bağlı Harkaçtığı (Dikirli) köyünde dünyaya gelir. Çağlayan’ın 
babası şair (Ömer Hacı veya Eşki Ömer lakaplarıyla tanınan Ömer 
Göngören), annesi (Şerife Güngören) ise iyi bir ağıtçıdır. Şiire 7–8 yaş-
larındayken başlayan âşığımız henüz ayak, ölçü ve kafiyeden haber-
siz olduğu dönemlerde serbest ayakla ağıtlar söylemiş, 14 yaşına gel-
diğinde “Dünürcünün Öyküsü” adıyla bir hikâyeli türkü tasnif etmiştir. 
Babası tarafından okula gönderilmeyen Ayşe Çağlayan, daha sonra kö-
yün öğretmeni Muzaffer Çağlayan’dan (daha sonra evlenirler) özel ders 
alarak okuma yazmayı öğrenir ve gün gelir birbirlerine karşılıklı sevda 
şiirleri söylemeye başlarlar ve bu aşk evlilikle devam eder. Bu evlilikten 
üç çocukları dünyaya gelir. Annesi, babası ve eşi şair olan Çağlayan’ın 
üç çocuğundan en küçük kızı Bilge Şahnaz da şiirler yazmaktadır.

Kadın diye hâkir görmen
Er doğuran dişiyim ben.
İdealimden uzak durman
Hakkı gören kişiyim ben.

Gazeteler haber versin
İnanmayan gelsin görsün
Delirenler yüzün sürsün
Bir ziyaret taşıyım ben.
………………………..

Çağlayan’ım, teknik fendim
Irmakları bağlar bendim
Birçok ozanları yendim
Âşıkların başıyım ben
  (Çağlayan 1997: 39)

Diyerek kendisini anlatan âşığımız, şiirlerinde adını, soyadını bazen 
de hem adını hem soyadını mahlas olarak kullanmıştır. Çağlayan’ın ya-
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nında yetiştiği bir ustası yok, ancak atışma konusunda Hazım Demirci 
(Deli Hazım/Âşık Delidolu)’den bilgi aldığı için onu usta kabul eder. 
Abdurrahim Karakoç ve Kul Mustafa’yı da beğendiğini söyleyen Ayşe 
Çağlayan, yörenin kadın şairlerinden Behice Batur’un şiirlerini okuya-
rak büyümüş, ama sırtını rehber kabul ettiği ve dedesi olarak gördüğü 
Karacaoğlan ile Dadaloğlu’na dayamıştır: 

“Emekli öğretmen beyimdir benim
Avşar Dadaloğlu dayımdır benim
Âşık Karacaoğlan soyumdur benim
Herhal bizi bilmediniz doktor bey” 
  (Çağlayan 1997: 10)

               xxx

“Çağlayan’ım, püryaniyim
Vatanımın kurbanıyım
Güzellerin hayranıyım
Karacaoğlan dedem benim”

Ayşe Çağlayan‘ın yetiştirdiği çırakları arasında Fatih Kahraman, 
Muhammed Uygur, Vebâlî ve Hitâbî’yi sayabiliriz. O, bu alanda kızını da 
yetiştirmek istemiş, fakat kızı öğretmenliği tercih etmiştir. Saz çalamamayı 
kendisinde bir eksiklik gibi gören âşığımız, Halk Eğitimi Müdürlüğü’nün 
açmış olduğu kursa giderek bu eksiğini de tamamlar. Ancak, meclislerde, 
atışmalar dışında pek saz çalmaz.

Ayşe Çağlayan, ilk dönemlerde yazdığı şiirlerde sevda konusunu 
işler. Eşi Muzaffer Çağlayan ile birbirlerine karşılıklı şiirler yazarak 
âşıklığa ilk adımını atar. Evlendikten sonra, şiirlerinin konusu da de-
ğişir. Öncelikle, kadın ve “analık” duygusu çocuklarına yazdığı şi-
irlerinde kendini hissettirir. Yine kadın olmanın farklılığını, söyledi-
ği mani ve ağıtlarıyla gösterir. O, Alparslan Türkeş’in ölümü üzeri-
ne, Turgut Özal’a, öldürülen Kadirli Belediye Başkanı Kâmil Kara’ya, 
kazada hayatını kaybeden damadı Ali’ye, hemşehrisi Hatice Solak’a, 
Türkmenoğlu ailesine ve ani ölümlerle hayata veda eden birçok yakı-
nına ağıtlar yakmıştır.

Ayşe Çağlayan, bunların dışında her âşıkta görüldüğü gibi sosyal, siya-
si, millî ve güncel birçok konuda şiirler söyler. Özellikle “güreş”i konu alan 
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beş-altı şiirinin bulunması, bir millî maçta Galatasaray’ın galip gelmesi so-
nucu; “Takdir ve tebrikler Galatasaray” redifli şiiri söylemesi dikkat çekici…

O, özellikle atışma konusunda iddialıdır:
“Jüri huzurunda duruşmak için
Şenlik festivale karışmak için
Güçlü âşıklarla yarışmak için
Elime bir belge ver diye geldim.”

Derken, bir başka şiirinde de:
“Daim gönlünü hakka bağlayan
Aşk elinden yıllar yılı ağlayan
Güçlü atışmacı Ayşe Çağlayan
Başını meydana koyan bir âşık” der 
   (Çağlayan 1997: 36)

Doğuştan “atışmacı” olduğunu söyleyen ve bu konuda iddialı olan 
Çağlayan, karşısına sıradan âşık istemez, kendine güvenen güçlü âşıklarla 
vuruşmak ister: 

“Ben, kuvvetli, erkek âşıklarla atışmayı severim. Cahillerle, iyi 
bir şey bilmeyenlerle atışırsam beni de yanıltırlar. Usta âşıklarla 
atışayım ki kıran kırana olsun. Onları hep ben alt ederim.” der. 

Şu anda sağlığı el vermese de geçmişte; 

“Ayşe Çağlayan, atışmada erkek âşıklara kök söktürüyor.” 

şeklindeki haberler, onun bu iddiasını destekler niteliktedir (Çağlayan 
1997: 15).

O, “atışma” konulu bir hatırasında, kendisiyle atışması istenen Deli 
Hazım sahneye çıkmayınca;

“Âşıklardan aman gelsin
Sahnelere yaman gelsin
Benimle atışmaya

Üstadım Kocaman gelsin” diyerek karşısına Abdulvahap Kocaman’ı 
çağırdığını anlatır (Artun 1996: 68).

Kadın âşıklardan; Sürmelican (Çorum), Nurşah Bacı (Eskişehir) ve 
Sarıcakız (İstanbul) ile program yapan Çağlayan, hemşehrisi Arzu Bacı’yla 
–irticali olmadığı için- atışma yapamamıştır.  
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Her türlü duygusunu şiirlerle dile getiren âşığımız, eşiyle, dostuy-
la ve meslektaşlarıyla hasbihâl etmede de aynı yolu seçmiş, konuşmak 
veya mektup yazmak yerine şiirlerle dile getirmiştir hislerini. Bir bakı-
ma manzum mektup, Çağlayan’ın dilinde canlılık kazanmıştır. O, gü-
nümüz âşıklarından Nuri Çırağî, Hazım Demirci, Fatih Kahraman, Âşık 
Vebâlî, Gürünlü Gülhani, Âşık Yener, Mustafa İncedil, Ozan Nihat ve 
Âşık Polat’a hitaben şiirler söylemiştir. Ayrıca, başta Karacaoğlan olmak 
üzere, Yunus Emre, Âşık Veysel, Hayati Vasfi Taşyürek de onun şiirleri-
ne konu olmuştur. Bunların dışında bir kısmı bakan, milletvekili, vali, 
kaymakam olmak üzere birçok bürokrat ve dostuna da aynı tarz şiir-
ler söyler. Bazı dostları ise Çağlayan’ın şiirlerine yine şiirle cevap verir-
ler. Bunlar arasında kendisine sitemli bir şiir yazan hemcinsi Âşık Fatma 
Taşkaya’dan yine bir şiir ile özür dilemesi ilgi çekicidir. 

Şiirlerini daha çok 8 ve 11’li heceyle, koşma ve destan şeklinde söy-
leyen Çağlayan, mani örnekleri de vermiştir. Ayrıca, yaşname (Çağlayan 
1997: 34), şairname (Çağlayan 1997: 50, 58, 67, 69; 2000: 89), taşlama 
(1997: 42), ağıt ve atışma türünde çok sayıda şiiri bulunmaktadır.

En büyük arzusu, adının tarihe geçmesi olan Ayşe Çağlayan, hem 
âşıklığın hem de kadın olmanın birtakım sıkıntılarını yaşamıştır. Âşıklık 
yolunda azimle ilerlerken eşi tarafından desteklenmesine karşılık, yakın 
çevresinin tenkidine uğramış, ona “kötü kadın” gözüyle bakılmıştır. O, 
bu durumunu şöyle anlatıyor: 

“Kadınların âşık olmasını kırsal kesimde pek hoş karşılamı-
yorlar. Ama büyük şehirler farklı. Mesela Kadirli ve köylerin-
de hoş karşılamıyorlar. Nedeni de sanatçılara ‘ayarı bozuk’ 
diyorlar, beni de ona misal ederek; ‘düşkün kadın’ nazarıy-
la bakıyorlar. Hâlâ benim herifin ailesinde bu düşünce var. 
Ama beni şimdiye kadar hiç kimse engelleyemedi. Benim yo-
lumu çoğu kez kestiler, bana âşıklığımı yaptırmamaya çalış-
tılar, ama mücadele vere vere bir yere kadar geldim. Canımı 
yediler, beni bitirdiler.”

Ayşe Çağlayan bu bağlamda medyadan da şikâyetçi. Sanatçılara gös-
terilen ilginin âşıklara gösterilmediğini belirtiyor ve ekliyor: 

“Bize de hiç olmazsa sanatçılar kadar değer versinler, ver-
meleri lâzım. Televizyonlara, yarışmalara çağırmaları lâzım. 
Televizyonlara adımı duyurmak isterim.”
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Bugüne kadar Ayşe Çağlayan ve eşi Muzaffer Çağlayan’ın şiirlerini konu 
alan; Çağlayan Âşıklar (t.y.), Kadirli’de Çağlayanlar (1997), Kadirli’de Çağlayanlar 
– II (2000) olmak üzere üç kitap yayımlanmış, hakkında çeşitli üniversitelerde 
öğrenci tezleri hazırlanmış, makaleler yazılmıştır (Şimşek 1988).

Bütün bu bilgilerden hareketle, başta Ayşe Çağlayan olmak üzere, ka-
dın âşıklarımızın problemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Çevre, sanatlarını icra eden kadın âşıklara, erkek âşıklara baktığı gözle 
bakmıyor. Erkekler yaptığında sanat, kadınlar yaptığında gayr-ı ahlâkî 
bir işmiş gibi değerlendiriyor.

2. Ayşe Çağlayan, Arzu Bacı, Nurşah Bacı, Fatma Taşkaya gibi birkaç is-
min dışında diğer kadın âşıkların hemen hepsi işlerinden dolayı eşle-
riyle problem yaşamış ve hayatlarının vazgeçilmezi olan sazı tercih 
ettikleri için sonuç ayrılık olmuştur. 

3. Erkek âşıkların bir kısmının, kadın âşıkların toplantılara katılmasına 
karşı çıktığı, davet edilmelerine engel oldukları düşünülmektedir. 

4. Medyanın, kadın olsun, erkek olsun âşıklara gereken ilgiyi gösterme-
mesi, birkaç TV kanalı dışında âşıklarla ilgili programların yapılma-
ması onları üzmektedir. 

Kadın âşıklarımızın arzu ve isteklerinin bir kısmı bütün âşıkları ilgi-
lendiriyor: 

1. Âşıkların büyük bir kısmı maddî sıkıntı içerisindedir ve sosyal güven-
celeri yoktur. Kültür Bakanlığı’nın konuya el atması ve sınavı kazanan 
âşıklara belirli il ve ilçelerde görev vermesi (Gülçınar),

2. Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle “Âşıklar Şöleni”nin daha sık yapılması 
(Gülçınar),

3. Geleneği halka tanıtıp sevdirmek için geceler düzenlenip, toplantıla-
rın yapılması (Ayşe Çağlayan).

4. Azerbaycan televizyonunda kadın âşıkların katıldığı “Peri Meclisi”nin 
benzerinin Türkiye’de de olması (Sarıcakız).

5. İnsanların çoğu,  kadın âşıkların varlığından habersizdir. Çeşitli yayın 
organlarıyla bu âşıklarımızın da adlarının duyurulması (Ayşe Çağlayan).

6. Vatanı için yüreğini ortaya koymuş kişiler olarak, hemen hepsinin bir-
lik ve beraberlik içinde yaşama arzusu (Gülçınar).

Temennimiz, köklü bir geleneğe dayanan âşıklık sanatının -kadınıyla 
erkeğiyle- daha asırlar boyu devam etmesidir. 
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Anlatıcı ve Dinleyici Arasında,  
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Yolları Baraklı Âşık Mahgül Örneği
Communication tools and ways between narrator and listener  
within the narrative context: Example of Âşık Mahgül of Barak

  Ruhi ERSOY*

ABSTRACT
In this article, the tradition of narrating a folk tale was handled 
within the context of performance theory. The performance of 
Aşık Mahgül of Barak that he performed during his repertoire 
work was evaluated. The relationship between teller and lis-
tener and what kind of process the place of performance fol-
lowed in the narrative context were taken into consideration.

Key Words: to perform, performance, folk tale, context.

Hikâye icrası, icracısı tarafından bir gösterim ortamında teatral ola-
rak ortaya konulmakta ve yaşatılmaktadır. Bu gösterim ortamının bir un-
suru anlatılan metindir, ama gösterim ortamı sadece metinden ibaret de-
ğildir. İcra ortamında bulunan dinleyici/izleyici çevresi ve niteliklerinden 
icranın gerçekleştiği fiziki mekâna kadar her unsur, canlı gösterim olarak, 
hikâye incelemesinde göz önüne alınmak zorundadır. Hikâye metinleri 
üzerine yapılan çalışmaların asıl amacı, bu metinleri ortaya koyanları ve 
bu geleneği yaşatanları ait oldukları bağlam doğrultusunda anlayabilmek-
tir. Hikâye anlatım olayı, fiziki çevre dâhil, icra ortamına katılanların kim-
likleri ve üstlendikleri rolleri ile sayısız durumsal faktörlerin ürünüdür. İcra 
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ortamının kültürel zemini, icrayı karşılıklı iletişim ve etkileşim değerleri ve 
hareketlerin sıralanışına göre yönetir ve bağlamın bütünüyle birlikte biz-
zat hikâyenin icrası kendisini kültürün bir sahnesine dönüştürür. Bu bilgi-
lerden de anlaşılacağı üzere bağlam birçok boyuta sahiptir. Genel bir ifa-
deyle bağlam; folklor unsurunun icra edildiği veya sunulduğu durum ve 
süreçteki şartlar bütününün tamamıdır(Ekici 1998: 25-35). Hikâyelerin ic-
rasının gerçekleştirildiği bağlamı tek boyutlu olarak ele almak yanlış olur, 
çünkü bir hikâyenin icrası esnasında bir değil değişik seviyede oluşan pek 
çok bağlamı vardır. Bunlar söz konusu icranın bizzat gerçekleştiği ortamın 
fiziki ve sosyal bağlamlarından içinde yer aldığı kültürün tamamına kadar 
geniş bir yelpaze oluşturmaktadır(Oğuz 2000: 29-42).

Kaynak kişimiz Baraklı Âşık Mahgül’ün icralarını kayda alma mak-
satlı oluşturduğumuz icra ortamının fiziki mekânı onun iki katlı, müs-
takil, bahçeli evinin birinci katında kendisi tarafından hazırlanmış özel 
bir Barak odasıydı. Söz konusu bu oda başlı başına bir metin özelliğin-
de olup icra ortamına gelen dinleyici muhitini etki altına alıyor ve icra-
nın etkili olmasında belirleyici rol oynuyordu. Barak yöresinde icra or-
tamı olarak çok önemli işlevleri olan bu tarz Barak odalarında yöre kül-
türünün tüm özelliklerini bulmak mümkündür. Âşık Mahgül’ün icraları-
nı gerçekleştirirken aynı zamanda dinleyici muhitine, icra mekânı ken-
disine ait olduğu için daha bir önem gösterip misafir muamelesi yapma-
sı dikkat çekiyor, onlara acı kahve, mırradan içip içmediklerini sürekli 
soruyordu. Yemek saatinin yaklaşmasında icraya ara veriliyor ve yemek 
ikramı yapıldıktan sonra icraya devam ediliyordu. İcra ortamının fiziki 
mekânını geleneksel Barak odası diye tanımlamıştık. Bu odada yer min-
derleri ve içi kamış dolu, üzeri kanaviçeli, kılıfı halı olan duvar yastıkları 
odanın sergisini oluşturmakta. İcra ortamına katılan dinleyici muhiti ic-
rayı yere oturarak dinliyor. Ortamda icracı olarak bulunan Âşık Mahgül 
ise başköşede kalınca bir minderin üzerinde oturarak icrasını gerçekleş-
tiriyordu. Âşık Mahgül icra esnasında herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa 
kendisinden yaşça oldukça küçük fakat çok muhabbetli bir ilişkisi olan 
eşi Besime’ye adını kısaltıp “bes” diye hitap ederek istediğinin odaya gel-
mesini sağlamaktaydı. Söz konusu eşine hitap şekli genelde şu şekildeydi 
“Gız Bees hanañ haraba bir ılık su getir” bu hitabın arkasından da dinle-
yici muhitine dönüp “benim gahrımı bu çekiir yoksa benim selintim ba-
daddan gelir” diyerek eşine iltifat etmekteydi. Bu iltifatlardan çok hoşla-
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nan eşi Besime’ye icra ortamında bulunan dinleyiciler de Mahgül’e iyi 
baktığı için minnet ve şükranlarını sunduklarında eşi Besime’nin kendi-
nin de önemsenmesinden kaynaklanan mutluluk görüntüsü artarak de-
vam etmekteydi. Eşinin daha çok onurlandırılması onun, daha mutlu ve 
şevkle odaya hizmet etmesini sağlıyordu, bu durumu gören Mahgül bu 
mutlu havadan ilham alarak icralarını daha candan ve daha yüksek per-
formansla icra etmeye çalışmaktaydı.

Kaynak kişimizin icra ortamı örneğinden de anlaşılacağı gibi, bir 
folklor ürününün icra edildiği fiziki ortama ‘icra mekânı’ diyoruz. İcra-
gösterim yöntemiyle incelemeye çalıştığımız halk hikâyeleri anlatımında 
hikâyeci/âşığın sanatını sergilediği yer, icranın seyri açısından önemlidir. 
Dinleyici kitlenin ve icra mekânının değişikliğinin icrayı ne kadar çok 
etkilediği hakkında çarpıcı bir örneği, Başgöz’ün Âşık Müdami’ye aynı 
hikâyeyi bir kahvede ve ertesi gece Türkiye Öğretmenler Birliği dernek 
binasında tekrar anlattırarak âşığın her iki anlatımı arasındaki farklılıkla-
rı tespit ettiği çalışmasıdır. Söz konusu bu örneğin aynısını Âşık Mahgül 
ile yaptığımız çalışmada biz de tespit ettik. Olay şöyle gerçekleşti: Âşık 
Mahgül’ün icralarının devamlı takipçisi ve aile dostu olan Karacurun 
Köyü Muhtarı olan Tahsin Çakır bir gün muhabbet meclisinin kendi 
odasında kurulmasını teklif etti. Bunun üzerine Karacurun köyüne Âşık 
Mahgül ve dinleyici çevresini oluşturan, icra ortamının sürekli takipçile-
rinden olan birkaç kişiyi de alarak Tahsin Çakır’ın Karacurun Köyü’ndeki 
odasına gittik, burada kurulan icra ortamında Âşık Mahgül’den daha 
önce dinlediğim gerek iskân türkü repertuarı gerekse aşk hikâyelerinin 
kahramanlarının özelliklerini farklı versiyonlarla dinledim. Barak yöre-
sinde özellikle iskân olaylarının anlatıldığı ve bizim sözlü tarih malze-
meleri olarak ele aldığımız, olaylar hemen hemen her icrada kahraman-
ların yerelleştirilmesine, icra ortamında bulunan etkili insanların soyun-
dan birisinin iskân beylerinden birisi ve Barak içinde namı yürüyen bir 
kahraman haline getirildiğine çeşitli defalar şahit oldum.

Barak yöresinde hikâye icra ortamının fiziki mekânı umumiyetle 
Barak odaları olmuştur. Halk hikâyesi ve hikâyeciliği geleneğinde icra 
mekânı önem arz etmektedir. Her türlü fiziki mekân halk hikâyesi anlat-
mak üzere kullanılamaz. Halk hikâyeleri, Anadolu’nun hemen her yerin-
de kahvehanelerde, köy odalarında anlatılır. Hikâyeci/âşık bütün dinle-
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yicilerin rahatlıkla işitebileceği ve görebileceği bir yere oturur. İcra esna-
sında anlatıcı ile dinleyici çevre arasında kurulacak olan iletişim için an-
latıcının oturacağı yer önem arz etmektedir. Çünkü iletişimin sağlıklı ku-
rulması açısından âşığın jest ve mimikleri, bir an susması ve kullanacağı 
vücut dilinin dinleyiciler tarafından görülmesi lazımdır. Hikâyeci âşığın 
hikâyesini anlattığı her yerde statüsü gereği kalın döşekler üzerine otur-
tulması, tüm ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesi gelenek çerçevesindeki 
anlamlı davranış kalıplarıdır(Görkem 1998).

Sözlü Kültür ortamında icra edilen hikâyelerde kullanılan iletişim araç-
ları meselesine geldiğimizde şunu görürüz. Yüz yüze ve sese dayanılarak 
kurulan iletişimlerin vazgeçilmez enstrümanı olan hece ölçüsü, nazım bi-
rimi ve kafiye düzeni gibi Türk Sözlü Kültür ürünlerinin yapı taşı niteliğin-
de olan malzemeler henüz yazının kullanılmadığı dönemlerde icat edil-
miş, Ozan-Baksı ve onun bazı işlevlerinin dönüşümü üzerine temellenen 
Tekke-Tasavvuf geleneğinden miras kalmış olan sözel anlatımların temel 
materyalleridir. (Yıldırım:1999)  söz konusu bu materyallerin yanı sıra icra 
edilen bazı hikâye konuları ve icra ediliş biçimi, icrada kullanılan çal-
gılar v.b. unsurlar da Ozan-Baksı ve Tekke-Tasavvuf geleneğinden deği-
şim ve dönüşüme uğrayıp yeni bir terkip oluşturarak aynı işlevde varlığı-
nı sürdürmüştür(Yıldırım 1999). Bu gelişmeler, yeni icra bağlamlarına göre 
dönüşümünü devam ettirmiştir. Hecenin onbirli kalıbının ortaya çıkma-
sı, kopuzun saza dönüşmesi, geleneksel ezginin yeni tavır alışlarla kulla-
nımının devam etmesi gibi unsurlar da yine aynı kökten gelen miraslardır.

Hikâyeci/âşıkların hikâyelerini icra ettikleri kültürel icra ortamına 
bağlı olarak muhtelif iletişim araçları kullanmışlardır. Ezgili sözler ve 
çeşitli jest ve mimikler bunlardan bazılarıdır. Hikâyelerin yaratılışında 
ve icralarında kullanılan geleneksel âşık havaları  ve bu havaların icra 
edildiği bağlama grubu müzik aletleri çok önemli işlevler üstlenmekte-
dir. Hikâyeci âşık eğer bağlama türevi bir müzik aleti, kullanıyorsa yani 
hikâye anlatımında müzik unsuru varsa- ki umumiyetle vardır-hikâyede 
anlattığı bölümlere göre müziğin ritmi değişir. Kahramanlıkla ilgili bir 
sahne varsa orada koçaklama tarzı bir müzik anlatıma eşlik eder(Görkem 
2000). Aynı şekilde, icracı, hikâyede öğüt vermeye yönelik bir bölümü 
icra ediyorsa gelenek tarafından kendisine bu tarz bölümlerin icrası için 
kodlanmış tarzda olan müzik ritminde hikâyesini icra eder. İcracının, ic-
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rasını gerçekleştirdiği hikâyelerinde, icrasında takip edeceği tutumu icra 
edilen hikâyenin içinde yer alan konularına göre belirlemesi icra kabili-
yetinin bir göstergesidir. Sözgelimi; hikâyede ağıt tutturmaya yönelik bir 
bölümde hareketli bir müzik anlatıma eşlik etmez veya aynı şekilde mi-
zah ve eğlendirmeye yönelik temsillerin icra edildiği bölümler icra edilir-
ken ağır ve hüzünlü bir müzik icraya eşlik etmez. Eğer icracı bu ve ben-
zeri durumları andıran bariz hatalar yaparsa, geleneksel icra bağlamları-
nı bilen dinleyici çevresinin uyarısına maruz kalır ve bu durum icracının 
yetersizliğinin kanıtı olarak kabul edilir.

Hikâye icrasında müzikal unsur mutlak bir iletişim aracıdır, söz ko-
nusu müzik unsuru gerek kullanılan müzik aleti eşliğinde icra edilen bö-
lümlerde, gerekse sözlü olarak türkü formundaki icralarda hikâyelerin 
vazgeçilmez bir gerçeği olarak kendini hissettirir. Kaynak kişimiz Âşık 
Mahgül’ün hikâyelerini icrası esnasında müziğin işlevleri de çok dikkat 
çekiciydi. Âşık Mahgül, türkü söylerken çok iyi konsantre olmakta ve 
icra ettiği bölümün konusunu yaşayarak, hissederek icra etmektedir. Bu 
nedenle gerek türkü söyleyiş tarzında gerekse türküleri söylerkenki ezgi-
lerde, iskânın acı ve hüznünü hissetmek mümkündür. İskân türkülerinin 
hikâyelerini anlatırken anlattığı konuyu adeta yaşıyormuş gibi çeşitli ta-
rifler yaparak hatta zaman zaman ağlayarak anlatmaktadır.  

Hikâyeleri icra ederken, müzik motiflerini sözdeki anlamı veya mana-
yı güçlendirmek için kullanmaktadır. Hikâyeleri anlatırken sazını, daha 
çok melodiyi hatırlamak, dinlenmek, soluklanmak, konsantre olmak 
veya sözleri hatırlamak için kullanmakta. zaman zaman konuşurken de 
sazından “dem” sesi almaktadır. Mahgül, müziksiz veya çalgısız hikâye 
anlattığı zaman hem konuyu zor toparlamakta hem sözleri zor hatırla-
makta hem de konsantre olamamaktadır. Bu nedenle hikâye anlatımın-
da müzik önemlidir ve çalmasa bile sazı mutlaka kucağında veya yanın-
da bulunmaktadır. 

Geleneksel halk hikâyelerinin icrasında, anlatıcı, hikâyenin icrasına 
başlar başlamaz devreye giren müzik, dinleyicilerin büyük zevk aldıkla-
rı türküler ve özellikle deyiş türküler halk hikâyelerinin yarı değerinden 
fazlasını teşkil etmektedir. Bir destanın şiirlik güzelliği, bu şiirlerin bir saz 
eşliğinde, türkü olarak okunuşunda, özellikle de türkü şeklinde söylenip 
atışma şeklinde aktarılmasındandır (Reichl 2002: 285). Eski ozanların 
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destanlarını da kopuzları eşliğinde icra etmeleri ve dinleyicilerin bunları 
zevkle dinlemeleri müziğin değerini ortaya koymaktadır. Âşık Mahgül’ün 
icralarında da yer yer telden yer yer dilden diye tabir ettiği bölümler vardı 
dilden söylemeler uzayıp telden söylemeler geciktiğinde dinleyici muhi-
tinden birileri “hele Mahgül Emmi vur hele şu saza, bir vur hele tele sıra 
gelmedi mi” diye icraya müdahale etmekteydi. Söz konusu bu örnekte 
dinleyici muhitinin hikâye icralarında türkülerin sazla icra edildiği bö-
lümden ne kadar hoşlandığının bir göstergesidir. 

Türk Halk Hikâyelerinde bulunan ve bağlama grubu müzik aletlerin-
den ‘saz, cura, ırızva, dobra, tambura’ eşliğinde icra edilen türküler ve 
destanlar gibi Yugoslav destanları ‘gusle’, Yunan destanları ‘lir’ eşliğinde 
söylenmektedir. Bunlar bir solist (anlatıcı) tarafından söylenir, ama kısa li-
riklere göre müzik yönüyle daha zayıf bir karaktere sahiptirler (Finnegan 
1977: 116-118).

Hikâye icrası esnasında dinleyici ile kurulan iletişim aracı vazife-
si gören ezgi ve müzik aleti kadar önemli olan bir başka iletişim aracı 
ise hikâyenin icrasında hikâyeci/âşıkların yaptıkları jest ve mimiklerdir. 
Hikâyeci/âşıkların icra esnasında, anlatılan olayın kahramanlarına göre 
takındıkları jest ve mimikler dinleyici ile kurduğu iletişimin bir başka 
boyutudur. Söz konusu bu jest ve mimiklerle anlattıkları kahramanların 
kimliklerine bürünme işi çoğunlukla bir sandalyenin üstünde veya masa 
gibi yüksekçe bir yerde oluşturulan sahneden yapılan icra ile de durum 
pekişir dinleyici/izleyici muhiti daha büyük tesir altında kalır. Hikâyeci/
âşık hikâyesini icra ederken anlattığı bölümün duygusallığına kapılıp ağ-
larsa ve bundan doğal olarak dinleyici de etkilenirse icracının çok mari-
fetli bir sanatçı olduğu kabul edilir. Söz konusu jest ve mimikleri el kol 
hareketleri, yüz ifadeleri ve ses tonu da bu tarz temsili ve taklidi destek-
lemektedir. Barak Yöresinde Âşık Mahgül’e farklı bir konum kazandıran, 
söz konusu bu tarz özelliklerinin icrasına yansımasıdır. Yansıma biçimi 
ile çeşitli örnekleri kullandığımız için benzeri örnekleri burada tekrar et-
mek istemiyorum.  

Hikâye icrası esnasında kullanılan iletişim araçları ile ilgili durum 
pek çok kültürde işlevsel olarak benzerlik gösterir. Hikâye anlatıcıları 
hikâyede bulunan nesir kısımlar ile şiirsel kısımları birbirine orantılı ola-
rak icra ederler; bu uygulamaya eski dünyanın hemen her yerinde rast-
lanır (Finnegan 1977: 116-118). Bu hususta Chadwick, “Bahşının davu-
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lu yoktur, fakat icranın büyük kısmını oluşturan unsur ise baştan sona 
şiir halinde söylenen kısımdır ve bu kısım büyük ölçüde kopuz eşliğin-
de söylenir” diyerek bir durum tespiti yapmış tespite şu şekilde devam et-
miştir “Hususi olarak veya hemen hemen hususi bir şekilde bahşı elinde-
ki bu müzik âletinin müziği sayesinde kendisini vecd (trans) durumuna 
getirir” diyerek icra esnasında müziğin işlevselliği ile ilgili örnekler ver-
miştir. (Chadwick 1932-40: III, 210). Bu konu da K.Reichl ise; Kırgız ve 
Özbek baksılarının destanlarını kopuz eşliğinde, Kazak ve Karakalpak 
baksılarının ise yaylı bir müzik aleti eşliğinde, sesin en yüksek perdesini 
kullanarak icra ettiklerini belirtmektedir (Reichl 2002: 108-118) 

Sonuç alarak diyebiliriz ki gerek icra-performans gerekse onun iletişi-
mini sağlayan araç ve gereçleri olsun söz konusu olan icranın her halü-
karda bir iletişim olduğunu ve her bağlamda iletişim dilinin bağlama uy-
gun halde gerçekleştiği gerçeği en evrensel gerçek olarak kendini göster-
mektedir. Bununla birlikte de iletişim için kullanılan araçlar değişse de 
hikâye icra etmenin bir iletişim olduğu gerçeği değişmemektedir.
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Kul Nuri’nin  
Dilinden Âşıkların Sonsözü Âşıklar

İki gündür gördüğümü söyleyim
Önce stresini attı âşıklar
Sonra somut değil dediniz bize
Hayal denizine battı âşıklar

Anladım ki herkes kendi işinde
Tavuk darı görürmüş düşünde
Zaten hocalar da unvan peşinde
Metahın ucuza sattı âşıklar

Açın tarihleri sorun çağı ne
Ölüsü ne hastası sağı ne
Kokteylinen âşıklığın bağı ne
Bir derdine bin dert kattı âşıklar

Bu sofradan bizim kaşıklara yok
Şemsin ziyasından ışıklara yok
Dansa ödenek var âşıklara yok
Yüz lirayla geri gitti âşıklar

Âşık Kul Nuri’yim bir hoş döndüler
Şaşırıp kalanlar nahoş döndüler
Dopdolu gelenler bomboş döndüler
Zannetmeyin bunu yuttu âşıklar
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kesir Çepni Kültürü” adlı tezle yüksek lisans programını tamamla-
mıştır. 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptırdığı doktora 
programında yine Prof. Dr. Ali Duymaz’ın danışmanlığında “Türk-
menistan Sahası Destancılık Geleneği ve Türkmen Destanları” ko-
nulu doktora tezini çalışmaktadır.

Şeyma GÜNGÖR 

1969 yılında İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalındaki doktorasını 
“Fuzuli’nin Hadikatu’s Su’ada’sı” 1985 yılında tamamlamıştır. Ha-
len İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğre-
tim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Saim SAKAOĞLU

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden 1965 yılında mezun olmuştur. Tokat Gaziosmanpa-
şa Li-sesi’ndeki edebiyat öğretmenliğinden sonra asistan olarak gir-
diği Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1971’de doktor 
1977’de doçent olmuştur. 1988 yılında da profesör olarak Selçuk 
Üniversitesi’ne geçmiştir. Halen Fen Edebiyat Fakültesinde bölüm 
başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hulusi DOĞAN

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yük-
sek Lisansını 2000 yılında İşletme Anabilim Dalı(Pazarlama), 
doktorasını 2003 yılında İşletme Anabilim Dalı(Yönetim ve Or-
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ganizasyon)  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı (Pazarlama) Süleyman De-
mirel Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2005 yılından beri Adnan 
Menderes Üniversitesi’nde Yardımcı doçent olarak çalışmakta-
dır. 

İlknur DOĞAN

Salavatlı İlk Öğretim Okulu’nda öğretmendir. 

Murat ŞANLIAY 

Salavatlı İlk Öğretim Okulu’nda öğretmendir. 

Dilaver DÜZGÜN 

1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversite-
nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1990 ylında “Ziyaeddin Fah-
ri Fındıkoğlu’nun Folklor ve Halk Edebiyatı İle İlgili Çalışmaları” 
başlıklı teziyle yüksek lisans, 1994 yılında ise “Erzurum Köy Se-
yirlik Oyunları” başlıklı teziyle doktora derecelerini almıştır. Ha-
len Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmek-
tedir.

Abdülselam ARVAS 

2002 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden me-
zun olmuştur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Halk Edebiyatı anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğiti-
mini “Van Âşıklık Geleneği” başlıklı tezi ile 2005 yılında tamam-
lamıştır. Halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 



374 Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyum Bildirileri374 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASININ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI  

Fatma Ahsen TURAN

1984 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü’nü bitirmiştir. 1985-1989 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi’nde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde 
Türk Dili okutmanlığı yapmıştır. 1989’da Gazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde Halk edebiyatı bilim dalında hazırladı-
ğı “Revnaku’l Mecalis (Metin-İnceleme)” adlı tez çalışmasıyla yük-
sek lisansını tamamladı. Aynı Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 1995 
tarihinde “XIX. yüzyılda Ankaralı Âşıklar ve Ayaşlı Ahmet Fahri” 
adlı tez çalışmasıyla doktorasını bitirmiştir. 1991 yılında, Ankara 
Üniversitesi’nden, Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Edebiyatı Anabilim Dalına öğretim 
görevlisi olarak geçmiştir. 1996 yılından beri aynı fakültede yar-
dımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU 

1973’de Bakü’da Azerbaycan Devlet Üniversitesi Gazetecilik 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1973-1993 yılları arasında Nahçi-
van Özerk Cumhuriyeti’nde Şark Kapısı, 1990-1993’de Azerbaycan 
Halk Cephesi’nin Azadlik gazetelerinde çalışmıştır. 1993-2004’de 
Azerbaycan Millî Ansiklopedisi’nde “Türk Halklarının Ünlü İn-
sanları” Ansiklopedi grubunun başkanlığını yapmıştır. 1996’dan 
bu yana Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nde 
“Türk Halklarının Folkloru” bölümünde çalışmaktadır. 

Esma ŞİMŞEK

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını 
1988 yılında “Arzu ile Kamber Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir 
Araştırma” adlı teziyle tamamlamıştır. “Yukarıçukurova Masalların-
da Motif ve Tip Araştırması” başlıklı teziyle 1990 yılında doktor un-
vanını kazanan Şimşek, halen Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesidir.
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Ruhi ERSOY 

1995 yılında Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümün-
den mezun olmuştur. 1999 yılında Çanakkale Üniversitesi’nde 
yüksek lisansını tamamlayan Ersoy, 2003 yılında Hacettepe Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı 
doktora programından mezun olmuştur. Halen Gaziantep Üniver-
sitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Yar-
dımcı Doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

Dilaver DÜZGÜN 

1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversite-
nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1990 ylında “Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu’nun Folklor ve Halk Edebiyatı İle İlgili Çalışmaları” baş-
lıklı teziyle yüksek lisans, 1994 yılında ise “Erzurum Köy Seyir-
lik Oyunları” başlıklı teziyle doktora derecelerini almıştır. Halen 
Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Abdülselam ARVAS 

2002 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden me-
zun olmuştur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Halk Edebiyatı anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimi-
ni “Van Âşıklık Geleneği” başlıklı tezi ile 2005 yılında tamamla-
mıştır. Halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Fatma Ahsen TURAN

1984 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü’nü bitirmiştir. 1985-1989 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi’nde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde 
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Türk Dili okutmanlığı yapmıştır. 1989’da Gazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde Halk edebiyatı bilim dalında hazırladı-
ğı “Revnaku’l Mecalis (Metin-İnceleme)” adlı tez çalışmasıyla yük-
sek lisansını tamamladı. Aynı Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 1995 
tarihinde “XIX. yüzyılda Ankaralı Âşıklar ve Ayaşlı Ahmet Fahri” 
adlı tez çalışmasıyla doktorasını bitirmiştir. 1991 yılında, Ankara 
Üniversitesi’nden, Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Edebiyatı Anabilim Dalına öğretim 
görevlisi olarak geçmiştir. 1996 yılından beri aynı fakültede yar-
dımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU 

1973’de Bakü’da Azerbaycan Devlet Üniversitesi Gazetecilik 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1973-1993 yılları arasında Nahçi-
van Özerk Cumhuriyeti’nde Şark Kapısı, 1990-1993’de Azerbaycan 
Halk Cephesi’nin Azadlik gazetelerinde çalışmıştır. 1993-2004’de 
Azerbaycan Millî Ansiklopedisi’nde “Türk Halklarının Ünlü İn-
sanları” Ansiklopedi grubunun başkanlığını yapmıştır. 1996’dan 
bu yana Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nde 
“Türk Halklarının Folkloru” bölümünde çalışmaktadır. 


