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ÖNSÖZ 

 

Türk halk edebiyatı, kaynağını milletimizin geçmişinden, acısından, 

sevincinden, sevgisinden, kültüründen, yaşam biçiminden, geleneklerinden alan bir 

edebiyattır. Toplumumuzun aynası olarak gösterilen halk edebiyatı eserleri, ait 

oldukları döneme ait birçok bilginin daha sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan, 

önemli bilgileri kaybolmadan günümüze kadar ulaştıran bir araçtır. 

 

On dokuzuncu yüzyıl, Türk milleti için oldukça önemli bir dönemdir. 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu gerileme döneminden kurtulmak için, hayata 

geçirmeye çalıştığı yenileşme hareketleri, ülkenin dört bir yanında çıkan isyanlar, 

ardı ardına gelen savaşlardaki mağlubiyetler ve ağır toprak kayıpları, devlet 

yönetimindeki bozukluklar bu dönemde Anadolu halkını da derinden etkilemiştir. 

Böylesine sıkıntılı ve hareketli bir dönemde halkın da yaşananlara tepkisiz 

kalmaması çok doğaldır. Bu yüzdendir ki on dokuzuncu yüzyılda halk edebiyatında 

halkımızın yaşadıkları ve olayları yorumlamaları âşık şiirlerine yansımıştır.  

 

On dokuzuncu yüzyıl, aynı zamanda halk edebiyatı için olgunluk devresi 

olarak gösterilebilir. Geçmişte aydın kesim olarak adlandırılan kitle tarafından hor 

görülen âşık tarzı şiirlerin, divan şirini de etkilediği, ünlü divan şairlerinin de âşık 

şirinden etkilenerek eserler ortaya çıkardığı görülmüştür. Bunun yanı sıra 

Anadolu’da da halk edebiyatı eserleri oldukça yaygınlaşmış ve âşıklar, sosyal 

yapının çok önemli bir temsilcisi olarak gündelik hayatta yerlerini almışlardır. 

 

Bu çalışmanın amacı, toplumumuz üzerinde büyük etkileri olan halk 

edebiyatının sosyal yaşama etkilerinin neler olduğunun incelenmesi ve aynı zamanda 

halk edebiyatının toplumsal etkilerinin gelenek, eğitim ve etkileşim açılarından 

açıklanmasıdır. Çalışmada on dokuzuncu yüzyılın seçilmesinin nedeni, o yüzyılın 

halk edebiyatının olgunluk çağı olarak görülmesi olarak gösterilebilir. 

 

Bu çalışmada da halk edebiyatının önemi ve halk edebiyatında gelenek, 

eğitim ve etkileşim unsurları detaylandırılmış, sonuç olarak da bu kavramların sosyal 
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yaşamı nasıl etkiledikleri tartışılmıştır. Çalışma süresince detaylandırılan konularda 

örneklere başvurulmuş ve anlatımın örneklerle desteklenmesi sağlanmıştır. 

 

Tez üç ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde öncelikle on dokuzuncu 

yüzyıl halk edebiyatını incelerken o yüzyılda yaşanan siyasi, toplumsal olaylara 

değinilmiş, dönemin siyasi portresi çizilmiştir. Daha sonra ise bu siyasi portrede 

Anadolu’da yaşamın nasıl olduğuna değinilmiştir. Bu sayede devir tüm boyutlarıyla 

ele alınmış ve halk edebiyatının o dönemde nasıl bir ortam içinde yaşamını 

sürdürdüğü anlatılmıştır. Daha sonra ise dönemin önemli âşıkları hakkında bilgi 

verilerek örnek şiirlerine yer verilmiştir.  

 

On dokuzuncu yüzyıl ve o yüzyıldaki âşıklar anlatıldıktan sonra, ikinci 

bölümde ise halk edebiyatında gelenek, etkileşim ve eğitim unsurları ele alınmış, bu 

unsurların dönemin âşıklarına nasıl yansıdığı incelenmiştir.  

 

Üçüncü bölüm olan sonuç bölümünde de bu unsurların toplum yaşamına 

nasıl etkisi olduğu, günümüze kadar nasıl süregeldiği saptanmıştır. 

 

Çalışma boyunca bilgi birikimini ve tecrübesini benimle paylaşan danışman 

hocam sayın Yrd. Doç Dr. Mehmet Yardımcı’ya ve desteğini esirgemeyen aileme 

teşekkür ederim. 

 

İzmir, 2008, Erdem ERGİN 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada, tarihte çok önemli bir yere sahip olan on dokuzuncu yüzyıl 

devrinde halk edebiyatına katkıda bulunan âşıklardan yol çıkarak gelenek, etkileşim 

ve eğitim unsurları ele alınmıştır.  

 

Çalışmada o dönemdeki siyasî olaylar hakkında ön bilgi verilerek dönemin 

şartları ortaya konulmuş, daha sonra ise siyasî olaylardan sosyal yaşamın nasıl 

etkilendiği ve Anadolu halkının o dönemdeki durumu hakkında bilgi verilmeye 

çalışılmıştır. Dönemin siyasî ve sosyal şartları anlatıldıktan sonra ise on dokuzuncu 

yüzyılda halk edebiyatının durumu ve bu yüzyıla damgasını vuran önemli âşıklar ve 

eserleri verilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında on dokuzuncu yüzyıldaki âşık şiirleri 

incelenerek şiirlerdeki gelenek öğeleri sayesinde halk edebiyatındaki gelenek 

incelenmiş, ardından âşıkların birbirlerini nasıl etkiledikleri konusu üzerinde 

durulmuştur.  

 

Halk edebiyatının en önemli görevlerinden biri olan eğitim de bu yüzyıldaki 

eserlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Halkın eğitiminde önemli bir yere sahip olan 

âşıkların şiirlerindeki eğitim unsurları hakkında da bu yüzyıldaki şiirlerden yola 

çıkarak örnekler verilmiştir.  

 

Çalışmanın son bölümünde ise on dokuzuncu yüzyıl bağlamında incelenen 

gelenek, etkileşim ve eğitim olgularının günümüz sosyal yaşama etkileri 

incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Sözcükler: Halk Edebiyatı, Eğitim, Etkileşim, Gelenek 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, tradition, interaction and education concepts of folk poets in 

nineteenth century are covered. The folk poems and poets are examined as a resource 

of this work to come to a conclusion of effects of these concepts to today’s life. 

 

The situation of the nineteenth century is explained by working on the 

political aspects of the era. And then the effects of political factors on the social life 

of Anadolu are examined. After giving the information of nineteenth century’s 

political and social life, the folk literature is explained by detailing the most 

contributing folk poets and their poems. The tradition concept of folk poems is also 

examined and the overall folk literature tradition concept is explained by the help of 

nineteenth century’s tradition. The interaction between the folk poets are also 

examined and explained throughout the thesis. 

 

One of the most important missions of Turkish Folk Literature is 

“education”. Education concept is obviously seen on the folk poems of nineteenth 

century. In this thesis, the education element in folk poems are examined and 

explained by the examples of the era’s folk poems. 

 

In the conclusion part of this work, the effects of tradition, education and 

interaction in nineteenth century poets on the social and political life of present are 

explained and discussed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Folk literature, Education, Interaction, Tradition
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I. BÖLÜM 
 

1.1 19. YÜZYIL ANADOLU’SUNDA SİYASİ VE SOSYAL 
YAŞAM 

 
 

1.1.1 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu’ya Genel Bakış 

 

 “19. Yüzyıl bütün Osmanlı camiasının en hareketli, en sancılı, yorucu bir 

asrıdır; geleceği hazırlayan en önemli olaylar ve kurumlar bu asrın tarihini 

oluşturur.” (Ortaylı, 2008 : 37). Anadolu’da on dokuzuncu yüzyıl dendiğinde, siyasî 

ve sosyal açılardan çok değişim içeren bir zaman dilimi akla gelir. Anadolu, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun doğuş yeri, ana vatanıdır ve Osmanlı İmparatorluğu’nu etkileyen 

ulusal ve uluslararası olaylar en çok İstanbul’daki ve Anadolu’daki hayatı 

etkilemektedir. Bu sebeple öncelikle, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

yaşamı etkileyen tarihsel olayları genel olarak incelemekte yarar vardır. 

 

1.1.2 II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839)  

    1808 yılında padişah olan II. Mahmut, tahta çıkışında yardımı olan 

Alemdar Mustafa Paşa’yı da sadrazamlığa getirtmiştir. II. Mahmut, bu yüzyıla 

damgasını vuran yenileşme çabasının ilk adımını atan padişah olarak da bilinir. 

“II.Mahmut,  XIX. yüzyılın başlangıcında devletin ileri gelenleriyle 20 Eylül 

1908’de bir sözleşme yapar. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, devletin durumunu 

görüşmek üzere devlet büyüklerini toplantıya çağırır. Anadolu ve Rumeli temsilcileri 

Çağlayan köşkünde kabul edilirler. Alemdar Paşa, padişahın emrinin geçerliliği; 

devlet vergilerinin düzenli olarak toplanması ve devlet adına asker alınması 

konularında görüşme açar ve üyelerin bu ilkelere uymasını ister. İmzalanan sözleşme 

“Senedi İttifak” adıyla anılır” (Tuncer, 2001:1).  

 

II.Mahmut, artık iyice yozlaşmış olan ve devlete bir faydası olmayan Yeniçeri 

Ocağı’nı 1826 yılında kaldırmıştır. Vakayi Hayriye olarak adlandırılan bu olay 

sonrasında “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adı altında yeni bir askeri ocak 

kurulmuştur. Bu devrin diğer bir önemli olayı ise Yunan ayaklanmasıdır. İlk önce 

Boğdan’da başlayan ayaklanma, Osmanlı Devleti tarafından bastırılmıştır. Daha 
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sonra Mora’da bir ayaklanma daha başlamıştır. Ayaklanmalarda rol oynayan Rum 

Patriği’nin Patrikhane önünde astırılmasıyla birlikte, o zamana kadar bir iç sorun 

olan Yunan ayaklanması, uluslararası boyuta taşınmıştır. 1826 yılında İngiltere ve 

Rusya’nın imzaladığı bir protokol ile Yunanistan’ın kurulması resmen istenmiştir. 

Buna karşı gelen Osmanlı Devleti’nin red cevabından sonra Rus ve İngiltere 

donanmaları Navarin’deki Osmanlı donanmasına ağır kayıplar verdirmiştir. 1828 

yılında Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açarak doğuda Kars, Ardahan’a kadar; 

batıda ise Edirne’ye kadar ilerlemiştir. Rusya’nın anlaşma isteğine olumlu yanıt 

veren Osmanlı, Yunanistan’ın bağımsızlığını bu anlaşma ile kabul etmiş olmuştur. 

(Türk ve Dünya Tarihi, C: 8,1985 : 2423-2430-2431).  

 

1830 yılında Fransa Cezayir’i işgal etmiştir. Bu olaydan sonra Mısır Valisi 

Mehmet Ali Paşa, Avrupalı devletlerin de desteğini alarak bir ayaklanma çıkarmıştır. 

İsyanı bastırmak amacıyla kendisine verilen Girit valiliği yanı sıra Suriye valiliğini 

de isteyen Mehmet Ali Paşa ile başa çıkabilmek adına, Osmanlı Rusya’dan yardım 

istemiştir. Osmanlı’nın Rusya ile yakınlaşacağını gören Fransa, Mehmet Ali Paşa’yı 

anlaşma konusunda ikna ederek Kütahya Anlaşması’nın imzalanmasını sağlamıştır. 

Bu anlaşma ile Suriye valisi olan Mehmet Ali Paşa, Cidde valisi olarak Osmanlı 

Devleti’nin atadığı valiyi tanımayı kabul etmiştir. (Türk ve Dünya Tarihi, C: 8,1985 :  

2432). 

 

1.1.3 Abdülmecit Dönemi (1839 - 1861) 

 1839 yılında padişah olan Abdülmecit, barışçı bir siyaset izleyerek yenilikler 

yapmak istemiştir. Tahta çıkışının dördüncü ayında ilk ıslahat hareketini yaparak 

Tanzimat Fermanı’nı yayınlamıştır.  (Türk ve Dünya Tarihi, C:8,1985:2436). 

Tanzimat fermanı ile ilk kez bir padişah kendi gücünden üstün olan kanunun gücünü 

tanımıştır. “Tanzimat adalet, siyaset ve yönetim alanlarında devlet yapısına yeni bir 

şekil verir. Padişah kendi hak ve yetkilerini, bu esaslara göre sınırlar” (Tuncer, 

2001:3). 
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 Bu döneminde önemli olayların biri Mısır Sorunu’dur. 1839 yılında Osmanlı 

ordusu ile Mehmet Ali Paşa’nın ordusunun çarpışmasından Osmanlı büyük darbe 

almıştır. Bu hezimet üzerine büyük Avrupa devletleri araya girerek bir anlaşma 

imzalanmasını sağlamışlardır. Bu anlaşmaya göre, Mısır valiliği babadan oğla 

geçecek şekilde Mehmet Ali Paşa’ya verilmiştir. (Armaoğlu, 1997 : 210-215). 

 

 Abdülmecit döneminin önemli bir diğer olayı ise Rusya’nın Romanya’yı işgal 

etmesiyle başlayan süreçtir. Romanya’nın işgal edilmesine tepki olarak Osmanlı da 

Rusya’ya savaş ilan etmiştir. İngiltere ve Fransa bu savaşta politik nedenlerden ötürü 

Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır. Batı cephesinde bozguna uğrayan Rusya, 

doğu cephesinde Kars’ı almıştır. İlerleyen yıllarda Avusturya’nın da Osmanlı Devleti 

yanında savaşa girmek üzere harekete geçmesi üzerine Rusya, savaşın bitirilmesi için 

anlaşma imzalamaya razı olmuştur.  İmzalanan anlaşma ile karşılıklı alınan toprak 

geri verilmiştir. (Türk ve Dünya Tarihi, C:8, 1985 : 2438). 

 

 Yenlikçi hareketlere devam etmek isteyen Abdülmecit, 1856 yılında Islahat 

Fermanı’nı yayınlamıştır. Bu fermanın asıl amacı yenilikçi hareket değil, Avrupa’ya 

onların istediği bazı adımların atıldığını göstermektir. Bu dönemde Avrupa’nın her 

isteğinin yerine getirilmesinden halk ve aydın kesim rahatsızlık duymaya başlamıştır. 

 (Türk ve Dünya Tarihi, C:8, 1985 : 2440). 

 

1.1.4 Abdülaziz Dönemi  (1861 – 1876 )  

    Olayların oldukça karıştığı bir dönemde tahta çıkan Abdülaziz dönemindeki 

en önemli olaylardan biri Girit ayaklanmasıdır. 1866 yılında başlayan ayaklanma ile 

Girit, Yunanistan’a katılmak istemiştir. İsyancıların üzerine bir donanma gönderen 

Osmanlı Devleti, isyancıların Yunanistan’dan desteklendikleri sürece isyanın devam 

edeceğini gördükten sonra İngiltere ve Fransa’nın da aracılığıyla bir konferans 

düzenlemiştir. Bu konferans ile Osmanlı Devleti haklı bulunarak olay 

sonuçlandırılmıştır. 
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 Abdülaziz döneminde ayrıca Rusya’nın Panslavizm politikası da oldukça 

etkili olmuştur. Bu dönemde Rusya’nın desteğiyle başlayan Hersek ayaklanması 

daha sonra Bosna’ya sıçramıştır. Bu ayaklanmanın ardından Bulgaristan’da bir 

ayaklanma çıkmıştır.  

 

 Devletin bu kötü gidişatından devlet erkânını sorumlu tutan Fatih, Beyazıt ve 

Süleymaniye medreseleri öğrencileri şeyhülislam ve sadrazamın azlini istemişlerdir. 

Şeyhülislam ve sadrazamın değişmesinden sonra, yeni devlet büyükleri Abdülaziz’i 

tahttan indirerek yerine V.Murat’ı tahta çıkarmışlardır. (Türk ve Dünya Tarihi, C:8, 

1985 : 2444). 

 

1.1.5 V.Murat Dönem i (1876) 

 1876 yılından tahttan indirilen Abdülaziz yerine tahta çıkan Murat, meşrutiyet 

taraftarları tarafından tutulmaktadır. Tahta çıktığı sırada Bulgar ayaklanması 

bastırılmakta iken Hersek ayaklanması ise bastırılamamıştır. V.Murat tahta çıktıktan 

sırada ülke büyük çalkantılar içindedir ve ayrıca etrafındaki siyaset çatışmaları 

yüzünden ruhi durumu bozulması yüzünden kendisini tahta çıkaranlar tarafından 

tahttan indirilmiştir. ( İslâm Ans., C:2, 1988 : 363 – 364). 

 

1.1.6 II. Abdülhamit Dönemi (1876 – 1909 )  

 II. Abdülhamit döneminde ilk olarak bahsedilmesi gereken konu 

Meşrutiyet’in ilanıdır. 119 maddeden oluşan ilk anayasa olarak kabul edilen “Kanuni 

Esasi” Avrupa Devletleri ile yapılan konferans sırasında halka duyurulmuştur. 

Konferansta tartışılan “Doğu Sorunu” ile ilgili Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin 

önerilerini reddetmiştir ve gerekçe olarak da Meşrutiyetin ilanını göstermiştir. (Türk 

ve Dünya Tarihi, C:8, 1985 : 2448).  

 

 Bu süreç içerisinde Balkanlarda da karışıklık devam etmektedir. Karadağ’ın 

bağımsızlığını almak isteyen Rusya, Avrupa devletleri ile bunun sağlanabilmesi için 

Londra protokolünü imzalamıştır. Karadağ’ın bağımsızlığının Osmanlı tarafından 

kabul edilmemesi üzerine Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açmış doğuda Erzurum; 

batıda Ayastefanos’a kadar ilerlemiştir. Bu durumda iki taraf arasında Ayastefanos 
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Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Sırbistan ve Karadağ’a bağımsızlık 

verilmiş, Romanya’nın bağımsızlığı tanınmış, Bulgaristan prenslik haline getirilmiş, 

doğuda ise Kars, Ardahan ve Batum Ruslara verilmiştir (Armaoğlu, 1997 : 142 – 

162). 

 

 Yunanistan, Girit’in kendisine bağlanması için, 1897 yılında Osmanlı 

Devleti’ne savaş açmıştır. Yapılan savaşta Yunanistan’ın yenilmesine rağmen, 

Avrupa devletlerinin araya girmesi ile bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmaya göre, 

Girit’in Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmasına ve Hıristiyan bir vali tarafından 

yönetilmesine karar verilmiştir.  

 

 Abdülhamit, özellikle İstanbul’da sıkı bir istibdat rejimini uygulamış, buna 

tepki olarak da iç muhalefet giderek artmış, bazı gizli dernekler faaliyet göstermeye 

başlamıştır. “… Bu ortamdan kurtulmak isteyen aydınlar, Meşrutiyet’i yeniden 

kurabilmek çabası gösterirler. 21 Mayıs 1889’da İstanbul’da İttihad-ı Osmanlı 

Cemiyeti’ni kurarlar. İmparatorluğun çatısı altında toplanan bütün unsurları 

kucaklamayı amaçlarlar” (Tuncer, 2001:1).  

 

“1896-1907 yılları arasında İhtilalci Askerler Cemiyeti, Osmanlı Hürriyet 

Cemiyeti, Fırka-i Hamiyyet, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti, Teşebbüs-i Şahsi, 

Adem-i Merkeziyet Cemiyeti vb. kuruluşlar çalışmalarını içte ve dışta sürdürürler” 

(Tuncer, 2001:1). Kurulan gizli derneklerden en güçlü olanı İttihat ve Terakki 

Cemiyeti olmuştur. Bu derneğin asıl amacı, gerektiği yerde zor da kullanarak 

padişaha meşrutiyeti kabul ettirmektir ve yirminci yüzyıl başlarında bu hedeflerine 

ulaşacaklardır.  

 

1.1.7 19. Yüzyılda Anadolu’da Yaşam 

Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda hızla çökmekteydi ve bir yarı sömürge 

haline gelmekteydi. “(…) savaşlarda yenemedikleri Osmanlı’yı başka yollardan 

yenmeye çalışarak yeni ticaret yolları bulup Osmanlı ticaretini sönükleştirmeyi 

başarmışlardır. Ayrıca bilim ve tekniğe önem vererek Osmanlı’ya karşı teknik 

üstünlükler sağlamışlardır.” (Ataklı, 1999:2) Devlet 19. yüzyılda bu kötü gidişata dur 



6 
 

demek için birçok yenilik hareketini denemiştir. 19. yüzyılda yapılan yeniliklerin 

çoğu Batı kaynaklı olduğundan, bu dönemde Batı ülkeleri ile olan ilişkilerin “savaş-

barış-anlaşma” boyutundan daha ileri gittiğini söylenebilir. Osmanlı bu yüzyılda 

sadece Avrupa ile değil, Amerika ile de ilişkiler içine girmiştir. “19. yüzyılda 

Osmanlı devleti, Avrupa ülkeleriyle gitgide ekonomik ya da sosyokültürel değişimler 

de getiren daha geniş boyutlu ilişkiler kurarken Atlantik’in karşı kıyısı ile tanışmış, 

1830’da da ABD ile ticari bir anlaşma yapmıştır.” (Akgün, 1993: 44)  

 
19. yüzyılda bir önceki dönemin siyasi ve ekonomik örüntüleri pek çok 

bakımdan varlığını sürdürmektedir. Ülke küçülmeye, toprak kaybetmeye, 

Anadolu’daki iktidar mücadelesi ve vergi halkın durumunu kötüleştirmeye devam 

etmiştir. İmparatorluk dış savaşların yanı sıra iç isyanlarla da uğraşmak zorunda 

kalmıştır. Bu olayların halkın yaşamına doğrudan etkisi olmuştur.  

 
      İçerde, merkezi devlet insanların gündelik yaşamları üzerinde 

Osmanlı tarihinde o güne kadar görülmemiş ölçüde etki sahibi 
olarak, toplum üzerindeki hâkimiyetini derinleştirdi. Devlet, 
Müslümanların ve gayri müslimlerin statüsünü yeniden tanımladı. 
Dönemin sonuna doğru ise kadınların yasal statüsünü de 
düzenlemeye girişti (Quataert, 2003: 95). 

 

Osmanlı, Avrupa’da 17. yüzyılda başlayan gelişmelere bir türlü ayak 

uyduramayışının cezasını 19. yüzyılda da çekmiştir. Devlet hızla gerilerken devletin 

ileri gelenleri, kurtuluşu Avrupa’dan yenilikleri getirmekte bulmuştur. Bu yüzden 19. 

yüzyıl, Osmanlı’nın en çok yeniliklerinin olduğu dönemdir denilebilir. Batı’dan 

getirilmekte olan yenilikler halkın yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Tanpınar, 

Tanzimat sonrası oluşan bu durumu şu şekilde anlatmaktadır: “Garp hayatının 

unsurları taklit ve moda sayesinde gündelik hayatımıza girerler. Beyoğlu’nda umuma 

açılmış Avrupakârî müesseseler, terziler, manifatura tüccarları, tuvalet eşyası ve 

mobilya satan dükkanlar, bilhassa Kırım Harbi’nden sonra Müslüman halkın daha sık 

uğradığı yerler olur” (Tanpınar, 1942:128).  
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O dönemde yaşayan şairlerden Hâşim Bey’in aşağıdaki şiirinde de bu 

durum açıkça görülmektedir: 

        SARKÎ 

Ey dilber-i hoş nevresim,  

Avrupa edası kesim,  

Lûtf eyle,  gel, nevhevesim,  

Şad  et,   kerem  kıl, meclisim! 

 

Alafıranga heyetin,  

Dünyayı tuttu şöhretin,  

Şampanya ise  âdetin  

Şad et,  kerem  kıl,  meclisim! 

 

Gerdana bağlama siyah, 

Ser eyleme endamın, ah! 

Göster meyanın gâh gâh, 

Şad et, kerem kıl, meclisim! 

 

Kundura giymiş ayağa, 

Aşk ateşine yakmağa,  

Mintanı çıkar sarmağa 

Şad et, kerem kıl, meclisim! 

(Kocatürk, 1963: 358) 

 

Durağan bir toplum olma özelliğini barındıran Osmanlı halkı da her şeyin 

birdenbire hızlı yaşanmasını; yaşamına, daha da fazlası söyleyişlerine, destanlarına 

aksettirmiştir. “İşte bu yepyeni hadiselerin akislerini bize en iyi veren- bilhassa asrın, 

dünyevi hadiselere ma’kes olan Avrupai edebiyatın nevilerinin henüz girmediği 

senelerinde- halk şairlerinin eselerleridir diyebiliriz.” (Boratav, 1942: 97-98) O 

dönemde meydana gelen Yemen, Mısır, Kafkas, Kırım savaşları, iç isyanlar, Sultan 

Mahmud’un askerî ıslahatları genelde halk şairleri tarafından destansı şekilde 

anlatılmıştır. “Vehhabi destanı, Osmanlı’nın İsyancı Vehhabilerin tarihî olaylarını 
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konu etmeleri yönüyle halkın tarihi olaylara ne kadar duyarlı olduğunun bir 

göstergesidir.” (Artun, 2005:3).  

 

Bu dönemdeki eserler, genelde, edebiyat ve estetik açısından yetersiz 

eserlerdir; fakat dönemin sosyal tarihinin birçok noktasını aydınlatan bilgi verici 

eserler olarak karşımıza çıkarlar. Bazen de şairlerin yazdıklarından, tarih kitaplarında 

verilmeyen tarihî bilgilere ulaşılabilinir. “(…) Mesela Napolyon’un Mısır’a hakim 

olmasını halk, hiçbir tarih kitabının yazmadığı bir olaya bağlıyor. Bunu, o zaman 

Mısır’da bulunan Âşık Mümin’in destanından öğreniyoruz. Bakınız, şair 

Napolyon’un başarısını nereye bağlıyor: 

Nice bir yatursun, gafletten uyan 

Bu işlere agâh ol Padişahım 

Birkaç rical ile Valide Sultan 

Muindir kâfire bil Padişahım” 

       (Öztelli, 1976:242) 

Halk şiirinin tarihe ışık tutuşunu örnek olarak, 19. yüzyıl halk şairlerinden 

Seyranî’nin yeniçerileri ve yeniçeri ocağının kapatılmasını anlatan aşağıdaki şiirini 

de verebiliriz: 

Bir dasitan nakledeyim bu sene,  

Dehr-i dun içinde ola hikâyet.  

Döndü lâtif devran her ehl-i dine,  

Hak gani Mevlâdan lûtf u inâyet. 

 

Niyazı kurarım ol Suphan’a, 

İnşallah eriştik bir hub zamâna.  

Habîb'in ümmeti ehl-i imâna  

Hak Taâlâ verir tab ü letâfet. 

 

Hazır olsun pirler her civarlardan,  

Evliya, enbiya,  çarıyarlardan.  

Şehr-i İstanbul'u kem nazarlardan  

Saklasın hatadan Mevlâ her saat. 
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Okuyalım ismin ulu Mabudun, 

Sadil müminlere verir maksudun. 

Gönlü keder görmez Sultan Mahmud'un, 

Mezid etsin ömrün Cenabı Hazret. 

 

Bürcü asümanın bu mihr ü mahı, 

Bu ruy-ü zeminin hem Şehin Şah’ı. 

Ümmet-i Resul’ün devletpenahı, 

Dualar edelim ol ehl-i cennet. 

 

Dembedem vird eder ulu Mevlâsın, 

Gazi Sultan Mahmud okur esmasın 

Şeb içre vahdette gördük safasın, 

Güzel malum etti Kur’ân keramet 

 

Gelelim bir güne kelâma tekrar: 

Padişaha asi oldu bazılar 

Yeniçeri Ağasın çağırdı Hünkar, 

Pend verdi güşûna, etti itaat. 

 

Şaha mut-ı olur mah-ı mehrurlar, 

İnanmadı yeniçeri bethular. 

İndirelim tahttan dedi adûlar, 

Hak teâlâ vermez anlara nusrat. 

 

Şehr-i İstanbul’a düştü vaveylâ, 

Münadiler bir bir eyledi nida. 

Başladı müminler etmeğe dua, 

Sultan Mahmud için çekeriz gayret. 
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Sultan Mahmud Hakka eyledi kıyam, 

Hünkâr’ın indinde hem sadrıâzam. 

Verdi fetvasını ol şeyhülislâm, 

Böyle kuvvet buldu bab-ı şeriat. 

 

Biraz yeniçeri asi oldular, 

Necib Efendi’nin malın aldılar, 

Varıp er meydanı içre doldular, 

Bulsun belâsını olan hıyanet. 

 

Ehl-i din bend oldu Sultan Mahmud, 

Dedi: Can verelim din Muhammed’e 

Cümleten vardılar Sultanahmet’e 

Açıldı Sancağ-ı Şerif şerafet. 

 

Yeniçeri dedi: Sancak bizimdir. 

Dediler: Ezelden elhak bizimdir. 

Söylediler: Kâdim ocak bizimdir. 

Yandılar narına, ola muhannet. 

 

Padişah, ulema, fuzalâ bile, 

Serasker Hüseyin Paşa da yele, 

Boğazdan Mehemmed Paşa da gele, 

Hem birlik oldular hemi de cemaat. 

 

Yeniçeri her illete erdiler, 

Al’ Osman askerin cem’in gördüler, 

Havf eyleyip kışlalara girdiler, 

Dediler: Nedir bu bize alâmet? 
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Topçulara Hünkâr dedi: Gel beri! 

Topçubaşı vardı öptü hem yeri. 

Dedi: Ateşleyin cümle topları! 

Başladılar birden vermeğe şiddet. 

 

Yeniçeri benlik tuttu içerden,  

Bir vaveylâ çıkar oldu her yerden. 

Anlar belâsını buldular birden, 

Geldi başlarına türlü felâket. 

 

Sad oldu ol demde gazi Mahmud Han, 

Allah! Allah! dedi hep ehl-i iman. 

Topçu, kumbaracı saçtılar Suzan, 

Yeniçeri buldu ol dem nedamet. 

 

Yeniçeri derdi: El’aman, n’olduk? 

Ettiğimiz, başa gelince, bildik: 

Padişahım, sana biz âsi olduk, 

Koptu başımıza yevm-i kıyamet. 

 

Padişaha yardım eyledi Suphan, 

Melekler bu işe oldular hayran, 

Deryanın yüzünü bürüdü al kan, 

Asi olan nâr-ı cahîmde vahdet. 

 

Al’ Osman askeri din yolunda pâk, 

Adû olanları ettiler sad çâk. 

Saha hem bakanlar oldular helâk, 

Ettiler, buldular bunca ukubet. 
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Yeniçeri namı bikarar oldu, 

Dahi kışlaları tarumar oldu; 

Yeniçeriler inkisar oldu, 

Bulamaz adûlar bir dahi şöhret. 

 

Rabbani yüzünden cihan ola nur, 

Hak Taâlâ ede âlemi mâmur, 

Muhammed yoluna asker-i Mansur 

Oluruz dediler yetmiş üç millet 

 

On sekiz bin âlem Suphana bağlı, 

İns ü cin cümleten Kur’ân’a bağlı. 

Yedi kıral Al-i Osman’a bağlı, 

Çâr kûşe hem yedi iklim, vilâyet. 

 

Mevlâdan atâlar Sultan Mahmud’a, 

Hayrandır semalar Sultan Mahmud’a, 

Dualar, senalar Sultan Mahmud’a, 

Verildi ervahta tac-ı saadet. 

 

Şen etsin gönlünü Bari Taâlâ, 

Tahtı gülşen olsun gonce-i râna. 

Nüfuzu kimyadır hükmünü icra, 

Görürsün cihanda adl ü adalet. 

 

Nur yağsın semadan diyâr-ı dehre, 

Yürürsün adalet iklim ü şehre. 

Bin ikiyüz kırbir senesi içre 

Cedid nizam verdi şahımız devlet. 

  

 



13 
 

 

Seyranî! Göründü bu seyranımız, 

Hiç keder görmesin Mahmud Hanımız. 

Enbiya, evliya, Hak Suphanımız 

Şahadet eylesin cümleye himmet. 

(Kocatürk, 1963: 294-297) 

Anadolu’nun, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda nasıl yaşadığını anlamak, o 

dönemin siyasi ve sosyal durumunu çok iyi anlamaktan geçmektedir. Yüz yılı aşkın 

bir dönemi, konumuz ile ilgili olacak şekilde aşağıdaki konu planına göre 

inceleyebiliriz: 

- Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları, 

- 19. yüzyılda çıkan iç isyanlar ve sebepleri, 

- Osmanlı Devleti’nin yenileşme çabaları ve geçirdiği evrim, 

- Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldaki sosyal yapı, 

- Osmanlı Devleti ve halk arasındaki etkileşim, dönüşüm. 

 

1.1.8 Osmanlı Devleti’nin Toprak Kayıpları, Savaşları ve İç İsyanlar 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki toprak kayıpları, önceki dönemlerden 

farklı olarak büyük toprak parçaları halinde olmuştur ve toprak kayıpları çok hızlı 

şekilde devam etmiştir. Halk, o büyük Osmanlı Devleti’nin yerine yenilgiye alışmış 

bir devlet görmektedir. Bu dönemdeki toprak kayıpları sonucunda 20. yüzyıl başında 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki toprakları Edirne’ye kadar gerilemiştir. 

 
Gerileme devam ettikçe, Balkan sınırlarındaki ülkelerle, zaman zaman 

Rusya ile yapılan savaşlar devletin topraklarını parçalamaya devam etmiştir. Bu 

güçsüzleşme döneminde, iç sorunların boyutu, amaçları da değişmiştir. 18. yüzyılda 

pek çok taşra ayanı Osmanlı’nın merkezi yönetimini kabul etmeye devam ederken, 

yerel yönetimlerde kendi istekleri doğrultusunda uygulamalara geçebilmek için 

ayaklanma çıkarmışlardır ve bu sayede önemli ölçüde özerklik kazanmışlardır. Bu 

ayaklanmaların amacı hiçbir zaman Osmanlıyı yıkmak, bağımsızlık kazanmak 

olmamıştır. Elde edilen özerklikler, dünyada ortaya çıkan milliyetçilik akımları, 19. 

yüzyılda ayaklanmaların amaçlarını da değiştirmiştir. Fahir Armaoğlu, bu yüzyılda 

ortaya çıkan ayaklanmaların sebeplerini, “Devlet zayıfladıkça, Osmanlı’nın geniş 
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hoşgörüsü ile muhafaza ettikleri millî, ırkî, ve dinî benliklerini ortaya koymaları 

kaçınılmazdı” diyerek açıklamıştır (Armaoğlu, 1997:13). Anadolu’da, Balkanlarda, 

Arap eyaletlerinde Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetiminden koparak daha üst 

hiçbir siyasi otoriteye bağımlı olmadan bağımsız devletler kurmak için ayaklanmalar 

çıkmıştır. Bu ayaklanmalar özellikle Anadolu’da karmaşaya yol açmış, devlet kamu 

güvenliğini sağlamak yerine, tüm gücüyle ayaklanmalarla uğraşmaya başlamıştır. 

Fakat bu büyük ayaklanmaların neredeyse hepsi büyük devletler tarafından 

desteklendiğinden devletin isyan bastırma çabası çok yetersiz kalmıştır. Bu yüzden 

on dokuzuncu yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin uğradığı toprak kayıplarının çoğunun, 

Osmanlı tebaasının süzerenlerine veya hükümdarlarına karşı ayaklanmaları 

sonucunda gerçekleşmiş olması bakımından farklıdır. 

 
On dokuzuncu yüzyılda bu kadar büyük darbeler alan bir devletin çok 

güçsüz bir durumdayken tamamen dağılmayıp I.Dünya Savaşı’na kadar ayakta 

kalması Osmanlı’nın düşmanları yani Avrupa Devletleri sayesinde olmuştur. 

Avrupa’da “Doğu Sorunu” olarak adlandırılan bu sorun, açıkça şu anlama 

gelmektedir: “Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak kaybetmeye devam etmesinin 

yarattığı sorunun nasıl çözüleceği meselesi.” Avrupa liderlerinin birçoğu, zaten kritik 

bir bölgede olan büyük bir devletin dağılmasının bölgedeki dengeleri, dolayısıyla 

genel barışı etkileyeceğinin farkındadırlar. Bu yüzden Osmanlı’nın toprak 

bütünlüğünü koruma yönünde bir fikir birliği oluşmuştur ve bu yüzden savaş 

meydanlarında ne kadar büyük yenilgiler alınırsa alınsın, masa başında bu durum 

dengelenmiş ve devletin parçalanması engellenmiştir. Avrupa devletlerinin bu sözde 

koruyuculuğu, Osmanlı’nın 1856’da Avrupa Milletler Cemiyeti’ne alınmasıyla 

devam etmiştir. Avrupa’daki bu mutabakat, Osmanlı Devleti’nin ayakta tutulmasını 

sağlamıştır. Bir yandan koruyucu rolü üstlenen bu devletler, iç isyanlara arka 

çıkmalarıyla aslında korktukları sürece destek de olmaktaydılar. Bu noktada, 

Osmanlı’nın devlet olarak bir yükümlülüğü olan halkına sağlaması gereken destek de 

yok denecek noktaya ulaşmıştır. Anadolu bir terk edilmişliğe mahkûm bırakılmıştır. 

Halk çaresiz bir durumda, devlet otoritesi olmadan kendi bölgesindeki sözü geçen 

yerel yöneticilerin, ağaların, beylerin boyunduruğu altında kalmıştı. Bu terk 

edilmişlik günlük hayata ve dolayısıyla şiirlere, türkülere tema olmuştur. 

Anadolu’daki edebiyat, kimi zaman bir beyin zulmü, kimi zaman eşkıyaların yol 
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kesmeleri, köy basmaları, kimi zaman da ayaklanmalarını anlatır şekilde varlığını 

sürdürmüştür. “İmparatorluğun parçalanması, politik ve sosyal değişimler şiirin 

konusunu etkilemiştir.” (Köprülü, 1962:391) 

 

1.1.9 Osmanlı Devleti’nin Yenileşme Çabaları ve Geçirdiği Evrim 

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri 18. Yüzyıl sonlarında III. Selim 

ile başlamıştır. III. Selim tahta çıkar çıkmaz yenilikleri başlatmasına rağmen, bir 

süreklilik getiremeden tahttan indirilmiştir. Coşkun Üçok da bu konuyu “Osmanlı 

İmparatorluğu’nda III. Selim’in tahta çıkmasıyla (1789) birlikte gerçek düzeltim 

girişimlerinin başladığını, ancak bilgili ve ileri görüşü kuvvetli olan bu Padişahın, 

böyle bir düzeltim için gereken demir bir ele sahip olmamasından ötürü 1807 ve 

1808 yıllarındaki ayaklanmalar sonunda tahttan indirildiğini ve öldürüldüğünü 

biliyoruz.” (Üçok, 1975: 96) şeklinde açıklamıştır. “1830’dan sonra harp tazminatı 

meselesi için Rusya’ya gönderilen Halil Paşa, İstanbul’a döner dönmez, ‘Devlet-i 

Aliyye’nin yaşaması için garbı taklit etmekten başka çaresi olmadığını’ açıkça 

söylemişti (Tanpınar, 1949:77). ”Yenilikçi hareketler ard arda başa gelen 

padişahlarla birlikte devam etmiş, sadece devlet yapısını değil, halkı da etkilemiştir. 

“19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun şehirlerinde bir aydın zümre oluşmuş, 

yüksek bir kültür düzeyine ulaşılmıştır. Bu yüksek kültür atmosferi diğer zümreleri 

de etkilemiştir.” (Artun, 2005) Yönetim ve hukuk ile ilgili yenilikler çoğu zaman 

yanlış anlaşılmış ve yanlış uygulanmıştır. Bu yenilikçi hareketin getirdiği yeni 

anlayış ile oluşan elit zümre, okumuş yeni memur sınıfıdır. Bu elit sınıf zaman 

geçtikçe cahil Osmanlı halkından uzaklaşmıştır.  

 
Bir bütün olarak ele alındığında, on dokuzuncu yüzyılda merkezi devlet 

boyut ve işlev açısından çok genişlemiştir.  Bürokrasi giderek büyümüş ve daha önce 

devletin ilgi alanında sayılmayan konuları da kapsamıştır. Önceleri devlet 

memurlarının görevleri savaş yapmak ve vergi toplamaktan ibarettir. Geri kalan işler 

devletin tebaası ve onların dini önderlerine bırakılmıştır. Mesela okullar ayrı ayrı 

cemaatlerin elindedir. Ayrı dine mensup cemaatler paralar toplayıp okullar, 

imarethaneler, yetimhaneler yaptırmış ve öğrenci yetiştiren hocaların ücretlerini 

ödemişlerdir. Bu durumda yetişen öğrenciler o cemaatin öğretilerine bağlı kalmakta 

ve cemaatin daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Yani bir devlet politikası olarak 
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eğitim-öğretim Anadolu’da yoktur. Anadolu halkı devlet otoritesinden çok 

cemaatlerce yönlendirmektedir. Devletin otoritesi ise şiddet ile gösterilmektedir. Bu 

yüzyılda devlet sınıfları bu işleri üstlenerek devlet okulları ve hayır kurumları 

kurmuştur. Ticaret, eğitim, sağlık bakanlıkları kurularak bu kadrolarda çalışacak 

uzman kadro yetiştirilmiştir. Ayrıca Osmanlı kadınları da aynı modernizasyon 

sürecine dahil edilmişlerdir.  

 

Devlet yönetimindeki bu sosyal ve kültürel yenilikler, tımar sisteminin 

kaldırılması, vakıflar, haberleşme, ulaştırma, nüfus sayımı yapılması ve mal beyanı 

ile kütüklere geçirilmesi, askerî reformlardan oluşan 1800'lü yıllar ile 1840'lar 

arasındaki dönem dikkat çekicidir. Ancak sonuçlar bu değişikliklerin çoğunun sadece 

yüzeyde olduğunu göstermektedir. 

 

Yenileşme harekelerine bağlı olarak, Osmanlı’da eğitim öğretim alanında 

da reformlar yapılmıştır. 1830’da II. Mahmut döneminde yurt dışına öğrenci 

gönderilmeye başlanmış, yeni eğitim öğretim kurumları açılmıştır. 1838’de Rüşdiye 

okulları açılmıştır. Maarifi Umumiye Nizamnamesi açılmış, 6-10 yaşları arasındaki 

kızlar ve 7-11 yaşları arasındaki erkekler için mahalle mekteplerine devam 

zorunluluğu getirilmiştir. “Askerî meslek okullarının yanı sıra sivil meslek okulları 

geliştirilmiş, tıbbiye (1827), harbiye (1834), mülkiye (1859), darulfünun (1863) gibi 

yüksek okullar bu yıllarda açılmıştır” (Ataklı, 1999 : 5). “XIX. Yüzyılın ilk yarısında 

II. Mahmut, gelişmeler karşısında, 1826’da Yeniçeri ordusunu kaldırır; yerine 

modern ordunun esaslarına uygun “Asakir-i Mansure-yi Muhammediye” adıyla yeni 

orduyu oluşturur. Orduyu yetiştirmek için, Fransa ve Prusya’dan subaylar getirtir. 

Askerlik işleriyle uğraşmak üzere Dâr-ı Şûrâ-yı Askeri teşkilatını işler hale getirir. 

İdarenin işleyişini düzeltmek amacıyla Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye’yi kurar. 1831’de 

ilk olarak Takvim-i Vakayi adlı ilk Türkçe gazete yayımlanır. Onu, Ceride-i Havadis, 

Tercüman-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr izler.” (Tuncer, 2001:1) 

 
Yenileşme, iyileştirme çabaları her zaman iyi sonuç vermemiş, bazen ters 

sonuçlar da doğurmuştur. Tanzimat Fermanı ile birlikte medreseliler, mektepliler, 

yabancı okulların bir arada eğitim vermesi, farklı ilke ve dünya görüşlerine sahip üç 

türlü neslin yetişmesine neden olmuş, eğitimde kargaşa başlamıştır. 19. yüzyılın bu 
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döneminde, sayı olarak eğitim kurumları artmış; fakat sayının artması, kalitenin de 

artması anlamına gelmemiştir. Buna rağmen, Osmanlı’nın bu dönemdeki 

aydınlanması küçümsenemeyecek ölçüde olmuştur. Ancak, 19. yüzyılda Batı’da 

gerçekleşen bilimsel gelişmelerle karşılaştırıldığında yetersiz kalmış ve çöküşü 

engelleyememiştir. 

 
Yenilik hareketinin kızgınlık ve hoşnutsuzluk uyandıracak pek çok yanı 

vardır. Getirdiği değişiklikler, sosyal hayatı, siyasal ve ekonomik hayatı derinden 

etkilemiş ve bu da Anadolu halkındaki neredeyse tüm grupların çıkarlarına bir 

şekilde kötü etki yapmış, tehdit oluşturmuştur.  

 

1.1.10 Osmanlı Devleti’nde 19.Yüzyıldaki Sosyal Yapı 

Osmanlı devleti, sınırları içinde yaşayan halka, özellikle fetihlerle elde 

etmediği, yabancı olmayan halkına bu yüzyılda gerekli sosyal hakları tanıyamamıştır. 

Osmanlı’nın halkına sosyal hakları tanıması, ancak bir sosyal devlet olması ile 

mümkündür. Sosyal devlet olmak ise, ihtiyaçların giderilmesi, refahın sağlanması ve 

ahalinin mutluluğunun sağlanması ile olacaktır. Sosyal devletin belirtilen bu şartları 

ise devletin mali imkânlarının ve teşkilat yapısının iyileştirilmesi ile yapılabilecektir. 

Bahsedilen hizmetlerin imparatorluğun her tarafında hayata geçirilmesi, gerileme ve 

çöküş döneminde olan devlet için, mali, iktisadî, idari, kadro yapısı yüzünden çok 

zordur.  

 

Osmanlı devleti, 19. yüzyılda büyük bir sanayi toplumu değil, tarım 

toplumu durumundadır. Tarımsal rejimlerde devlet müdahalesinin daha zor olduğu 

bu dönemlerde, imparatorlukta yaşanan sosyal sorunlar, devletin müdahale etmesini 

gerektirecek bir niteliktedir.  

 

19. yüzyılda büyük toprak kayıpları, Anadolu’ya çok büyük göç 

hareketlerini başlatmıştır. Balkanlar’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen bu göç 

hareketlerinden dolayı kalacak yer, eğitim, sağlık, istihdam sağlama gibi sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Bu sorunları çözmede devlet bütçesinden pay ayrılmış ve göç 

edenlerin yeni yerlere yerleşmesi sağlanmıştır. Osmanlı’da bu tip sorunlarda 

padişahların kişiliğinin de etkili olduğunu görebiliriz. Çok yardımsever biri olarak 
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tanınan Abdülhamid sosyal hizmet kurumlarını devreye sokmuştur (Darülaceze gibi). 

Dönemin sonuna doğru Anadolu’da yirmi kadar hastahane açılmış, taşrada da sağlık 

hizmetleri gelişmeye başlamıştır.  

 

Osmanlı'da bu tür politikalar mali imkânlar çerçevesinde Tanzimat 

döneminde, hatta daha önceleri girmeye başlamıştır. “II. Meşrutiyet dönemine 

gelindiğinde ise, Abdülhamid'in kişiliği etrafında oluşmuş olan "sosyal yardım”ın 

sona erdiği görülür”. (Özbek, 2005)  

 

1839 yılındaki Tanzimat Fermanı'ndan sonra yenilikçi hareket, eğitim 

sistemini de etkilemiştir. Örneğin çocuk edebiyatı ile ilgili yeni çalışmalar 

başlatılmıştır. “Ülkemizde çocuk dergilerinin yayımlanmasına 19. yüzyılın ikinci 

yarısında başlanmıştır. Bizde bilinen ilk çocuk dergisi, 15 Ekim 1869 yılında çıkan 

“Mümeyyiz” dir. Bu dergiden sonra 23 Nisan 1875 tarihinde  “Sadakat” dergisi 

çıkar. Sadakat altıncı sayıdan sonra  “Etfal” adını alır ve bu ad altında on altı sayı 

daha çıkar. Bu alanda atılan ilk adımlardan sonra haftalık ve on beş günlük çıkan 

dergilerde sayıca dikkate değer bir artış görülür. Sırasıyla  “Bahçe” ( 1880), 

“Çocuklara Kıraat” ( 1881 ), “Çocuklara Arkadaş” ( 1882 ), “Vasıta-i Terakki” 

(1882), “Çocuklara Rehber” ( 1897 ) , “Çocuk Bahçesi” ( 1904 ) gibi dergiler 

yayımlanmaya başlamıştır” (Öğüt, 2006: 3-4). 

 

O dönemdeki aydınlar da çocuk dergileri yayınlamaya başlamışlardır. 

Batılılaşma etkisi bu dergilerde de görülmüş, çevirilere ve uyarlamalara çok yer 

verilmiştir. “Çocuk dergilerinde ayrıca sosyal ve politik yaşamın etkilerini 

görmemek olanaksızdır. Ülke sorunları çocuk dergilerine olabildiğince yansıtılmıştır. 

Çocuklar adam yerine konmuş, eğitim sorunları ele alınmış ve kadın haklarından söz 

edilmiştir.” (Neydim, 2007) 
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Sosyal yaşamı derinden etkileyen Tanzimat, en fazla, toplumu oluşturan en 

küçük yapıtaşı olan aileyi etkilemiştir. Bu durumu Orhan Okay, şu şekilde 

belirtmiştir:  

“Son olarak birkaç cümle ile, Tanzimattan sonra değişen veya 
gelişen temalar üzerinde durmak gerekirse, başa aileyi almak icab 
eder. Tanzimat la beraber sosyal hayatımızın en çok değişmeye 
uğrayan bu müessesesi, devrin edebiyatında ziyadesiyle işlenmiştir: 
Yanlış evlenmeler, görmeden evlenmeler, bedbaht çiftler, ailenin 
zorlamasıyla kurulmuş evlilikler, birden fazla evlilik, örfleri zorlayan 
yasak aşklar vs.” (Okay, 2003) 

“Tanzimat döneminin getirdiği sosyo-kültürel değişim hiç değilse üst ve 

orta tabaka kadınının toplumsal hayata girişini hazırlayan altın bir dönem olmuştur. 

Modern İslamcı düşünürler çokeşli evliliğin kalkmasına ya da sınırlandırılmasına 

yönelik yeni yorumlar getirirlerken, gerek Osmanlı ülkesinde, gerek diğer Ortadoğu 

ülkelerinde ve Rusya periferisindeki düşünür ve yazarlar eski aile yapısı ve evlenme 

geleneklerine karşı kampanya açmışlardı.” (Ortaylı, 2008:285) 

 

Aile ile birlikte en fazla etkilenen, kadınlar olmuştur. Bu bağlamda kadın 

teması da edebiyatımızda ağırlık kazanmış, kadının hürriyeti, evlilikteki söz hakkı, 

eşitliği, eğitim ve öğretimi, meslek sahibi olamayışı gibi konular romanlarda, 

tiyatrolarda işlenmeye başlamıştır. Yenileşme hareketleri ile birlikte, dinî ve felsefi 

düşüncede de değişmeler olmuştur. Bu değişmeler edebiyatı da etkilemiştir ve 

etkileri en çok şiirlerde görülmüştür. Dinî akideler felsefeyle birleştirilmiş, insanların 

inançlarını kendi kişilikleri ile sınamaya sevk etmiştir. Bu sınama inanma, şüphe 

etme, tereddüt, ret gibi davranışlar ile şiirlerde görülmeye başlanmıştır. 

 

1.1.11 Osmanlı Devleti ve Halk Arasındaki Etkileşim, Dönüşüm 

Bir önceki bölümde de görüldüğü gibi, 19. yüzyılda devlet aracı kurumları 

yani loncaları, aşiretleri, yeniçerileri, cemaatleri tasfiye etmek ve tüm tebaasını kendi 

otoritesine bağlamak istemektedir. Böylece devlet-halk ve halk arasındaki ilişkileri 

doğrudan etkileyebilecek, dönüştürebilecektir. 19. yüzyıldan önceki yüzyıllarda,  

toplumsal düzen kulluk fikri üzerine kurulu, monarşik devlet anlayışıdır. Bu düzen, 

Müslümanların üstünlüğü üzerine kuruludur ve gayri müslimler bu düzende 
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vergilerini vererek devletin güvencesi altına girmektedirler. 19. yüzyılda, 1829 – 

1856 yılları arasında iç düzenleme ile halk arasındaki farklılıklar ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu durum, Osmanlı toplumunun niteliğini tamamen 

değiştirme anlamı taşımaktadır.  

 

19. yüzyıldaki liderlerin bu hareketleri, dünyadaki diğer büyük ve çok 

uluslu devletler ile aynı amaca yöneliktir. Bu amaç da, Osmanlı halkındaki erkekleri 

her yönden yani giyim, vergilendirme, askerî hizmet açısından eşit yapmaktır. 

Yapılan değişiklikler, var olan yasal ayrıcalıkları ortadan kaldırırken bir yandan da 

gayri müslimlerin hukuk sisteminin yetki alanına girmesini sağlamaktadır. 1829 

yılında yürürlüğe konan kıyafet yasası ile, din adamları dışında erkeklerin görünüş 

farklılıklarını ortadan kaldırarak tüm erkeklerin eşit olmasını sağlamaya 

çalışmışlardır. İlk defa 19. yüzyılda çıkarılan bu yasa, toplumu kökten değiştirmeyi 

hedeflemektedir zira daha önce halkın farklı görünüşü, insanlar arasındaki statü, din, 

meslek farklılıklarını gösterdiğinde hep yasalarla korunmuştur. Yapılan bu eşitlik 

hamlesinden sonra, köklü değişiklikleri getiren ikinci büyük hamle tam on yıl sonra 

Gülhane Hatt-ı Hümayun ile gerçekleşmiştir. Bu programda halk arasındaki din 

farkının, yoksul ve zengin arasındaki farkın ortadan kalkacağı, herkesin eşit olacağı 

belirtilmiştir. Herkesin eşit olacağı, bunun yanında herkesin eşit sorumluluklara sahip 

olacağı da söylenmiştir.  

 

1856’da yayınlanan ikinci bir hatt-ı hümayün sayesinde herkesin devlet 

memuru olabileceği, herkesin mekteplerde eğitim görebileceği belirtilmiştir. Ayrıca 

devlet sınırları içerisindeki tüm erkeklerin askerlik sorumluluğunun da olduğu dile 

getirilmiştir. “Bu fermana göre, Hristiyanlar devlet memuru olabilecekler, kendi 

dillerinde öğrenim yapabilecekler ve isteyenler çocuklarını devlet okullarında 

okutabileceklerdir. Bu durum, içte birtakım huzursuzluklara yol açar ve Islahat 

Fermanı yabancılara tanıdığı geniş haklardan ötürü eleştirilere uğrar” (Tuncer, 

2001:8). Islahat Fermanı’nda gayrimüslimler ile ilgili olan maddelerin çoğu diğer 

devletler yüzünden başarıya ulaşamamıştır. Eşitlik konusundaki maddelerin bazıları 

başarılı olmuştur. 
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1.2  19. YÜZYIL ÂŞIK EDEBİYATININ GENEL DURUMU 

 

 

Ulusumuzun, ruhunda yaşayan ve beslenen bir edebiyatı vardır. Bu 

edebiyat, İslamiyet’in kabulünden önceki Türk Edebiyatı, “Tanzimat Devri Türk 

Edebiyatı”, “Divan Edebiyatı” gibi belirli bir dönemi kapsamayan, zamanın sosyal 

ve siyasal etkilerine bağlı olarak yaratılmayan bir türdür. Âşık edebiyatı Yunus 

Emrelerden, Dede Korkutlardan, Âşık Keremlerden, Hacivat ve Karagözlerden, 

Nasreddin Hocalardan beri gelmekte olan masallarımızı, şiirlerimizi, fıkralarımızı, 

bilmecelerimizi, destanlarımızı, hikâyelerimizi kapsamaktadır. Bu edebiyat, üreten 

halkımızın somut yaşamıyla beslenir, değişir, yenilenir ama hep ulusumuzu yansıtır 

ve millî bir edebiyatın özünü oluşturur. 

 

“Halk edebiyatı nedir” diye kaynaklara bakacak olursak; “Belli bir ülkede 

yaşayan halkın kültür yaratmalarının kapsamına giren sözlü ya da yazılı edebiyata 

ilişkin ürünlerin tümü” (Özkırımlı, 1985: 592) olarak karşımıza çıkar. Fakat halk 

edebiyatını ülkeye bağlamaktan çok bir ulusa bağlamak daha doğru olacaktır zira 

halk edebiyatı, halktan doğan, halkta yaşayan değerleri gösteren edebiyattır. Ulusun 

doğuşuyla başlar, günümüze kadar sürer. “Atalardan miras kalan, dilden dile geçen, 

atasözlerini, manileri, türküleri, masalları, halk öykülerini, destanları, sözle ilgili 

folklor ürünlerimizin tümünü kapsayan bir edebiyattır.” (Karaalioğlu, 1973: 223)  

 

Halk edebiyatı, diğer edebî disiplinlerin aksine, kaynağını halktan, halkın 

yaşayışından, günün koşullarından alan bir edebiyattır. Halk edebiyatı, halk 

ürünlerini toplayarak değerlendiren, halkın duygularını dile getiren bir edebiyattır. 

Halk edebiyatını oluşturan öğeler, doğadan, halkın kültüründen, halk 

yaşantısındandır. Halkın ortak yaşantısı, anılarını, isteklerini dile getiren bir 

edebiyattır. Halk edebiyatında çevresel olaylar, köy, kasaba ilişkileri dile getirildiği 

gibi bazen de tüm ulusu etkileyen olaylar da dile getirilebilir. Bu edebiyatı diğer 

edebiyat disiplinlerinden ayıran fark ise, bu olayların yönetilenler tarafından dile 

getirilişidir.  
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Âşık edebiyatı halkımızın ağalardan, paşalardan çekinerek 

söyleyemediklerini en özgün biçimde dile getirmiştir. Halkımızın gözü, kulağı, kalbi 

olan bu edebiyat yüzyıllar boyunca toplumun bir aynası olmuştur. “Halk şiiri, Türk 

halkının sosyal ve kültürel yaşamının aynasıdır. Arı-duru bir dille pek çok tarihi olay 

ve sosyal olgu âşıkların dilinde ve telinde belgeleşir.” (Yardımcı, 2003:17)  

 

Türk halk edebiyatı, halkımızın yapısına uygun, ulusal olan, renkli ve 

zengin bir edebiyattır. Ulusumuzun doğuşundan bugüne kadar olan yaşayışını, 

kültürünü, iç dünyasını dile getirmektedir. Ulusumuzu, kendi yaşadıklarını yine 

kendine özgü biçimde ortaya koymaktadır. Halıcı da halk edebiyatının milletimizin 

bir bakıma aynası olmasını şu şekilde belirtmiştir: 

“Milli tarih şuuru içinde bu edebiyat, milletimizin bir 
tesellisi, güveni, sevinç ve gurur kaynağı olma 
özelliğini daima muhafaza etmiştir. Acısını, derdini, 
huzurunu, inancını, tasasını, mutluluğunu, yaşama 
sevgisini halk edebiyatının altın yapraklarına sırlamış, 
bir bakıma emanet etmiştir. (Halıcı,  151:1985)” 

 

Halk edebiyatı, Türk milletinin başlangıcından bu yana süregelmiş, bu 

zaman zarfında birçok kaynaktan beslenmiştir. Bu kaynaklar arasında Orta Asya 

gelenekleri, İslamiyet, Arap ve Fars uygarlıkları, Kur’an ve hadisler, sözlü kültür ile 

korunan destanlar, deyimler, masallar, bilmeceler, tarihî olaylar vardır. “Türk Halk 

edebiyatında bir bütün teşkil eden nazmın ikinci kolunu sanat seviyesine ulaşmış 

eserler teşkil etmektedir. Bu eserler, umumiyetle ananenin getirdiği tekniğe bağlı 

olarak halkın anlayacağı, tabii, sade bir dille yeni inanç yeni inanç, fikir ve ülküleri 

beşerî temlerle birlikte işlemişlerdir” (Elçin, 1998:7). 

 

Türk milletinde halk edebiyatının kökenleri bazı yazarlar tarafından 

şamanizm inancına kadar dayandırılır. Şamanizm dinindeki din adamları, fikirlerini 

diğer insanlara iletmek için hoş nameleri, tekrarlamaları kullanmalarıyla ilk edebi 

terennümler ortaya çıktığını ileri sürerler.  
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Yençi taggıg yitürdimiz  

Katın körkin laturdımız  

Silan yışıg katurdımız  

Adgır koçug alıp bardı  

Açıklaması: 

Yen-çi şan dağını kaybettik 

Kadınlarımızın güzelliğini elinden aldılar 

Si-lan-şan yaylarını kaybettik 

Hayvanlarımızı çoğaltmadılar 

       (Artun, 2005:13) 

 

Bu dönemde de, Hun türküsü olduğu tahmin edilen yukarıdaki dörtlükte 

görüldüğü üzere, halkın yaşayışlarını, hayat tarzlarını anlatan eserler de yaratılmıştır. 

 

Halk edebiyatı, bazı edebiyatçılara göre, saz çalanlar ve çalmayanlar olmak 

üzere ikiye ayrılır. Saz çalmayanlara “kalem şuarası” denir. Saz çalan şairler de “lirik 

şiirler yazan şairler” ve “asker şairler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Bu 

tasniften farklı olarak saz şairlerini aruz vezni kullanan, hece vezni kullanan yani 

klasik şiir etkisinde kalan, kalmayan olarak da ikiye ayırabiliriz. “Saz şairleri hem 

halk kütlesine bağlı, hem de klâsik şiirin cazibesine kapılmış oldukları için eğer onlar 

halkçılık tarafına meylederlerse realiteye, yani müşahhaslığa, klâsik şiire 

meylederlerse mücerredliğe gitmiş oluyorlar.” (Sevük, 1942:217) 

 

Şamanizmden sonra yaklaşık 15. yüzyıla kadar halk edebiyatı yerine 

“mistik edebiyat” ve destan geleneği bulunmaktadır. Şaman kültürüyle yaşayan Türk 

halkında, ozanlar âşıkların yerini doldurmaktadır. Zaferleri, savaşları, toplumu 

ilgilendiren olayları, felaketleri kopuz ile dile getirmekte ve böylece edebî yapıtlar 

meydana getirmektedirler.  

 

“Selçuklular devrinde Oğuz göçebeleri, geldikleri yörelere kendileriyle 

birlikte edebiyatlarını da getiriyorlar, ozanlar ve kopuzcular yeni yurtlarında 

gazilerin, alpların kahramanlıklarını türkülerle, destanlarla okuyorlardı. Esasen 
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Köroğlu menkıbesi ve Dede Korkut hikâyelerinin Azerbaycan’a, Anadolu’ya böyle 

bir atmosferde gelmiş olduğu kabul edilmektedir. Yani Danışmend-nâme, Battal-

nâme, Muslim-nâme gibi sonraki asırlarda yazıya geçirilecek olan dinî-destanî 

hikayeler muhtemelen bu süreçte ve bu sahaların sözlü geleneklerinde şekillenmekte 

idi” (Genç, 2007:126-127). 

 

Dini-mistik edebiyat geleneğine baktığımızda ise, 12.yüzyılda Ahmed 

Yesevi ile başlamış olup, daha önceki dönemlerin şiirinin ve mûsikîsinin yerine 

kullanılmıştır denebilir. Türklerin İslamiyet’e geçmelerinden sonra, doğal olarak 

İslam dininin etkileri Türk kültüründe hissedilmeye başlamıştır. Arapça ve 

Farsça’nın etkisiyle Anadolu’da bir kısım sanatçılar aruz vezni kullanarak Klasik 

Türk Edebiyatı’nı oluşturmuş, bir kısım sanatçılar ise hece vezninde tutunmuşlar, 

böylece Anadolu’da Klasik Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı olmak üzere iki 

edebiyat oluşmuştur. “Klasik nazım şekilleri ve aruz vezniyle oluşturulan tasavvuf 

ağırlıklı bu edebî çizgi, ayrışma gösterecek ve zamanla tamamen din dışı bir 

karaktere ayrılarak Hoca Dehhanî ile birlikte divan edebiyatı yahut Klasik Türk 

Edebiyatı şeklinde sürecektir. Diğer çizgi müstakil bir Tekke-Tasavvuf Edebiyatı 

çizgisi olarak anılacaktır. Bu çizgin dışında İslam öncesi etkisini kaybeden, ancak 

Anadolu’nun yeni vatan olarak inşası ile birlikte yaratılan destanlar ve diğer 

ürünlerle zenginleşen güçlü bir Halk edebiyatının varlığı da söz konusu olacaktır.” 

(Genç, 2007:151) “Kopuz vb. çalgılar eşliğinde mûsikî-şiir icra eden bu sanatçılar, 

Türklerin İslâmiyet’i kabullerinden sonra da geleneklerini güçlü bir biçimde devam 

ettirmişler, âşık, kul, abdal, akın vb. adlarla, saz vb. mûsikî aletlerini de kullanarak 

şiirlerini icraya devam etmişlerdir. Bu icra, 13. yüzyıldan itibaren özellikle 16. yüzyıl 

başlarında Türkiye sahasında güçlü bir edebiyatın doğmasına vesile olmuş, halk 

edebiyatı olarak adlandırılan bu edebiyat şubesi, yüzyıllar içinde yetiştirdiği güçlü 

temsilcileri ve bu temsilcilerin ortaya koyduğu büyük bir bölümü yazıya bile 

aktarılmamış binlerce eserle müstakil olarak Türk edebiyatı içindeki yerini almıştır.” 

(Köprülü, 1962:49) 

 

 



25 
 

13.yüzyıldan sonra ise, âşık edebiyatı, giderek dinden uzaklaşmıştır. Âşık, 

giderek Orta Asya inanç sistemindeki şamanlardan ayrılmıştır. Bunu yerine âşık ve 

âşık edebiyatı, kutsal olmayan yerlerde, halkı eğlendiren, din dışı konularda eserler 

veren sanatçı tipi ve sanatçı dalı olmuştur. Fakat bu noktada, dinî-tasavvufî halk 

edebiyatı şairleri, dönem içinde artık değerini kaybetmeye başlayan, aşağılayıcı bir 

anlama gelen “ozan” kelimesi yerine kendilerine âşık demeye başlamışlardır. 

“Mutasavvıf şairler yaptıkları işin kutsallığını anlatmak, “ozan” kelimesinden 

kurtulmak ve aynı zamanda ilham kaynaklarının kutsallığını göstermek için âşık 

adını kullanmaya başlamışlardır. Mutassavıf halk şairler, dünyanın nimetlerini dile 

getirenlere verilen şair ünvanını kabul etmiyordu.” (Artun, 2005:3) Bu noktada bir 

dipnot olarak, Bektaşiler arasında âşık edebiyatının çok yaygın olduğunu 

söyleyebiliriz. Kemal Demirer de bu tespitini; “Bilmiyorum eğer fikrimde 

yanılmazsam. Her edebiyat meraklısı bulunduğu mıntıkanın halk şairlerini tedkike 

kalkışırsa; bu şairlerin dörtte üçünü Bektaşiler arasında rastlayabilecektir. Çünkü çok 

evvelden beri açık olan Bektaşi tekkeleri, Bektaşilik akideleri; edebiyat ve sanat 

sahasında, tarikatına sadık olan geniş muhayyileli Bektaşilere ilham menbaı 

olmuştur.” şeklinde dile getirmiştir. (Demirer, 1957:941)  

 

15.yy’da, Selçuklu devrinde, ozanların, kopuz ile birlikte şiirler söylediğini 

tarihi kayıtlardan bilmekteyiz. Göçebe halkın konmasından yani yerleşik hayata 

geçmesinden sonra, epik şiirin yerini de âşık şiiri almaya başladı. Böylelikle göçebe 

toplumunun ozan/epik şiirinin yerini yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte âşık/âşık 

şiiri aldı. Kaya, bu durumu; “Anadolu’daki âşıklık geleneği, ozan-baksı geleneğinin 

zaman, zemin, düşünce, dünya görüşü ve inancın değişmesiyle şekillendi, değişimle 

birlikte beraber yeni bir sanatçı tipi ve şiir tipi ortaya çıktı.”(Kaya, 2003:4) şeklinde 

ortaya koyar. “XIV. ile XV. Asrın ilk yarısındaki tasavvuf ruhu azalarak, şiirde eski 

didaktik edalı dini mahsuller yerine dünyeviliğe uygun rind-meşrep, renkli ve parlak 

kasideler, gazeller hakim olmaya başlıyordu.” (Genç, 2007:315).  

 

15. yüzyılda, Anadolu öncesi kültürümüzün parçası olan ozan yavaş yavaş 

gözden düşmeye başlamıştır çünkü Türk Halkı, Anadolu’da yerleşik düzene geçmiş, 

yeni bir toprakta, hayatlarının büyük bölümünü değiştirmeye başlamıştır. Sosyal 
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hayatın her yönünde bir yenilik ve değişim hakimdir. Bu kültür değişimi sonucunda 

eski kültüre ait olan ozanlar yerlerini yeni kültürün simgesi âşıklara bırakmışlardır. 

Âşıklar, sosyal hayatta kendilerine oldukça önemli bir yer edinmişleridir. Âşık 

edebiyatı bu dönemde çok gelişmiş, âşıklar aşağıdaki şiirde de görüldüğü üzere, 

yarattıkları şiirlere adlarını vermeye başlamışlardır. 

... 

Açılmış dükkânlar, kurulmuş bazlar 

Canlar mezat olmuş, tellâl da gezer 

Oturmuş ümmetin beratın yazar 

Hakk’a mahbub olan sultanı buldum 

  

Emir Sultan der: Ne hoş pazar imiş 

Âşıklar meydan edip gezer imiş 

Cümlenin maksudu ol dizar imiş 

Hakk’a karşı duran divanı buldum 

    (Doğan, 2008:2) 

 

16.yy’da ise Anadolu’da Orta Asya geleneği ile bağlantısı olmayan, fakat 

şehirlerdeki edebî disiplinlerinden de farklı olan bir kültür olmuştur. Bu kültür ile 

birlikte “Âşık Edebiyatı” ve “Divan Edebiyatı” olarak iki disiplin ortaya çıkmıştır. 

Âşık edebiyatının, Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra, Anadolu’da yerleşik 

hayata geçiş sürecinde tekke edebiyatından doğarak ayrı bir edebiyat kolu olarak 

doğduğunu söylenebilir. İslâmiyet’in kabulünden sonra edebiyatın her dalında din 

etkisi görülmektedir. Âşık edebiyatında da diğer edebiyat kollarında olduğu gibi din 

etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Umay Günay bu konuyu şu şekilde belirtmiştir; 

“Âşık tarzı edebiyatın klâsik şekliyle örnekler verdiği XVI. asır, bu asrın öncesinde 

ve sonrasında dayandığı kültür birikimi düşünülürse bu edebiyat tarzının bütünüyle 

lâdinî karakter taşımasının mümkün olmadığı kolaylıkla anlaşılır.” (Günay, 

1999:178) Bu yüzyıl ile birlikte, sanat dili olarak sade Türkçe kullanılmaya 

başlanmıştır.  
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Aşağıdaki Âşık Garip’in şiirinde, özellikle dilin sadeliği dikkat 

çekmektedir: 

   ... 

   Name geldi vatanımdan  

Vakti varayıp gideyim 

Gözlerimden kanlı yaşlar 

Aktı varayıp gideyim 

 

Ol kerimdir kerem-kanı 

Kuluna çoktur ihsanı 

Gurbet elin kahrı beni 

Yaktı varayım gideyim 

 

Bend oldum kanlı zalime 

Aslan rahmet halime 

Yedi yıldır yar yoluma 

Baktı varayım gideyim 

 

Âşık Garip yalvar kendin 

Yiğit olan döğer bendin 

Felek boynuma kemendin 

Taktı varayım gideyim 

  Âşık Garip (Günay, 1999 : 179) 

 

17.yy’da ise, devletin gelişimi ile doğru orantılı olarak divan edebiyatı da 

gelişmiş, Baki, Fuzuli, Nev’i gibi divan şairleri yetişmiş, bu sanatçılar Âşık 

edebiyatını da etkilemişlerdir. “Divan şiirinin tesiri ile XVII. asırdan itibaren 

âşıkların aruz vezni ile de şiirler söyledikleri mâlumdur. İrticalen yaratılan âşık 

şiirinde aruz vezninin ezgilerle sağlandığı düşünülmektedir.” (Günay, 23:1999) Üç 

kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nda bu yüzyılda âşık edebiyatı çok 
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gelişmiştir. Âşıklar üç kıtaya yayılmış, gittikleri yerlerde halkı eğlendirirken aynı 

zamanda onları yönlendirmişlerdir. Buna rağmen divan edebiyatı ile ilgilenen zümre, 

âşık edebiyatına hakettiği değeri uzun süre vermemiştir. 17., 18. ve 19. yüzyılda âşık 

edebiyatını küçümseyen kişiler olmuştur. Hatta hece ölçüsüyle yazılan âşık edebiyatı 

eserleri dalga konusu bile olmuştur. Halk edebiyatının nazım şekillerini istihfaf ettiği 

gibi 18. asır şairlerinden Sünbülzâde Vehbi de: 

   “İşiten Yunus ilahisi sanır 

   Bu edasın gören âdem usanır” 

      (Savük, 1942:13) 

diye Türk şiirinin dehasına ilk katıksız sembol olan o büyük Türk şairini 

küçümsüyordu.” diyerek âşıkların nasıl aşağı görüldüklerini anlatmıştır (Habib, 

1942:13). Ali Canib Yöntem de 18. yüzyılda âşıkların hor görülmesini ele almış ve 

şu şekilde örneklemiştir; “Pek eski zamandan beri münevver tabakaya mensup 

şairler, âşıkları avamdan saydıkları için hor görmüşlerdir. On sekizinci asrın meşhur 

şairlerinden Seyyit Vehbi: 

Ne gördüm bir uyuz dellâlin olmuş ziver-i duşu 

Biraz türkü, biraz varsağı birkaç şarkı vü mani 

      (Yöntem, 1999) 

demekle kalmamış, devrin tezkerecilerinden Sefai Efendinin eserinde, aynı zamanda 

saz şairi olan Fasihiden de bahsettiği için zavallıyı: 

Safayi tezkere tezyil edermiş havfim oldur kim 

Eder sair Fasihi gibi Vartan ile Mecnun’ı. 

      (Yöntem, 1999) 

diye sarakaya almıştır.” (Yöntem, 1959)  

 

18.yy’da, geçen yüzyıla göre halk edebiyatı daha güçsüz bir dönem 

geçirmiştir. Bu dönemde âşıklar daha hayati konulara, sosyal temalara değinmiştir. 

Âşıklar, devletin o anki durumuyla, iç işleriyle, devrin savaşlarıyla, kaybedilen 

topraklarıyla, siyasi değişikliklerle ilgili şiirler, destanlar yazmıştır. Üst tabaka, Halk 

şiirini ve şairini küçümsemesine karşın, kahveler, ordugahlar âşıklar ile dolmuştur ve 

halk arasında âşıkların önemli bir yeri olmaya devam etmiştir. 
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  19. yy, halk edebiyatının önemli isimlerinin yetiştiği bir dönemdir. Gezgin 

âşıklar gittikleri yerlerde halkı eğlendirmiş, aynı zamanda da kültürlerini bu yerlere 

taşımışlardır. Gittikleri yerlerde gençlerin âşıklığa ilgi duymasını sağlamışlar ve 

birçok kişinin âşık olmasına vesile olmuşlarıdır. Bu yüzden, Balkanlar’da dahi 

âşıklık geleneği yaşatılmıştır. 20.yy, teknolojik gelişmeleri de beraberinde 

getirmesine rağmen, Âşık Edebiyatı gücünü korumuş ve teknolojiye ayak 

uydurmuştur. Gazete, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarının baskısına rağmen 

âşıklık, festivaller, şenlikler, sanat ve kültür faaliyetleri ile varoluşunu sürdürmüştür.  

 

Bahsettiklerimizden de anlaşılacağı gibi, halk edebiyatı da başlangıçtan 

bugüne, tarihsel süreçte var olan siyasi, kültürel, sosyolojik olaylardan etkilenerek 

şekillenmiştir. Bunu Agâh Sırrı Levend de “Değişen, şairin elindeki sazın ve 

kullandığı biçimin adıdır: ilk ozanların çaldığı “kopuz”, sonradan “karadüzen, bozuk, 

çöğür, tanbura, bağlama, cura” adını almış; “ezgi, deyiş, türkü, türkmanî, kayabaşıî 

varsağı” yerine de “koşma, destan, semâi, türkü, divan, kalenderi, yıldız” yaygınlık 

kazanmıştır (Levend, 36:1973).” şeklinde belirtmiştir. 

 

Bu noktada, Âşık edebiyatının genel özelliklerine kısaca bir göz atarsak; 

- Âşık, ozan, saz şairi denen sanatçılar tarafından meydana getirilmiştir. 

- Beş yüz yıldan beri günümüzde de devam etmektedir. 

- Halkın bütün özellikleri ve yaşadıkları şiirlerde kullanılmıştır. 

- Arı bir dile sahiptir. 

- Genelde o devrin, çağın yaygın Türkçesini kullanılmıştır. 

- Hece ölçüsüne ağırlık verilmiştir fakat az da olsa aruz da kullanılmıştır. 

- Eserler bestelidir. 

- Nazım birimi dörtlüktür, yer yer ikilikler veya bentler de kullanılmıştır. 

- Yeri geldikçe diyaloglara yer verilmiştir. 

- Sözlü geleneklerle yayılmıştır. 

- Kalıplaşma vardır, fakat hâkim olan lirizm sayesinde kalıplaşma fazla 

hissedilmemiştir. 
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Âşık edebiyatının temel direğini, doğal olarak âşıklar ve halk şiiri 

oluşturmaktadır. Halk şiiri, halkımızın sesini bugüne, yarına ulaştıran bir enstrüman 

olmuştur. Yani halk şiiri geniş halk kitlelerin duygularını dile getirmiştir. “Halk şiiri 

Türk insanının dünya görüşünü, onun yaşam felsefesini, toplumsal ve bireysel 

sorunlarını, duygu ve düşüncelerini yalın ve doğal bir ifade ile ele alıp işlemiştir.” 

(Yardımcı, 2002:20)  

 

Halk şiiri, halktan yetişen ozanların, âşıkların, adı bilinmeyen sanatçıların 

yarattığı manzum ürünleri kapsamaktadır. Halk şiiri kavramı, anonim ve yazarı belli 

olan eserleri içine almaktadır. Bir ulusun tüm özelliklerini, en gerçek şekilde halk 

şiirinde bulabiliriz. 

 

Halk şiiri, halkımız içinden yetişmiş kişilerin ve adları bilinmeyen 

sanatçıların hece ölçüsü ve özel biçimlerde hazırladığı manzum ürünleri kapsar. Halk 

şiirinin kapsamına hem anonim hem de bireysel ürünler girmektedir.  

 

Toplumu bir kenara iten zümre edebiyatına karşın halk şiiri, insanımızın 

dününü, bugününü kısaca dünyasını yansıtmıştır. Saz şairlerinin emekleriyle, hor 

görülen halk edebiyatına yaklaşmış; bu sayede şiirle ilgilenmiştir. Bu şiirlerde günlük 

konuşma dilinin kullanılmasının Türkçe’nin yaşatılmasında büyük payı vardır. Halk 

şiiri edebiyatımızın yabancı köklere kapılarak özümüzden kopmasına engel olmuştur.  

 

Halk şiiri ulusumuzun özlemini, sevincini, acılarını dile getirir. Halkımızın 

karakteristik özelliklerinin hepsi, halk şiirinde görülür.  

 

Saz şairleri dinleyicileriyle yakın ilişkiler kurarak halktan yana tavırlar 

sergilemişlerdir. Onların yalın bir şekilde yazdıkları şiirler her zaman doğrudan yana 

olmuş, böylece halk şiiri yazıldığı yüzyılın gerçeklerine ışık tutmuştur. Seyit Kemal 

Karaalioğlu da “Türk şiir sanatı her şeyden önce, Anadolu gerçeğinden doğmaktadır. 

Önce oturduğumuz evi tanımalıyız. Kendi öz şiirini tanımayan bir ulus, başka 

ulusların şiirlerini anlayamaz. Yöreselden evrensele gitmenin yollarını 

araştırmalıyız.” diyerek halk şiirine sahip çıkılması gerektiğini belirtmiştir.  
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Halk şiiri, âşıklar tarafından icra edilmiştir ve edilmektedir. “Âşık, sazlı 

(telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak), veya bu 

özelliklerden birkaçını birden taşıyan ve âşıklık geleneğine bağlı olarak şiir söyleyen 

halk sanatçısıdır.” (Artun, 2005:1) Âşık adı karşımıza 13.yy’dan sonra çıkmaktadır. 

“Herhangi bir olay karşısında veya bir sohbet sırasında kendisine verilen bir kafiye 

üzerine, durmacasız şiir söyleyen âşık, kendi iç dünyası ile dopdolu, rüyasında 

kendisine görünen veya gösterilen maddi veya manevi bir sevgiliyi arayıp bulmak 

için ömür boyu belde belde gezer dolaşır, âşıklarla karşılıklı şiirler türküler söyleşir, 

zamanla efsanevi bir kişilik kazanır.” (Halıcı, 1992:12) 

 

“Oğuz Türkçesinin konuşulduğu geniş bir coğrafyada, saz eşliğinde şiir 

söyleyen halk sanatçılarına –oldukça yaygın bir şekilde- yaklaşık olarak on altıncı 

yüzyıldan beri “âşık” denildiği bugün daha açık bir şekilde görülmektedir.” (Oğuz, 

1998:5) Âşık sözcüğünün nereden geldiği tam olarak bilinmese de tahminlerden 

birisi, Türkçe “ışık” kelimesinden geldiğini söylemektedir. “Kalender, Bahayi, 

Bektaşi, Hurufi gibi ehl-i sünnet akidelerine aykırı zümrelere mensup dervişlere ve 

Yunus Emre tarzında halk şair-mutasavvıflarına alem yani sıfat olarak 

kullanılmıştır.” (Köprülü, 1962:246) Gerçekten de âşık kelimesi ilk başlarda Yunus 

Emre tarzında şiir yazanlar için, daha sonra ise tüm halk şairleri için kullanılmaya 

başlanmıştır. Tahminlerden bir diğeri ise, arapça “âşık” kelimesinden geldiği 

söylemektedir. Bu tahmine göre ise, âşık kelimesinin kelime anlamının, kalbi aşk ile 

dolu olan kimse olmasından dolayı halk şairlerinin yapısına uygunluğuna 

bağlanmıştır. Âşıklar edebiyatımızın en önemli kollarından birini oluşturmuştur. Her 

âşık kendi yöresi ile bağlantılı eserler de ortaya çıkarmış, bu sayede geleneğimiz hem 

korunmuş hem yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca tüm ülkemizi etkileyen önemli âşıklar da 

yetişmiştir. Bu sayede âşıklar diğer edebiyat dallarını da etkilemişlerdir. 

 

Anadolu’da, şiir okuyan ve bir yandan da saz çalan, eserleri saz ile birlikte 

dile getiren şairlere âşık denirdi. Bu şairler genelde sazlarıyla birlikte elden ele 

gezerler ve yaşadıklarını, gördüklerini, halkın hayatını kendilerince yorumlayarak 

gittikleri yerlerde sazlarıyla birlikte seslendirirlerdi. Bu eserler, önceden yazılmış 
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oldukları gibi doğaçlama da olabiliyordu. Anadolu ile birlikte yerleşik düzene geçen 

Türk Halkı, göçebe toplumunun şiiri olan epik şiirden, yerleşik toplumun şiiri olan 

âşık şiirine geçmiştir. Epik şiir, yerini halk şiirine; ozanlar, yerlerini âşıklara 

bırakmışlardır. “Âşık, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniş 

kitlelere duyurmuş bir sanatçıdır. Her edebiyat akımı gibi, âşık şiiri de kendi 

döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak oluşmuştur.” (Artun, 2002:35) 

 

Halk şiiri, özellikle 19. yüzyılda canlanmış, bu dönemde çok fazla eser 

ortaya çıkarılmış ve halk şiirini icra eden çok fazla sanatçı yetişmiştir. Bu dönemde 

ayrıca halk şairlerinde bir devamlılık, ustadan çırağa geçen bir yöntem de 

görülmektedir. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da bu konuyu “Erzurumlu Emrah, ikisi de 

Tokatlı olan Gedâi ve Nuri’yi yetiştirmiştir. Nuri, Ceyhunî’nin, Ceyhunî de 

Cemalî’nin ustası olmuştur.”(Yardımcı, 1996:119) şeklinde belirterek bu yüzyıldaki 

devamlılığı belirtmiştir.  

 

“XIX. yüzyılda yaratma ve icra zemini olarak yazılı ortamın daha fazla 

kullanılmaya başlandığını görüyoruz.  Cönk ve mecmua sayısı oldukça fazladır. 

Dolayısıyla bu yüzyıldan günümüze ulaşan âşık edebiyatı ürünlerinin sayısı da 

fazladır.” (Düzgün, 2006:179) 

 

19. yüzyıl halk şiirinden günümüze daha çok bilgi kalmıştır. Bu yüzden 

önceki dönemlere göre 19. yüzyıl hakkında daha objektif tespitlerde bulunmak da 

nispeten daha kolaydır. Bu dönemin önemli kesitlerine baktığımızda; 

- Bu dönemde Bayburt, iki önemli şair yetiştirmiştir. Zihnî’nin  

Sergüzeştnâme’si ve Celalî’nin destanları, bu dönemde Bayburt’u halk 

şiirinin merkezi haline getirmiştir.  

- Halk şiirinin çok önemli isimlerinden olan Dadaloğlu, şiirlerinde 

tabiatı ve kendi duygularını işlemiş, bizlere 19. yüzyıldan çok önemli 

eserler bırakmıştır. 

- O zamanın devlet yönetimine de şiirlerle kafa tutulmuştur. 

Seyrâni’nin şiirleri bu itirazlara bir örnek olarak verilebilir. 
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Görüldüğü gibi bu yüzyılda pek çok büyük şair yetişmiş, pek çok önemli halk 

şiiri eserleri ortaya konmuştur.  

 

Halk şiirine daha yakından baktığımızda, şiirin saz eşliğinde sözlü olarak 

aktarılması yüzünden kafiyelerin zayıf olduğu, çoğunlukla yarım kafiye ve rediflerin 

kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca halk şiirinde dil olarak halkın kullandığı Türkçe 

kullanılmıştır. Halk şiirinde doğa, ölüm, cesaret, sevgi gibi temalar kullanılsa da en 

çok kullanılan tema aşk olmuştur. Aşk teması, halk şiirinde ilk sırada yer almaktadır. 

Tasavvufî, ilahî aşk da işlense de genelde sevgiliye olan aşk hakkında şiirler 

mevcuttur. 

 

Halk şiiri, 19. yüzyılda en parlak devrini yaşamıştır. Bu asırda halk şiiri 

sanatçıları günümüze kadar kalan eserler yaratmışlardır. Halk şiirinin en başarılı 

eserleri bu dönemdedir.  

 

19. yüzyılda halk şiiri çok yaygınlık kazanmasına rağmen, divan 

edebiyatından çok etkilenmiştir. Halk şiiri, divan edebiyatının tesirine daha fazla 

girerek aslında halkın zevkinden uzaklaşmaya başlamıştır. Dönemin âşıkları 

şiirlerinde üstadlarından etkilenmişler ve Âşık Ömer, Gevherî’den etkilenerek divan 

şiirinin nazım şekilleri ve aruz halk şiirine daha çok girmiştir. Bu dönemde, halk 

şiirinde hece ölçüsü de kullanılmıştır; fakat hece ölçüsünde dahi divan edebiyatının 

etkisi Arapça, Farsça kelimeler, terimler ile kendini göstermiştir. Halk şiirinin  

etkilenmesine rağmen, önemini korumasını çok ateşli biçimde dile getirenler de 

olmuştur: 

“Türk şiirinin bir kısmı bu dergahlara uğraya uğraya bir kısmı, bu 
saraylardan bu konu ve renkleri nefsine sindire sindire Anadoluya 
doğru süzülüp akıyordu. Türk kılıcının muzaffer olduğu bu 
yerlerde Türk şiiri yeniliyordu. Artık onun da şeklinde gazel ve 
kasidenin, vezninde aruzun, manasında tasavvufun rengi vardı. Bu 
şiirin pınarında üç ayrı dilin karışık ve bulanık suyu akıyordu. 
Yalnız divan ve tasavvuf şiiri denen bu taklitin karşısında, 
bünyesine yabancı koku ve renkler sindirilmeden Anadolu’ya 
sokulmuş, saraydan uzak, ordu ve halkın içinde yaşayan bir halk 
şiiri de vardı ki; mukaddes bir ata yadigarı gibi hafızadan hafızaya, 
nesilden nesile emanet ediliyordu.” (Ercan, 942:1060) 
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Bu dönemde ortaya konan halk şiiri eserlerinde artış olmuş; fakat şiir 

kalitesi aynı derecede artmamıştır. Ortaya konan eserlerin bazıları eski dönemlerdeki 

eserleri tekrarlamaktan ileriye gidememiştir. Eserlerin önceki dönemlerden en önemli 

farkı, devletin kötü gidişatı, siyasi, sosyal hayattaki değişimin eserlerde işlenmesi 

verilebilir. 

 

“XIX. a. da âşık edebiyatı bir taraftan divan edebiyatının tesirine daha fazla 

girmiş, diğer taraftan Dinî-tasavvufi edebiyat unsurlarına daha fazla maruz kalmıştır. 

Aynı zamanda divan edebiyatı çevresindeki şairlerin âşık tarzına ilgileri daha da 

fazlalaşmıştır.” (Fedai, 1994:190) Mesela Şinasi’nin Tercüman-ı Ahvâl gazetesindeki 

yazıları, Şair Evlenmesi adlı eseri onun halk diline ve edebiyatına verdiği önemi 

göstermektedir. “Şinasi, şiirlerinde az sayıda redif kullanır. Beyit beyit ayrı 

kafiyelerle gelişen “münâcât”, “ilahî” şiirleriyle kasideler, “Arz-ı muhabbet” 

manzumesi ve “Eşek ile Tilki” hikayesi sâfi Türkçe kıtalarla, klasik Türk şiiri olarak 

eski şekillerinden ayrılır.” (Tuncer, 2001:31) Şinasi, sâfi Türkçeyle örnekleri 

edebiyatımıza kazandırmıştır. 

 

Bu dönemde halk şairleri genelde aruz veznini kullanmışlardır. Sade dili 

kullananların sayısı azalmıştır. Halk şiirinde aruz vezni kullanmak nerdeyse gelenek 

haline gelmiş, Dertlî, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah gibi dönemin önemli 

âşıkları da aruz vezniyle şiirler yazmışlardır. Bunun asıl nedeninin ahenk endişesi 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun bir sonucu olarak divan edebiyatı ile halk 

edebiyatı bu asırda birbirlerine yakınlaşmışlardır.  

 

Dönemin ünlü âşıkları arasında Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnî, Dertli, 

Seyranî, Tokatlı Nuri, Ruhsatî sayılabilir. Bu âşıkların yanı sıra geniş çevrelerde 

tanınan, ünlerini bulundukları yerlerde devam ettirmiş olan âşıklar da vardır. 

Minhâcî, Ispartalı Seyranî, Âşık Ali, Gedayî, Devamî, Sürurî, Figanî, Zehrî, Cevrî, 

Hikmetî bu âşıklardan birkaçıdır.  
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19. yüzyıl, halk şairlerin seslerini, yani halk şiirini en fazla duyurdukları 

asırdır. Bu asırda şairler çok iyi teşkilâtlanmışlardır. Bu asırda şairlerin şehirlerde 

loncaları, kahveleri vardır. Halk şairlerinin etkisi o kadar büyüktür ki, devlet halk 

şiirini bir propaganda aracı olarak bile kullanmıştır. Saray, bazı halk şairlerine para 

vererek yurdu dolaşmalarını sağlamıştır. 

 

Bu dönemin şiirlerini incelediğimizde, toplumla ilgili konuların işlendiğini, 

ayrıca bazı eserlerde sert eleştirilerin yapıldığı da görülmüştür. Örneğin Âşık  Gülalî, 

Köse Mehmet Paşa’nın Ruslardan altın alarak şehri düşmana teslim ettiklerini şu 

şekilde dile getirmiştir: 

“Azgur boğazında kavga kuruldu 

Hain paşalara altın verildi 

Şehir talan oldu evler yarıldı 

Vah ki harap oldu güzel Ahıska” 

(Yardımcı, 2003: 18)  

 Zileli Talibi de Osmanlı döneminde baskı ile vergi alınışını aşağıdaki 

dizeleriyle belirtmiştir: 

   “Talibi’yin kurtulmadım çileden 

Mültezimler öşür alır kileden 

En doğrusu kaçmak imiş Zile’den 

Hiç gelmemek Nurun ala nur imiş” 

    (Yardımcı, 2003: 18) 

Bu dönemde, kentlerde yaşayan şairler kentlerde siyaset ile daha yakın 

oldukları için, halk şiirlerinde de bu temalar işlenmiştir. Ayrıca 19.yüzyıl, büyük 

yenilikçi hareketlere tanık olmuş, savaşlar, yenilgiler, sosyal hayatın değişmesine, 

fermanlar halk şiirlerinde halka tercüman olmuştur. Âşık Ruşenî’nin aşağıdaki şiiri, 

döneme tanıklık eden bir şiir niteliğindedir: 

  “... 

  Atılan tüfenkler top gibi çağlar 

Küffar askeriyle bağlandı dağlar 

Bütün ehli İslam âh çekip ağlar 

Hüda imdat senden hâlimiz yaman 
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Küffar köprü kurdu Tuna üstüne 

Herkes silahını aldı destine 

Yürüyüş götürdük küffar üstüne 

Bulmadık fırsandı tez döndük heman” 

19. yüzyıl gibi hareketli bir dönemde tarihsel süreçte yaşananlara 

bakıldığında hemen hemen tüm olayların âşıkların eserlerine tesir ettiği görülebilir. 

Örneğin göçmenlerin İstanbul’a gelişi ve dağıtımı sırasında yaşananları Yalçın, 

destanlar ile ilgili çalışmasında aşağıdaki şekilde verilmiştir:  

“Destanımız bundan 123 yıl önce meydana gelen iskân hadisesini de bize 

başarılı bir şekilde verir: 

Nüfuslar kaleme alındı hemen 

Vapurlara taksim olundu ol zaman 

Çıktı Bandırma’ya halleri yaman 

Olundu iâne ba(y) ü gedaya 

Daha sonra Dinar, Karesi,  Erdek, Manyas bölgesine yerleştirme olayı ele 

alınır: 

Muhacirin götürüldü yerine 

Haneler yapıldı yerli yerine 

Köylü nafakasın verirdi yine 

Hasta olanları geldi beriye” (Yalçın, 1986 : 430) 

Yani 19. yüzyılda halk şiiri sosyal bir açılıma da gitmiştir. Dönemin ünlü 

şairlerinden olan Dertli, sosyal yaşam ile en çok ilgilenen şairlerinden biri olmuştur: 

 

“Her bir kişinin tâlii devletle bir olmaz 

Bir lokması yoktur ki yesin bunca ricâl var. 

  

Bir başıma kalsam, şaha, sultana kul olmam 

Virân olası hânede evlâd u ıyâl var 

  

Dur olmayı ister mi kişi öz vatanından 

Ey Dertli-i biçâre, bu esrarda ne hâl var.” 
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Bu yüzyılda halk şairleri genelde şehirlerde yaşamışlardır, bu yüzden 19. 

yüzyıl ile birlikte halk şiirinde şehir hayatı da konu edilmeye başlanmıştır. Bu 

yüzyılda halk şiiri, şehirlerde yaygınlaşmaya başlanmıştır. “Bu sanatkarlar, Avrupai 

tiyatronun inkişafına rağmen orta sınıf halk arasında ve arka sokaklar ahalisi 

tarafından eksilmeyen bir rağbet gördüler” (Banarlı, 1979:239) Bu devirde, 

İstanbul’da semâî kahvelerinin yaygınlaşması, Anadolu’da da bu tarz kahvelerin 

açılması, halk şiirinin yayılmasını sağlamıştır.  

 

19. yüzyıl, halk şairlerinin İstanbul’da yaygınlaştığı dönemdir. İşte bu 

yüzden İstanbul, 19. yüzyılda halk şiirinin gelişmesi için uygun bir yer olmuştur. 

İstanbul, devrin en büyük merkezlerinden biri haline gelmiştir.  

 

Tavukpazarı’ndaki Âşıklar Kahvesi’ne halk şairleri gelir, hünerlerini 

sergilerlerdi. Halk da âşıkları izlemeye bu kahveye gelirlerdi. Kahvehanenin âşıklar 

arasından çıkmış bir reisleri bulunurdu. Aynı dönemde sarayda da halk şairleri 

bulunmaktaydı; fakat yenileşme hareketleri sebebiyle saraydaki halk şairlerinin 

tesirleri zamanla azalmıştır. Âşıklar kahvesi, bu asrın sonuna doğru kapanmış, fakat 

İstanbul’da halk şiiri ölmemiştir. İstanbul’un semtlerinde âşık kahveleri açılmıştır. 

“Bu kahvehanelerde söz sahibi olan âşıklar artık gezginci âşıklar değildir. “Meydan 

Şairleri” de denen bu tarzın temsilcileri semai kahvelerinde mani, destan, koşma, 

divan, semai, kalenderi gibi şiirler söylerlerdi. Ramazan, bayram ve cuma geceleri 

semai kahvehanelerinde büyük toplantılar olurdu. Önce klarnet, darbuka ve zilli 

maşa gibi çalgılarla mızıka faslı yapılırdı. Alafranga marşlardan sonra türkülere 

geçilirdi. En sonunda âşık şiirleri okunurdu. İstanbul’da semaî ocakları genellikle 

tulumbacı ocaklarına bağlı İstanbullu âşıklardı.” (Artun, 2005:298) Semaî kahveleri, 

aynı zamanda Anadolu’daki âşıkların da ilgisini çekmiştir. Bu âşıklar da semaî 

kahvelerinde bulunmak, bu kahvelerde çalmak, askı indirmek istemişler ve semaî 

kahvelerine gitmişlerdir. 
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Bu yüzyılda halk şiiri çok genişlemiş, kültürlü, çeşitli konularda fikir 

sahibi, siyasi fikirler taşıyan halk şairleri yetişmiştir. 19. yüzyılda tarihî ve güncel 

olayların yanı sıra mizah, eleştiri, insan, sosyal hayat, din, tasavvuf, kadınların 

konumu, toplumsal olaylar konularında eserler verilmiştir. Alemdar Yalçın, bu 

konuyu “Halk şairlerimizin aynı devirde yaşayan diğer edebiyatçı ve aydınlarımıza 

göre teşhis ve tesbitlerinin ne kadar isabetli olduğunu göstermesi bakımından 

dikkatimizi çekmektedir.” (Yalçın, 1987:383) diyerek belirtmiştir. 

 

“...Bazı saz şairleri aşk ve tabiat temalarından, 

koçaklama ve semailerden, savaş terennümlerinden 

hayli uzaklaşarak, sosyal meseleleri kurcalamaya; 

adalet, vatan, memleket işlerindeki yolsuzluklar vs. 

gibi temalar etrafında dönmeye başlamışlardır.” 

(Kabaklı, 1997:868) 

 

Halk şiirinin sosyal hayat ve yaşananlar ile ilgili eserlerine en güzel 

örneklerinden biri kuşkusuz Dadaloğlu’nun eserleridir.  

Kalktı göç eyledi Avşar elleri 

Ağır ağır giden eller bizimdir 

Arap atlar yakın eder ırağı 

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

 

Belimizde kılıcımız kirmani 

Taşı deler mızrağımın temremi 

Hakkımızda devlet etmiş fermanı 

Ferman padişahın dağlar bizimdir 

 

Dadaloğlu’m yarın kavga kurulur 

Öter tüfek davlumbazlar vurulur 

Nice koç yiğitler yere serilir 

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 

     Dadaloğlu (Özdemir, 2001) 
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Divan edebiyatı, halk şiirini bu yüzyılda etkilemesine rağmen, divan 

edebiyatından etkilenmeyen şairler de yetişmiştir. “Dadaloğlu, Deli Boran, Bey Oğlu 

gibi yarı göçebe aşiret şairleri, 19. yüzyılda Karacaoğlan geleneğini sürdürmüşlerdir. 

Bunlar şöhreti âşıklar gibi divan şiiri büyüsüne kapılmayıp eski ozanlar yöresine 

iyice kaynaşan parçalar yazmışlardır.” (Kabaklı, 1985: 494) Bu şairlerin divan 

edebiyatından etkilenmeyişi aslında bilinçli olmamıştır. Bu şairlerin kentlerde, 

kasabalarda yaşamaması, bu yüzden bu şairlerin medrese kültürünü tanımayışları, 

onların törelerine bağlı kalmalarını sağlamıştır. Bu şairler, 19. yüzyıl halk şiirinde 

farklı bir renk olmuşlardır.  

 

Görüldüğü gibi âşık edebiyatı, zaman zaman etkisini yitirmiş, zaman zaman 

tüm halkımızı peşinden sürüklemiş, diğer edebiyat kollarından etkilenmiş, özgün 

eserler ortaya çıkarmış, ama hangi zamanda ve ne konumda olursa olsun, Türk 

Halkının tarih içinde yaşadıklarına ayna olmuş, halk ile bütünleşmiş bir edebiyat dalı 

olmuştur. Halkın anlayacağı şekilde bir dil kullanılması, halkın beğenisini kazanan 

bestelerle birlikte dile getirilmesi, en önemlisi halkın içinden çıkan âşıklar ile 

güçlenip onların eserleriyle beslenmesi âşık edebiyatını en önemli edebiyat 

kollarından biri yapmıştır. Ayrıca âşık edebiyatı, halkımız üzerinde en çok tesiri olan 

dal olmuştur. Halkımız üzerinde bu denli etkili olan bir edebiyat dalı, tarihimizde de 

önemli bir yer tutmuştur.  

 

Bu bölümde, genel olarak âşık edebiyatı ve âşıklar ile ilgili tarihsel süreç 

anlatılırken özellikle âşık edebiyatının 19. yüzyıldaki konumu, önemi, özellikleri 

üzerinde durulmuştur. 19. yüzyıl, âşıklar ve âşık edebiyatı için çok parlak bir yüzyıl 

olmuştur. Bu dönemde âşıkların halk üzerindeki etkileri öyle büyüktür ki, 

padişahların bile âşıkları bir propaganda aracı olarak kullanmaya başladığı 

görülmektedir. Halkın beğenilerini, düşüncelerini yönlendiren, halkı eğlendiren, 

halka olumsuzluklar hakkında ışık tutan hep âşıklar olmuştur. 19. yüzyıl halk şiirini 

ve önemini anlatmak, o dönemin âşıklarından bahsetmeden tamamlanmayacağından, 

bir sonraki bölümde, bu yüzyıla damgasını vuran önemli âşıklardan bahsedilecektir. 
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1.3  19. YÜZYIL ÂŞIK EDEBİYATINA DAMGASINI VURAN 
ÖNEMLİ ÂŞIKLAR 

 

Ulusumuzun asırlardır dili olan, toplumun sosyal değişikliklere, olaylarla 

ilgili olan düşüncelerini şiirlerine döken âşıklar, Türk milleti için her zaman çok 

önemli olmuşlardır. Halkı düğünlerinde eğlendirmişler, kayıplarında üzüntüsünü 

paylaşmışlardır. Âşıklar devlet işlerinden sevdalılara, doğa sevgisinden savaşlara 

kadar her türlü konuyu şiirlerinde işlemiştir. Âşıklar duygularını bazen telden bazen 

dilden, bazen yazarak, bazen de doğaçlama yoluyla şiirler söylemişler ve herkesin 

gönlünde izler bırakmışlardır.  

 

Âşıklar, sadece halkın duygularına tercüman olmamışlardır. Aynı zamanda 

kendi düşünceleriyle, olaylara farklı bakabilmeleriyle halka yön de vermişlerdir. 

Özellikle 19. yüzyıl, âşıkların halka olan etkisinin doruğa ulaştığı, âşıkların etkisinin 

devlet tarafından da fark edildiği bir asırdır. Artun, âşıkların ürünü olan Âşık 

Edebiyatının bu asırdaki gücünden, “Özellikle 17. yüzyılda yetiştirdiği âşıklarla Türk 

insanının şiir anlayışı ve zevkine yön veren bu edebiyat 19.yüzyılda zirveye ulaşmış, 

klasikleşmiştir.” (Artun, 2005:XV)  diye bahsetmektedir.  

 

Bu dönemin âşıkları, kimi zaman Dadaloğlu gibi  

“Kalktı göç eyledi Avşar elleri 

Ağır ağır giden eller bizimdir 

Arap atlar yakın eder ırağı 

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir” 

   (Özdemir, 2001) 

diyerek toplumsal olaylara yorum getirmişler, kimi zaman Erzurumlu Emrah gibi 

 “Gönül gurbet ele çıkma 

 Ya gelinir ya gelinmez 

 Her dilbere meyil verme 

 Ya sevilir ya sevilmez” 

    (Arısoy, 1995:271) 

diyerek sevdayı şiirlerine konu etmiştir.  
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Kimi zaman da Seyranî gibi 

“Ne hikmettir, şu dünyaya 

Gelen ağlar giden ağlar 

Soralım yoksula, baya 

Aslı nedir neden ağlar” 

(Arısoy, 1995:311) 

diyerek hayata dair insanları düşünmeye yöneltmişler. 

 

Bu asırda çok popüler olan âşıkların sayısı da doğal olarak bir hayli 

fazladır. Fakat bazı âşıklar, üsluplarıyla, görüşleriyle döneminin diğer âşıklarına 

ilham vermiş, yazdığı şiirlerle diğer âşıkların da beğenisini kazanmışlardır. Bu 

şairler, aslında o dönemdeki hayat felsefesini, halkın tercihlerini, duygularını da  

etkilemiş yani döneme damgasını vurmuştur denebilir. 

 

Bu bölümde, 19. yüzyılda yetişmiş olan ve birbirinden güzel eserler veren 

âşıkları inceleyeceğiz. Bu devrin âşıkları, içerik yönünden genel olarak “tasavvufî 

âşıklar” ve “din dışı âşıklar” olarak ikiye ayrılmaktadır. Tasavvufî âşıklar daha çok 

ilâhi, Allah aşkı, arayışı gibi konularda şiirler yazarken, din dışı şiirler yazan âşıklar,  

maddi dünyayla ilgilenmişler ve Ali Yakıcı’nın da belirttiği gibi, daha çok seyahat 

etmişler ve seyahatlerini destanlarında dillendirmişlerdir. (Yakıcı, 1997:319). 19. 

Yüzyıl saz şairlerinden Ruhsatî, “Mamulu” köyünden yaptığı bir seyahat sonrası 

gördüklerini destanında şöyle aktarır: 

Mamulu köyünden seyran eyledim 

Kılıçözü çayır çimen görünür 

Tecer kısmına da cevlan eyledim 

Candan batım asıl vatan görünür 

 

Yine deli gönül kaynadı coştu 

Akdağı koydu da Bozok’a geçti 

Şol Yozgat şehrine bir ateş düştü 

Güzelleri kaşı keman görünür 
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N’oldu Mehenk dağı sana da n’oldu 

Zorlu Çiçekdağı karşıma geldi 

Sılada sevdiğim ellerin oldu 

Kavuşmaya hayli zaman görünür 

(Kaya, 1994:503) 

 

 Âşıkları incelerken, öncelikle âşıklar hakkında bilgi vererek âşığın kimliği, 

kişiliği anlatılacak,  daha sonra ise âşıkın bu döneme damgasını vurmasını sağlayan 

yapıtlarından örnekler verilecektir. 

 

1.3.1 ÂŞIK CELALÎ 

 

Celalî, Bayburt’a bağlı olan Tahsinli’de doğmuştur. Bektaşi olan Celalî’nin 

gerçek adı Ahmet olup, 19. yüzyıl ortalarına doğru doğduğu söylenmektedir.  

 

Celalî, Bayburt-Erzurum-Erzincan yöresinde dolaşmış, gittiği yerlerde 

şiirlerini yöre halkıyla paylaşmıştır. Celalî’nin eserlerinde Bektaşiliğin özellikleri 

görülmektedir. Celalî, şiirlerinde taşlamalar, alaylar, yoksulluk, hüzünler 

görülmektedir. 

 

Celalî, 20. yüzyılın başlarında yaşamını yitirmiştir. Şiirlerini incelediğimiz 

zaman halkıyla bir olmuş, şiirlerini içtenlikle yazmış, önemli bir halk ozanıdır. 

 

  YURT YUVA KILDIĞIN TENLİ MEREĞİ  

 Yurt yuva kıldığın tenli mereği 

  Düzüp kotardığın tepir eleği 

  Şu kavdan yaptığın tecir tereği 

  Divan-ı Bari'ye yadigar götür 
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  Elinle ördüğün çöpür ağını  

  Kahan eylediğin kelem bağını 

  Şu kabal biçtiğin sap orağını 

  Al Ulu Tanrı'ya bergüzar götür 

 

  Yetim gömleğini diken iğneyi  

  Her gün yal verdiğin topal ineği 

  Ayran topladığın şu ak küleği 

  Mahşer yığnağına sakla sar götür 

 

  Üç kot arpa beş kot çavdar ekerdik  

  Kesmik ekmeğine hasret çekerdik 

  Namertlere ağu merde şekerdik 

  Sözünü tekrar et iftihar götür 

 

  İle kısmet balsa bize pay taştı  

  Yokluktan derdimiz deriden aştı 

  Açlıkla uğraşmak hayli savaştı 

  Çektiğin mihnetten ah u zar götür 

 

  Yetim kalmış idin emzik tavında  

  Gamla kavrulmuştun gençlik çağında 

  Bir gül yeşertmedin vuslat bağında 

  Gönül yaraların beraber götür 

 

  De ki kadir Mevlam bize ilişme  

  Dünyada sızıyan çıbanı deşme 

  Celalî Baba'dan sorma söyleşme 

  Bu dertli çobandan bir selam götür 

  (Bu şiir, ozanın ölen karısı için söylediği ağıttır.) 

(Arısoy, 1995:240) 
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  KARŞI YATAN ULU DAĞLAR 

  Karşı yatan ulu dağlar  

  Kar kusar bellerin senin 

  Yazın kışın belli olmaz 

  Sert eser yellerin senin 

 

  Suyun bir kumsaldan kaynar  

  İner düz ovayı boylar 

  Şarıl şarıl akar çağlar 

  Serindir sellerin senin 

 

  Çiğdemin menekşen kokar  

  Güzeller göğsüne takar 

  İçinde sunalar oynar 

  Derindir göllerin senin 

 

  Dağın çiçekle dolmasın  

  Umarım yaylan olmasın 

  Yad ilden avcı gelmesin 

  Bağlansın yolların senin 

 

  Celalî der tuzak kurdun  

  Pusularda sindin durdun 

  Yahşı yerden yaman vurdun 

  Kırılsın ellerin senin 

(Arısoy, 1995:244) 

  GÖÇÜMÜ KALDIRTTIM YURTTAN 

  Göçümü kaldırttım yurttan  

  Gelen ağlar geçen ağlar 

  Elbet bir devasız dertten 

  Dolan göz bir zaman ağlar 
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  Telli turnam kalktı çölden  

  Yeşil başlı sunam gölden 

  Kuzusun alsalar elden 

  Hayvan iken ceylan ağlar 

 

  N'eylerim gülşende gülü  

  Menekşe susam sümbülü 

  Uçurdum Hamdi bülbülü 

  Onunçün gözler kan ağlar 

 

  Celalî bülbülün zarı 

  Bizi ağlatma her bari 

  Hafızın hıfzı tekrarı 

  Durmuş Hakk'a divan ağlar 

(Arısoy, 1995:247) 

 

1.3.2 RUHSATÎ 

 

Ruhsatî, 1856 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinin Deliktaş bucağında 

doğmuştur.  Yoksul bir ailenin çocuğu olan Ruhsatî, gençlik çağlarına kadar köyünde 

yaşamış, Feryadî’den okuma yazma öğrenip Kusurî’nin çıraklığını yapmıştır.   

Ruhsatî dört kez evlenmiştir. İlk eşi Mihri, ikincisi Fatma, üçüncüsü, Ayşe, 

dördüncüsü Mühimme'dir. 23 çocuğu olmuştur.  

 

Ruhsatî, yoksul bir ailenin çocuğu olarak, üstelik yetim öksüz yetiştiği için, 

dahası yaşamı süresince de güvenlikli, erinçli bir yaşama ulaşamadığı, günleri 

yaşlarla dolu geçtiği için, çeşitli işlere yönelmiştir.  

Ruhsatî, 1899 yılında vefat etmiştir. Ölmeden önce  

“Felek ayak ayak çarha yanaşdı 

Merhem kabul etmez yaram kuzular 

Eflatun el katmaz Lokman karışmaz 

Kesildi her yerden çarem kuzular” (Cem, 1935:243) 
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  HELE BİR DÜŞÜN Kİ GÖZÜMÜN NURU  

  Hele bir düşün ki gözümün nuru 

  Bu kadar parayı sana kim verdi 

  Bazı fukaraya bulma kusuru 

  Mesti kundurayı sana kim verdi 

 

  Anadan doğunca kürkün var mıydı  

  Üryan gelmedin mi börkün var mıydı 

  Torba torba mecidiyen var mıydı 

  Tükenmez parayı sana kim verdi 

 

  Kuş tüyü döşekte yattın uzandın  

  Haftada bir çeşit geydin özendin 

  Aferin aklına sen mi kazandın 

  Şu tompu tarlayı sana kim verdi 

 

  Dinle Ruhsatî"yi ne diyom sana  

  İyi bir öğüttür sanma ki çene 

  Çalışmayla verse verirdi bana 

  Bu köşkü sarayı sana kim verdi 

(Arısoy, 1995:285) 

 

  SENİN BU SAÇLARIN SENİN BU BUYUN 

  Senin bu saçların senin bu buyun 

  Senin bu benlerin öldürür beni 

  Senin bu leblerin senin bu sözün 

  Senin bu dillerin öldürür beni 
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  Senin bu harçların senin bu huyun  

  Senin bu kaşların senin bu yayın 

  Senin bu duruşun senin bu boyun 

  Senin bu kolların öldürür beni 

 

  Senin sallanışın senin gezişin  

  Senin kirpiklerin senin sezişin 

  Senin bu esrarın senin sezişin 

  Senin bu yolların öldürür beni 

 

  Senin bu yanağın senin bu dilin  

  Senin zülüflerin senin bu telin 

  Senin yaz baharın senin sümbülün 

  Senin bu güllerin öldürür beni 

 

  Senin hayır işin senin şer işin  

  Senin arayışın senin soruşun 

  Senin Acem şalın senin sarışın 

  Senin bu bellerin öldürür beni 

 

  Senin bu Ruhsatî'n senin kardaşın 

  Senin benim için böyle telaşın 

  Senin bu feryadın senin göz yaşın 

  Senin buselerin öldürür beni 

(Arısoy, 1995:287) 

 

  YA İLAHİ GÖRÜNMEZDEN BİR DEVLET  

  Ya ilahı görünmezden bir devlet 

  Zekatını vermez isem geri al 

  Helalinden dört öküz ver yarabbi 

  Koşup çifte süremezsem geri al 
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  Yoksulluğu ezberledim n'ideyim  

  Verin aşkın badesini yudayım 

  Biraz altın ver ki hacca gideyim 

  Bu kavl üzre duramazsam geri al 

 

  Çok verirsin beynamaza hayına  

  Saldın beni züğürtlüğün yayına 

  Köprüler yaptıram Tecer suyuna 

  Kagir bina kuramazsam geri al 

 

  Bir söz ver yarabbi göreyim şimdi  

  Yoksulluk elinden ciğerim yandı 

  Üryana bir gömlek yetime hindi 

  Rızan için saramazsam geri al 

 

  Ne mümkün yarabbim yolundan sapam  

  Ruhsat'ın terkedip dünyaya tapam 

  Senin rızan için bir oda yapam 

  İki minder seremezsem geri al 

(Arısoy, 1995:289) 

 

1.3.3 ÂŞIK KEMALÎ 

Âşık Kemalî, Kastamonu’da doğmuştur. Gerçek adı Mustafa’dır. 

Kemalî’nin yaşadığı zamanlarda, Kastamonu her taraftan gelen Dertli, Emrah gibi 

usta ve diğer ikinci derecedeki saz şairlerinin gelip oturdukları, saza, söze çok 

meraklı bir yerdi. Kastamonulu gençler, bu şairlerin etkisi altında kalıyor, büyük 

şairlerin toplantılarına sahne olan Kastamonu da, her delikanlıda saz çalmak ve 

söylemek hevesi uyanıyordu. Mustafa da gelen büyük âşıklardan etkilenmiştir ve 

âşık olmaya karar vermiştir. Babasının karşı çıkmasına rağmen Kemalî, saza ve söze 

olan sevgisi sanatına galebe çalmıştır.  
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“Daha 17-18 yaşındayken babasının mesleğini bıraktı; saz alemlerine 

karışmağa, saz omuzda mey ve mahbub alemlerinde dolaşmağa başladı. 

İlk zamanları, kendisi bir ustaya çırak verildi, o usta ile üç , dört ay birlik çaldı. Az 

zaman içinde kendi kudretini, kendi inkişaf ettirdi ve ondan sonra usta çıktı. En 

nihayet o da âşık oldu, âşıklar meclisinde yer aldı. En sonunda da Kastamonu da ve 

Anadolu’nun pek çok tanınan ve sevilen âşıklar sırasına geçti. Kemalî mahlasını 

aldı.” (Yaman, 1935: 127) Kemalî, Ankara, Konya, İzmir, Samsun ve diğer bir çok 

yere gitmiştir.  

Kurban oldum, o meydane girince  

Hayyal ebed buldum, ikrar verince. 

Kemalî güşuma telkin edin ve, 

Hacı Bektaşı Veli hünkara düştüm 

(Yaman, 1935: 127)   

“Koşmasında da itiraf ettiği gibi Bektaşi oldu.Yeni tarikatı ve piri hakkında 

bir çok mersiyeler yazdı.” (Yaman, 1935: 127)   

 

Kemalî, yoksul bir âşıktır, ailesinden gelen bir serveti de bulunmamaktadır. 

Yoksulluğu, aşağıdaki dizelerde de görüldüğü üzere, şiirlerinde zengin ve yoksul 

arasındaki çatışmaları da işlemesine yol açmıştır. 

Ülfet mi edef, ehli geda ile ganiler, 

Anlar bu fena çifei dünyaya ilişdi. 

(Yaman, 1935: 128)   

Kemalî, herkese yardım etmeye çalışan, kötülük bilmeyen bir âşıktır. 

Kişiliği, şiirlerine de bu şekilde yansımıştır. Şiirlerinin temalarını incelediğimizde 

aşk, fakr, dem’den sıkça bahsedildiğini görülmektedir. Kemalî, on iki telli bir saz 

çalardı. Sesi davudi idi ve çok güzeldi. Kemalî’nin de ustalık ettiği çırakları 

olmuştur. Çıraklarından en önemlisi Kastamonulu Fevzi’dir.  

 

Kemalî, yaşı ilerlemesine rağmen seyahat etmeye devam etmiştir. Fakat son 

zamanlarını evinde geçirmiştir. Âşık, yetmiş bir yaşında, 1892 yılında ölmüştür. 

Âşık Kemalî’nin eserlerinden bazıları aşağıda verilmiştir: 
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DEDİM DİLBER NİÇİN EYLERSİN CEFA  

Dedim dilber niçin eylersin cefa 

Dedi güzellerde eski adettir 

Dedim gayrilere edersin vefa 

Dedi mutlak âşıklara nisbettir 

 

Dedim benim ile eylesen ülfet  

Dedi şimdi zersiz olmaz muhabbet 

Dedim malım canım senin ey afet 

Dedi inanmazım kuru sohbettir 

 

Dedim Kemalî'yi ağlatma yarim  

Dedi âşıkları ağlatmak karım 

Dedim kalmadı hiç sabra kararım 

Dedi sabrın sonu istirahattir 

(Arısoy, 1995:287) 

 

Hüdanın aşkına ey badı seher 

Götür arzuhalim didare söyle 

Benim sevdalı……………. 

Yüz sür hakipaye hünkare söyle 

 

Varında yanına ol mehparenin  

Sun arzuhalimin men biçarenin 

Yalancı bi ikrar kalbi karanın 

Püseyle damenin yalvar ve söyle 
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Gitmez oldu gözden yarin hayali 

Getirdi başıma bu kilükali 

Eğer sorarlarda noldu Kemalî 

“Kaldı ayaklarda biçare” söyle  (Yaman, 1935, 130) 

 

Hey gamzesi cellad müjgan okuna 

Nişan eyleyeli yaredir sine 

Cemalinde ümmülkitap okuna 

Tilavetin var (şın) ile (yasine) 

 

Beni kan ağlatan sinili yaşin 

Silmedi bir kere gözerim yaşin 

Bileyim dersen eğer ol yarin yaşin 

Girmiştir sevdiğim onikisine 

 

Derdi hasretile bağrım oyarım 

Bana uyana ben de uyarım 

Perişan halimi görse o yarim  

Rahmetsiz mi eder Kemalî’sine 

(Yaman, 1935, 133) 

 

Hey vefasız dilber billur gerdanın  

Dişlemedim dişleyenler dişledi 

Hışma geldiği dem tiri müzganın  

Sinem üzere ne cefalar işledi 

 

Oynatma aşıkın oyunbaz yarim 

İkrarım muhkemdir yoktur inkarım 

Tuzak kurup saydederken şikarım 

Bir takım aduler vardı kişledi 
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Cevretme kuzum olmuştur üstad  

Kimini şad etti kimini naşad 

Ol dinsiz imansız gamzesi cellad 

Sen değil Kemalî çoğunu şişledi 

(Yaman, 1935, 133) 

Azimet eyleyüp mülkü ademden  

Geldim bu aleme biçare düştüm 

Taallüm eyleyip her esmai ademden 

Maalin fehmedip esrara düştüm 

 

Erenler bezmine aldılar beni  

Küşat oldu anda gönül revzeni 

Geçince boynuma aşkın reseni  

Meydana erkanda ikrar düştüm 

 

Kurban oldum o meydana girince  

Hayyül ebed buldum ikrar verince  

Kemalî güşuma telkin edince  

Hacı Bektaşı Veli hünkara düştüm 

(Yaman, 1935, 136) 

 

1.3.4 ÂŞIK ŞENLİK 

Gerçek adı Hasan olan Âşık Şenlik, 1850 yılında Çıldır’ın Suhara köyünde 

dünyaya gelmiştir. Şair, 14 yaşında bir dere boyunda uyuyakalmış, rüyasında da aşk 

badesini içmiştir. Uyandığında da şiir söylemeye başlamıştır. Âşık Şenlik’in ustası 

Âşık Nuri olmuştur.  

  

Şenlik, ağdalı bir dili tercih etmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının 

olduğu dönemde (93 Harbi) Şenlik kahramanlık destanlarıyla, koçaklamalarıyla 

yöredeki milis kuvvetlerin direnç kaynağı olmuştur. Şenlik, istilacılarla mücadele 

veren en güçlü âşık olarak bilinir. 
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  BU DÜNYANIN SAFASINI SÜRMEDEN  

  Bu dünyanın safasını sürmeden 

  Ne tuttun yakamı ay ihliyarlık 

  Evvelki devranın düşer yadıma 

  El götür yakamdan koy ihtiyarlık 

 

  Alıp verir dizlerimin yelini 

  Eğdin kametimi büktün belimi 

  Yakın iken ırağ ettin yolumu 

  Günlük yolum oldu ay ihtiyarlık 

 

  Dayaksız adım atabilmenem 

  Tüy döşek üstünde yatabilmenem 

  Altı aylık çocuğa yetebilmenem 

  Ettin sabilere tay ihtiyarlık 

 

  Sultan idim dağ başında ben ezel  

  İndi dökülenler gönlümden gazel 

  Beni görüp güler idi her güzel 

  Onu da ömrüme say ihtiyarlık 

 

  Sulandı gözlerim zay oldu işler  

  Ağız papuçladı döküldü dişler 

  Ürkmez oldu benden yerdeki kuşlar 

  Çekerim elinden huy ihtiyarlık 

 

  Sefil Şenlik böyle bir hale geldi  

  Aşk ucundan benzi sarardı soldu 

  Evlad ü ıyalim terkimi kıldı 

  Ahir günüm oldu zay ihtiyarlık 

(Arısoy, 1995:246) 
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NE BAKARSIN MELUL MELUL YÜZÜME  

  Ne bakarsın melul melul yüzüme 

  Yüreğime koydun veremi kartal 

  Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa 

  Zalim gülle kesti aranı kartal 

 

  Zehmin ağır yapın aslan yapısı  

  Gören kuşlar seni titrer hepisi 

  Öldürürdün ele geçen hapisi 

  Atardın karanlık yere mi kartal 

 

  Yüksek yüksek yığınlara çıkardın  

  Uzak uzak menzillere bakardın 

  Yüz sıçanı bir deliğe sokardın 

  Keserdin ağzını hara mı kartal 

 

  Sarıdır gözlerin yekedir başın  

  Çaynaklıdır pençen keskindir dişin 

  İnsafsız zulümkar zabit yoldaşın 

  Öldürmektir seni meramı kartal 

 

  Sefil Şenlik zulüm eyledi sana  

  Çalardın çırpardın batardın kana 

  Derdin hadden aştı gelmez hesaba 

  Lokman Hekim sarmaz yaranı kartal 

(Arısoy, 1995:249) 

1.3.5 ÂŞIK  VELİ 

   Mecnunum Leylamı gördüm 

   Bir kerece bakdı geçti 

   Ne sordu ne de söyledi 

   Kaşlarını yıktı geçti 

   (Aslanoğlu, 1984) 
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Âşık Veli, Şarkışla’nın İğdecik köyünde doğdu. Şairin annesi de babası da  

şairdir fakat okuma yazma bilmedikleri için şiirlerini yazıya geçirememişler, bu 

yüzden şiirleri günümüze ulaşamamıştır.  

 

Âşık Veli, genç yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Daha sonra hayatını 

çobanlık yaparak kazanmaya başlamıştır. Çobanlık yaptığı yıllar, uzun bir süre 

yanında çalıştığı Tükmenler’den bir kıza aşık olmuştur. Şair sevgilisi için şiirler de 

yazmıştır. Sevgilisine şöyle demiştir: 

 

Ama dilber çok iş bilir ustasın 

Melül mahzun gezen bilmem hastasın 

Sinem püte ettin mekan istersin 

Muhkem imiş alamadım kal'an yar  

   (Aslanoğlu, 1984) 

Daha sonra ise, sevgilisinin başka birine verilmesiyle birlikte büyük acı 

çekmiş ve şu dizeleri söylemiştir: 

 

Hel hel ettim Mağara'dan uçurdum 

Telli Kız'ın gitti derler bu yola 

Elim ile evlerini göçürdüm 

Telli Kız'ın gitti derler bu yola 

      (Aslanoğlu, 1984) 

Veli’nin ölümü ise son derece trajik olmuştur. “Tozanlı tarafından gelirken 

Yıldızeli'nin Davlıalağan köyünün Sancılıçam mevkiinde fırtınaya tutuldu. Bir an 

önce köye ulaşmak amacıyla atını mahmuzladı. At hızlı ilerliyordu. Bir çamın 

altından geçtiği sırada, aşağıya doğru sarkan dallardan korunmak için öne doğru 

iyice eğilmek zorunda kaldı. At birdenbire yekinince eyerle dal arasında sıkıştı ve 

eyerin kaşı göğsüne saplandı. O vaziyette köy kadar gitti. Konu komşu tedaviye 

çalıştılarsa da, yaptıklarından ne olacak. Ancak bir hafta yaşayabildi. Kabristana 

gömüldü. Öldüğü vakit yaşı altmışı geçiyordu.” (Aslanoğlu, 1984) 
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MECNUNUM LEYLAMI GÖRDÜM 

Mecnunum Leylamı gördüm 

Bir kerece bakdı geçti 

Ne sordu ne de söyledi 

Kaşlarını yıktı geçti 

 

Soramadım bir çift sözü 

Ay mıydı gün müydü yüzü 

Sandım ki zühre yıldızı 

Şavkı beni yaktı geçti 

 

Ateşinden duramadım 

Ben bu sırra eremedim 

Seher vakti göremedim 

Yıldız gibi aktı geçti 

 

Bilmem hangi burç yıldızı 

Bu dertler yareler bizi 

Gamze okun bazı bazı 

Yar sineme çaktı geçti 

 

Veli'm eydür ne hikmet iş 

Uyumadım ki görem bir düş 

Zülfünü kement eylemiş 

Boğazıma taktı geçti 

   (Aslanoğlu, 1984) 

 

Horasan ilinden Anadolu'ya 

Islahata geldi Pir Hasan Dedem 

Seyreyle didemden akan selini  

Islahata geldi Pir Hasan Dedem 
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Peşinden ordusu gayet fırkatlı  

Taçları yeşildir dilleri tatlı 

Böyle er görmedim gayet heybetli  

Islahata geldi Pir Hasan Dedem 

 

Haydarı Berek'e bekçidir koydu  

Necef denizinden kılıçın aldı  

Tahta kılıç ile çok kafir kırdı  

Islahata geldi Pir Hasan Dedem 

 

Ol Berek dağında Haydar seslenir  

Varan deli akıllanır uslanır 

Tahta kılıç kılıfında paslanır  

İslaha geldi Pir Hasan Dedem 

 

Aksede üstünde gördüğüm böyle  

Gül yüzlü efendim gördüğün söyle  

Pir Otman Baba'ya bir niyaz eyle  

Islahata geldi Pir Hasan Dedem 

 

Velim der ki şüphesiz Ali 

Bir ismi Hasandır, bir ismi Ali  

Niyaz et Allahın sevgili kulu  

Islahata geldi Pir Hasan Dede 

   (Aslanoğlu, 1984) 

3 

Dost dost diye hayaline yeldiğim 

Dost ise ayırmış özünü benden 

Çatık kaşı, benlerini saydığım 

Çevirmiş nicedir yüzünü benden  
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Hani dost uğruna can baş verenler 

Hasbeten söylesin gözle görenler 

Şimdi bizden yüz çevirdi yarenler 

Evvel sekizmezdi gözünü benden 

 

Gözüm yaşı dömer m'ola sellere 

Bu ayrılık har düşürür güllere 

Evvel aşna idim her bir hallere 

Şimdi sakınıyor sözünü benden 

 

Sadık gerek dost yoluna soyuna 

Gönül kail Hak'tan gelen oyuna 

Besbelli ki oynayamam yayına 

Anınçün kaldırmış nazını benden 

 

Her sabah naz ile gelip geçerken 

Doldurup da al badeler içerken 

Veli'm eyder ak göğsünü açarken 

Şimdi nikaplamış yüzünü benden 

   (Aslanoğlu, 1984) 

  

1.3.6 BAYBURTLU ZİHNÎ 

Bayburtlu Zihnî'nin doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir; fakat 

şiirlerinden yola çıkarak 19. yüzyılın başlarında doğduğu söylenmektedir. Babasının 

adı Osman'dır. Zihnî, öğrenimine Erzurum ve Trabzon medreselerinde başlamış, 

daha sonra ise İstanbul'a gitmiştir. Burada Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. Bir 

süre İstanbul'da kaldıktan sonra yurduna dönmüştür. Bir süre sonra Hacc'a, oradan da 

Mısır'a geçmiştir. “1832 yılında Hacc’a giden Zihnî, Mısır üzerinden İstanbul’a 

geçmiştir. O sıralarda 1. Abdülmecit de tahta çıkmıştır. Zihnî, padişaha bir 

“culusiye” sunmuştur.” (Arısoy, 1995:231) 
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Zihnî, dolaştığı yerlerde genelde taşlanacak birini bulmuştur. Bu kişi 

genelde kaymakam, ağa, kadı gibi halkı yöneten kesimden olmuştur. Zihnî, ömrünün 

son dönemini Trabzon'da geçirmiştir. Bir gün, memleket özlemiyle Bayburt’a doğru 

yola çıkan Zihnî, Trabzon yakınlarında Holasan köyünde 1859 yılında ölmüştür. 

 

Zihnî’nin “Divan”ı ile, başından geçen olayları anlatan “Sergüzeştnâme” 

adlı eserleri vardır. Adını hece ile söylemiş koşmaları ile destanları yaşatmakta olsa 

da Zihnî, divan şairi olma kaygısı gütmüştür. Divanında divan şiirinin bütün şekilleri 

ile yazılmış şiirler vardır. Usta bir taşlamacı (hicivci) olan ozan, bu tür eserlerinde 

yer yer açık saçık ve kaba küfürlere de baş vurmuştur. 

 

VARDIM Kİ YURDUNDAN AYAK GÖTÜRMÜŞ 

Vardım ki yurdundan ayak götürmüş 

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı 

Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş 

Sakiler meclisten çekmiş ayağı 

 

Hangi bağda bulsam ben o marali 

Hangi yerde görsem çeşm-i gazali 

Avcılardan kaçmış ceylan misali 

Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı 

 

Laleyi sünbülü gülü har olmuş 

Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış 

Süleyman tahtını sanki mar almış 

Gama tebdil olmuş ülfetin çağı 

 

Zihnî derd elinden her zaman ağlar 

Vardım ki bağ, ağlar bağban ağlar 

Sümbüller perişan güller kan ağlar 

Şeyda bülbül terk edeli bu bağı 

(Arısoy, 1995:252) 
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KATİP SEN YAZ SABA SEN DE KEREM KIL 

Katip sen yaz saba sen de kerem kıl 

Götür arzıhalim yare tez elden 

Naziktir efendim nezahetli bil 

Gönderelim o dildara tez elden 

 

Katip çok uzatma sarfı imlayı 

Hemen yaz derdime iste davayı 

Kerem et bekletme bad-ı sabayı 

Azmeylesin o diyara tez elden 

 

Hasretli dideme nem mi gönderir 

Hicran mı gönderir gam mı gönderir 

Kendi mi gelir merhem mi gönderir 

Zahm-ı dil-i Zihnî'zara tez elden 

(Arısoy, 1995:255) 

 

SABA GİDER İSEN BİZİM DİYARE 
Saba gider isen bizim diyare 

Benim vasfı halim o yare söyle 

Lalenin bağrında bir ise yare 

Benimki erişti hezara söyle 

 

Bülbül bir gül için çekerse zarı 

Halini arzeder yüz yüze bari 

Ya ben görmemişim o şuh didarı 

Bıraktı bu garip diyare söyle 

 

Pervane perrini yaktıysa nare 

Ya ben yaktım vücudumu yekpare 

Zihnîya Mansur''u çektiyse dare 

Ben esirim zülfü nigare söyle 

(Arısoy, 1995:256) 
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UZUN MÜDDET HABER YOKTUR SILAMDAN 

Uzun müddet haber yoktur sılamdan 

Her posta geldikçe gönlüm yerinir 

Haber yok evlad ü ayal, anamdan 

Can postanelere varır sürünür 

 

Kör olsun gurbetin kahrı bitmedi 

Gidemem vatana çilem yetmedi 

Gül de taksam bülbülümüz ötmedi 

Altın kafes olsa viran görünür 

 

Bahar geldi seyran için iline 

Herkes sevdiğim takmış koluna 

Zihnîya gurbetin gider yoluna 

Hasretli sîneme hicran sarınır 

(Arısoy, 1995:258) 

1.3.7 DADALOĞLU 

    Dadaloğlum yarın kavga kurulur 

    Öter tüfek davlumbazlar vurulur 

    Nice koç yiğitler yere serilir 

    Ölen ölür kalan sağlar bizimdir (Arısoy, 1995:88) 

19. yüzyılda yaşamış olan âşıkların en önemlilerinden biri olan Dadaloğlu,  

güney illerimizde yaşamıştır. Hakkında yazılı kaynaklar olmadığı için kesin bir 

bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu belirsizlik, güney illerimizin hepsinin büyük şairi 

kendilerine mal etmeye çalışmasına neden olmuştur. Asıl adı Veli olan 

Dadaloğlu’nun 1785-1868 yılları arasında yaşadığı öne sürülmektedir.  

Şiirlerinde ;  

                Kalktı göç eyledi Avşar elleri 

                Ağır ağır giden iller bizimdir 

gibi mısralara rastlanan Dadaloğlu, Toroslar’da yaşayan Türkmen aşiretlerinin Avşar 

boyundandır. 
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Dadaloğlu, şiirleriyle tarihî olaylara, isyanlara tanıklık ederken, aynı 

zamanda tabiat ve aşk temalı şiirler de yazmıştır. İlgilendiği olaylar dolayısıyla hem 

bir devrin tarihini hem de bir toplumun duyuş ve düşüncelerini yaşatmıştır. Bu 

bakımdan Dadaloğlu edebiyatımızın dikkatle üzerinde durulmaya değer şairlerinden 

biridir.  

 

AVŞAR ELLERİ   

Kalktı göç eyledi avşar elleri 

Ağır ağır giden eller bizimdir 

Arap atlar yakın eyler ırağı 

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

 

Belimizde kılıcımız kirmani 

Taşı deler mızrağımın temreni 

Hakkımızda Devlet Vermiş Fermanı 

Ferman padişahın dağlar bizimdir 

 

Dadaloğlum yarın kavga kurulur 

Öter tüfek davlumbazlar vurulur 

Nice koç yiğitler yere serilir 

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 

(Arısoy, 1995:88) 

 

 

 

GEL HA GÜZEL GEL HA METHİN SÖYLEYİM 

Gel ha güzel gel ha methin söyleyim 

Ağzın şeker dudakların bal gibi 

Yaşta küçük amma boyda münasip 

Sallanıyor bir fidanca dal gibi 
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Kalem aldım kaşlarını çatmaya 

Hicabettim adın sual etmeye 

Baban seni az bahaya satmaya 

Bakıp durur bin liralık mal gibi 

 

Gezdireyim yeşil ilen alınan 

Besleyeyim şeker ilen balınan 

Baban seni bana verse malınan 

Koklarıdım yeni açmış gül gibi 

 

Hezele de Dadaloğlu''m hezele 

Melhem eyle gel yaramı tazele 

Ak saray gerektir böyle güzele 

Çalışırdım on halayık kul gibi 

(Arısoy, 1995:91) 

 

 

DİNLEYİN AĞALAR BİR SÖZ EDEYİM 

Dinleyin ağalar bir söz edeyim 

Bir güzel beni dilinen kandırdı 

Söz verdi de geri döndü sözünden 

Kötüleri üstümüze saldırdı 

 

Devşir hey sevdiğim simlerin kuşan 

Deli olur senin sevdana düşen 

Dostum nerde deyi sorup sormayan 

Muhabbeti ara yerden kaldırdı 

 

Senin için giyeceğim alları 

Irak idi yakın ettim yolları 

Heves-güves yetirdiğim gülleri 

Korkuyorum bir soysuza yoldurdu 
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Dadaloğlu''m der ki bakın halime 

Değirmen dönüyor çeşmim seline 

İnanman güzelin tatlı diline 

Çokca beni serseriye yeldirdi 

(Arısoy, 1995:94) 

ILGINCA SILGINCA GÖRÜNEN DAĞLAR 

Ilgınca sılgınca görünen dağlar 

Yoksa Türkmen ili başın boran mı 

Deli gönül kaynayıp da coşunca 

Hey ağalar coştucağım güman mı 

 

Aşağıdan akça koyun geliyor 

Bezirganlar koç yiğide gülüyor 

Kitabın dediği günler oluyor 

Yoksa gün döndü de ahır zaman mı 

 

Aşağıdan akça kuğum ötünce 

Katar başım mayalarım sökünce 

Şah''tan ferman Türkmen ili göçünce 

Daha da hey Osmanlıya aman mı 

 

Dadaloğlu der ki gördüm düşümde 

Yiğ''de at verirler on beş yaşında 

Alışkın piştovla dağlar başında 

Azrail''den başkasına aman mı 

(Arısoy, 1995:98) 

ILGIT ILGIT SEHER YELİ ESİYOR 

Ilgıt ılgıt seher yeli esiyor, 

Gavur dağlarının başı dumanlı. 

Gönül binmiş aşk atına aşıyor, 

Bre beyler, cünunluğun zaman mı? 
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Aşağıdan iskan evi geliyor, 

Bezirganla koç yiğide gülüyor. 

Kitabın dediği günler oluyor, 

Yoksa devir döndü ahir zaman mı? 

 

Dadaloğlu''m sevdası var başımda, 

Gündüz hayalinde gece düşümde. 

Alışkan tüfekler dağlar başında, 

Azrail''den başkasına aman mı? 

(Arısoy, 1995:102) 

 

1.3.8 DELİ BORAN 

Haydi bire deli gönül 

Alevden mi dışın senin 

Haydi bire deli gönül 

Alafırcık işin senin 

(Rıza, 1930:40) 
 

“Deliboran Fırat ile Gâvur dağı arasında mevcut Türkmen aşiretleri 

arasında yaşamış coşkun bir halk şairidir” (Rıza, 1930:40). Deli Boran’ın yaşamıyla 

ilgili ayrıntılı bilgiler günümüze kadar tam anlamıyla ulaşamamıştır fakat 

araştırmacılar, Deli Boran’ın şiirlerinden yola çıkarak kendisinin 1820’li yıllarda, 

Çorum’un Sarıbey köyünde doğmuş olabileceğini varsaymaktadırlar. Bazı 

araştırmacılar ise Deli Boran’ın Türkmen olduğu ve Fırat Irmağı boyunca yaşadığı 

söylenmektedir. Üç peşli entari giymesi ve garip davranışlarda bulunması nedeniyle 

deli olarak nitelenmiştir. Boran ve Deli Boran mahlaslarını kullanmıştır. 

 

Deli Boran göçmen olduğu için hayatının çoğunu seyahatte ve gezerek 

geçirmiştir. Deli Boran şiirleri günümüze pek kalmasa da genel olan Karacaoğlan’ın 

izlerini görebiliriz.  
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ARZULAYIP SENİ GÖRMEĞE GELDİM 

Arzulayıp seni görmeğe geldim 

Yüzünde evvelki nurun kalmamış 

Evvel uğrun uğrun işmar ederdin 

Şimdi söylemeğe dilin kalmamış 

 

Böyle olduğunu bilsem gelmezdim 

Öğüt versen ol öğütten almazdım 

Bahçen mâmur deyi gelip girmezdim 

Senin yol olmadık yerin kalmamış 

 

Boran'ım der geldim ise giderim 

Bağıban değilim bağı n'iderim 

Varır bir fidana hizmet ederim 

Dökülmüş yaprağın, gülün kalmamış 

(Arısoy, 1995:264) 

 

BUGÜN BİR VEZİRİN VEKİLİ SENSİN 

Bugün bir vezirin vekili sensin 

Çekildim yanına car deyi geldim 

Ya merhamet eyle ya lutfet öldür 

Aşıkın muradın' ver deyi geldim 

 

Çekilsin askerin açılsın bahtın 

Bin yıl akmalı Erşivan tahtın 

Nice kulları da odlara yaktın 

Sende bir keramet var deyi geldim 

 

Gelin seyredelim bahara yaza 

Ötüşen ördeğe çağrışan kaza 

Kalk gidelim nizam kurdu Sivas'a 

Kendirim boynuma dar deyi geldim 
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Gözümden akıttım kan ile yaşı 

Varıp düşündüğüm salının taşı 

Gönlünüz olursa görün bu işi 

Leylâ'yı Boran'a ver deyi geldim 

(Arısoy, 1995:265) 

GÖKTE DOĞAN YILDIZ İLE AY İSE 

Gökte doğan yıldız ile ay ise 

Sorarlar aslını eğer soy ise 

Âşıka da bahşişçiğin bu ise 

Vallahi billahi az kara gözlüm 

 

Mail oldum yüzün ile ağzına 

Kara hattat sürme çekmiş gözüne 

Taramış zülfünü dökmüş yüzüne 

Tara zülfünü de düz kara gözlüm 

 

Selâm ver de selâmını alayım 

El kavşurup divanına durayım 

Ben kapında kulun kölen olayım 

Hep sana ettiğim naz kara gözlüm 

 

Hesap ettim on yedidir yaşını 

Akıtayım gözlerimin yaşını 

Koy dizimin üstüne de başını 

Bir bir düğmelerin çöz kara gözlüm 

(Arısoy, 1995:268) 

HAYDİ BİRE DELİ GÖNÜL 

Haydi bire deli gönül 

Alevden mi dışın senin 

Haydi bire deli gönül 

Alafırcık işin senin 
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Yardan sana sade cefa 

Sen de bol bol od ver bana 

Bozarmış hep yana yana 

Kanlı kızıl başın senin 

 

Kalan her kucakta gezme 

Rüzgarlardan hile sezme 

Vara yoğa gönül çezme 

Bine varmış yaşın senin 

 

Deli Boran benzin solmuş 

Boğazına zıkkım dolmuş 

Döğe döğe gömgök olmuş 

Kana kesmiş döşün senin 

(Arısoy, 1995:269) 

 

 

1.3.9 DERTLİ 

Telli sazdır bunun adı 

  Ne ayet dinler, ne kadı 

  Bunu çalan anlar kendi 

  Şeytan bunun neresinde? 

(Kutsi, 1930:33) 

 

Dertli, Yeniçağ – Şahnalar köyünde 1772 yılında doğmuştur. Asıl adı 

İbrahim olan Dertli’nin babasının adı Ali’dir. Çiftçi olan babasının erken ölümü ile 

birlikte köyün ağası Dertli’in elinden babasından kalma tüm mallarını alır. Hiçbir 

şeyi kalmayan Dertli, civar köylerdeki akrabalarının yanına gitmiştir. Daha sonra ise 

İstanbul, Konya, Mısır’da yaşamış, sonunda yine köyüne dönmüştür. Fakat âşık, 

içgüdülerine yenik düşmüş ve kendini tekrar yollara vurmuştur. 1845 yılında 

Ankara’da ölmüştür. Dertli, fakir, düşkün ve muhtaç insanlara karşı daha ilgili olan, 
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onları gözeten bir âşıktır. Bu özelliğini Ahmet Kutsi şu şekilde dile getirmiştir: 

“Dertli bir gün Babıâli’ye gitmiş. Etrafına garip garip bakınırken kim olduğunu 

öğrenenler başında birikmişler, onu söyletmişler. Nihayet onu sadrazamın yanına 

götürmüşler; hatta padişahın da huzuruna kabul olunmuş. Sultan Mahmut bunun 

halinden memnun olarak: 

-Ne istiyorsa yapın. 

diye ferman eder. Dertli’nin gözünde en büyük rütbe kendi memleketinin 

(Dörtdivan) nahiyesinin müdürlüğü olduğundan onu diler. Memlekete geldiğinde 

evvela  bütün fukaranın vergilerini af, sonra da zenginlerinden topladığı paraları da 

fukaraya tevzi eder. (Dertli Bakaya) bundan ibarettir” (Kutsi, 1930:34). 

 

Dertli adını, yaşadığı zorluklar sonrasında aldığı söylenir. Bir söylentiye 

göre ise, bir aşk yüzünden intihara kalkışmasından sonra Dertli adını aldığıdır.  

Dertli’nin şiirlerinde hece ölçüsü de aruz da görülmektedir. Kendi divanı olmasına 

rağmen asıl tanınmasını sağlayan şiirler, hece ölçüsüyle yazdıklarıdır.  

 

  TELLİ SAZDIR BUNUN ADI 

  Telli sazdır bunun adı  

  Na ayet dinler ne kadı 

  Bunu çalan anlar kendi 

  Şeytan bunun neresinde 

 

  Venedik'ten gelir teli  

  Ardıç ağacından kolu 

  Be Allah'ın sersem kulu 

  Şeytan bunun neresinde 

 

  Abdest alsan aldın demez  

  Namaz kılsan kıldın demez 

  Kadı gibi haram yemez 

  Şeytan bunun neresinde 
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  İçinde mi dışında mı  

  Burgusunun başında mı 

  Göğsünün nakışında mı 

  Şeytan bunun neresinde 

 

  Dut ağacından teknesi  

  Kirişten bağlı perdesi 

  Beyhey insanın teresi 

  Şeytan bunun neresinde 

 

  Dertli gibi sarıksızdır  

  Ayağı da çarıksızdır 

  Boynuzu yok kuyruksuzdur 

  Şeytan bunun neresinde 

(Arısoy, 1995:269) 

 

  MİNNET EYLEDİKÇE AKSİNE DÖNER  

  Minnet eyledikçe aksine döner 

  Etmiyelim çarh-ı devrana minnet 

  Geceler muhabbet şem'ası yanar 

  Hacet değil mah-ı tabana minnet 

 

  Ezberden okuduk aşk kitabını  

  Anladık sofunun her sevabını 

  Saki sundu bize hayat abını 

  Kalmamıştır ab-ı hayvana minnet 

 

  Mü'minler işine münafık şaşa  

  Münkirler başını ko vursun taşa 

  Kanaat tacını geyince başa 

  Ne sultana minnet ne hana minnet 
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  Erenler bezmine girmez namahrem  

  Bu yolda baş veren olurmuş mahrem 

  Dost derdinden buldu derdine merhem 

  Dertli etmez gayri dermana minnet 

(Arısoy, 1995:271) 

 ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER  

  Ela gözlerini sevdiğim dilber 

  Güzeller cefadan niçin usanmaz 

  Ne cefadan kaçar ne de rahmeyler 

  Haktan haya edip kuldan utanmaz 

 

  Düşüp gam-ı hicre berbad olanda  

  Bülbül gibi işim feryad olanda 

  Bir çeşm-i Şirin'e Ferhad olanda 

  Figan ü ahıma dağlar dayanmaz 

 

  Himmet bize Musa aleyhisselam 

  Bu aşk u sevdayı ben nasıl kesem 

  Dertli yar yoluna can verir desem 

  Gelse mezarımı görse inanmaz 

(Arısoy, 1995:273) 

  BANA OLAN CEFA SENDEN DEĞİLDİR  

  Bana olan cefa senden değildir 

  Benim kendi bahtım kara sevdiğim 

  Sana meyil vermek benden değildir 

  Gönül düştü nedir çare sevdiğim 

 

  Bir gonca almışım cemal bağından  

  Bülbül-veş yad oldum gül budağından 

  Müjgan oklarından hasret dağından 

  Ciğerciğim pare pare sevdiğim 
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  Sen gibi canana kurban olursam  

  Terk-i vücud terk-i cihan olursam 

  Bir gün de çeşmimden nihan olursam 

  Garip Dertli diye ara sevdiğim 

(Arısoy, 1995:274) 

 

1.3.10 ERZURUMLU EMRAH 

Erzurumlu Emrah, 19.yüzyılda yaşamış olan âşıklar arasında en tanınmış 

olan âşıktır. 19.yüzyılın birinci yarısında yaşamış olan Erzurumlu Emrah, 

Erzurum’un Tabura Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Erzurumlu olduğunu aşağıdaki 

şiirinde de bizzat söylemiştir.  

Ne âşıklar çıkıptur Erzurum’dan lik Emrahî 

Bu esnada hakîkat bezminin üstadı ben çıktım 

(Boratav, 1982:42) 

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir; fakat Tokatlı Nuri ve Erzurumlu 

Erbabi ile aynı zamanlarda yaşadığından yola çıkılarak 1815-1820 yılları arasında 

doğmuş olabileceği söylenmektedir.  

 

Erzurumlu Emrah, küçük yaşta köyünden ayrılır ve eğitimi için Erzurum’a 

gider. Erzurum’da Arapça, Farsça sözcükleri ve deyimleri öğrenmeye çalışır. “Emrah 

bir dörtlüğünde: 

Emrah’ım da okur yazar 

Hak kalemin kimler bozar 

Ayna olmuş perçem düzer 

Zülfün tarayı tarayı 

diyerek okur-yazar olduğunu vurgular.” (Yardımcı, 2006:21) 

  

Emrah, bir süre sonra köyüne geri döner. Daha sonra köyünden tekrar 

ayrılarak Bayburt, Gümüşhane, Kop üzerinden Trabzon’a gider. Trabzon’da iken 

gördüğü bir rüyasından titreyerek uyanan Emrah, daha sonra da saz çalışlarında 

kendinden geçerek sarsılıp titremeye başlamıştır. Emrah bu rüyasında şu şekilde 

anlatıyor:  



73 
 

Keşfoldu bana bu gece mâ’nâ-yı hakîkat 

Yazıldı gönül levhine imlâ-yı hakîkat 

 

Mevc eyleyerek hâb-ı tegafülden uyandım 

Cüş eyledi deryâ gibi deryâ-yı hakikat 

 

Çün âleme bildirdi Hudâ allem-el esma 

Elbette o âdemdedir esmâ-yı hakîkat 

 

Var söyle ki sen sofi-i na-kâma bu hali 

Ol eylemsin yok yere dâvâ-yı hakikat 

 

Her bir kese kadrince fuzuyzat et efendim 

Taksim eder ol nahn ü kasemnâ-yı hakikat 

 

Bu âlem-i vahdetde senin gördüğün EMRAH 

Kim gördi aceb böye rüya-yı hakîkat 

      (Aslanoğlu, 1987:54) 

 

Gittiği yerlerde şiirleriyle ve sazıyla halkın beğenisini kazanır. Daha sonra 

Kastamonu, Sivas, Sinop, İstanbul, Çankırı, Niksar gibi yerlere de gitmiş, gittiği 

yerlerde hep halkın beğenisini kazanmış, hem de buralarda gönül işleriyle de ön 

plana çıkmıştır. Emrah Niksar’da ölmüştür. 

 Emrah, gittiği her yerde izler bırakmış, Âşık şiirinin etkisini arttırmış ve 

adından söz ettirmiştir.  

 

 

  Yüce dağların başı 

  Pare pare duman şimdi 

  Sevişmesi hoştur amma 

  Ayrılması yaman şimdi 
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  Garibim kaldım arada 

  Gemiler oynar deryada 

  Yar orada ben burada 

  Konuşmamız güman şimdi 

   

  Gülün çevresi har mı ola 

  Çektiğim ahu zarar mı ola 

  Acep bizi anar mı ola 

  O kaşları keman şimdi 

   

  Benim yarim yola bakar 

  Gözlerinden yaşlar akar 

  Emrah’ı otlara yakar 

  Boyu servi revan şimdi. 

     (Halit, 1930:157) 

 

  Lamekan şehrinden bezm-i cihana 

  Aşık’a maşuk’tan haber götürdüm 

  Adem olup buldum hakkın garibin 

  …dan eser götürdüm 

  Söylediğim manayı eylesen takdir 

  Deyme bir muabbir edemez tabir 

  İlmi bir noktadan eyleyip tesir 

  Nince hüda ile dürer götürdüm 

     (Mümtaz, 1034:109) 

 

 

BÜLBÜL OLMUŞ GÜLİSTANI BEKLERİM 

Bülbül olmuş gülistanı beklerim 

Geçti cahil ömrüm gülizâr deyu 

Azgındır yaralar kabul etmez em 

Ya kime varayım yaram sar deyu 
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Bir gün bile dost bağına girmedim 

El uzatıp gonca gülün dermedim 

Dünya güzeline gönül vermedim 

Benim sadâkatli yârim var deyu 

 

Emrah devran sürsün bezminde ağyar 

Bu gam diyarında ben kılayım zâr 

Sen tek başına gez taş yürekli yâr 

Ben de böyle dolanayım yâr deyu 

   (Arısoy, 1995:273) 

DEDİM DİLBER DİDELERİN ISLANMIŞ 

Dedim dilber didelerin ıslanmış 

Dedi çok ağladım sel yarasıdır 

Dedim dilber yanakların dişlenmiş 

Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır 

 

Dedim dilber lebin şeker bal olmuş 

Dedi bugün bana başka hal olmuş 

Dedim dilber ak gerdanın al olmuş 

Dedi çiçek soktum gül yarasıdır 

 

Dedim dilber Emrah aklını aldın 

Dedi şu cihanda beni mi buldun 

Dedim dilber niçin sararıp soldun 

Dedi çekdiceğim dil yarasıdır 

   (Arısoy, 1995:274) 

ELÂ GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER 

Elâ gözlerini sevdiğim dilber 

Sen benim derdimden devâ bilmezsin 

Sen nasıl tabipsin yoktur ilâcın 

Yürekte yaramı sarabilmezsin 
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Sana derim sana ey kalbi hayın 

Kimseler çekmesin feleğin yayın 

Alıp harap ettin gönül sarayın 

Alıp bir taşını koyabilmezsin 

 

Emrah eydür yalan oldu sözlerim 

Muhabbetin can evimde gizlerim 

Ne durursun ağlasan a gözlerim 

Gitti kaşı kara, görebilmezsin 

Gönül Gitmek İster Gurbet İllere 

 

Gönül gitmek ister gurbet illere 

Velakin bizleri yar eğlendirir 

Ezelden mailiz gonca güllere 

Bülbül-i şeydayı zar eğlendirir 

 

Bülbül gibi kaldık güller içinde 

Gözümüz kan ağlar seller içinde 

Biz ehl-i harabız iller içinde 

Bizi ancak namus ar eğlendirir 

 

Biz sözüm var aşkare söylenmez 

Söylesem de nazlı yarca dinlenmez 

Zincir ile bağlasanız eğlenmez 

Emrah'ı zülfünde yar eğlendirir       

    (Arısoy, 1995:276) 

ŞU KARŞIKİ KARLI DAĞLAR 

Şu karşıki karlı dağlar 

Pare pare duman şimdi 

Sevişmesi bir hoş ama 

Ayrılması yaman şimdi 
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Gülün çevresi har m'ola 

Çektiğin ah ü zar m'ola 

Acep beni anar m'ola 

Ol kaşları keman şimdi 

 

Arasam yari bulurum 

Yoluna serim veririm 

Bir gün görmesem ölürüm 

Gör n'eyledi yaman şimdi 

 

Emrah'ım kapıya çıkar 

Çıkar da yollara bakar 

Aşıkı odlara yakar 

Boyu uzun fidan şimdi 

    (Arısoy, 1995:280) 



78 
 

       II. BÖLÜM 
 

2. HALK ŞİİRİNDE GELENEK 
 

Gelenek, ulusları ulus yapan, bir ulusun tarihsel süreç boyunca yaşayışı ve 

davranışları ile şekillenen, o ulusun kültürünün sonucu ortaya çıkan davranışlar, 

tecrübeler, görüşler ve kültürel mirastır. Gelenek, toplumların yaşadığı coğrafya, 

iklim gibi dış etkenler ile kahramanlıklar, mit, din gibi kutsal olguların sentezinden 

oluşmaktadır. 

 
Gelenek üç bağlamda incelenebilir. Birincisi, toplumun tarihte yaşadıkları 

ve bugüne taşıdıkları maddî ve manevî değerlerdir. İkincisi, geleneğin özünü 

oluşturduğu iddia edilen kutsallık yanıdır ki, bu yan ilahi bir yön taşımaktadır. 

Üçüncüsü ise alet, icatla ilgili olan madde yönüdür.  

 
Sanat dalları, sanatçılar, şairler tek olarak ele alındıklarına tam olarak 

anlaşılamazlar. Bir sanatı, şairi anlayabilmek için onun geçmişteki şairler, sanat 

dallarıyla olan ilişkisinin de anlaşılması gerekir. Çünkü şairler, kendi geleneksel 

sanatlarının bir parçası, devamı niteliğindedirler. Şairler, kendilerine kalan mirası 

özümseyerek, kullanarak, zenginleştirerek eserler ortaya koyarlar. “Sadece şiirde 

değil, yazının her türünde gelenekten yararlanma, -seviyesi iyi ayarlandığı zaman- 

tıpkı yanıp, külünden yeniden doğan Kaknus kuşu gibi- eskiyi kullanarak son derece 

modern ve edebî değeri olan ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.” (Fedai, 1999) 

 
Halk şiiri, özünü halkımızın yıllar boyu yaşadıklarından alan, halkımız ile 

beslenip meyvelerini veren bir dal olduğu için, gelenekten beslenmektedir denebilir. 

Hatta halk şiiri, gelenek olmadan olamaz da denebilir. “Hiç kuşkusuz halk kültürüne 

dayalı,  bir yerde onun içinde bir sanat olduğuna göre, halk edebiyatının da bir 

geleneği vardır (Cunbur, 1987:57)”. Halk şiiri yıllardan beri süre geldiği için aynı 

zamanda halk şiiri geleneği kavramından söz etmek de mümkündür. Halk şiiri 

geleneği, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı kültür değişimi ve gelişmesi ile 

paralel olarak gelişmiştir. Türk Milletinin dünya görüşü, yaşam biçimi, kültürü, 

kendine özgü bir edebiyat anlayışı sağlamıştır ve ortaya çıkarılan eserler, o kültür 

kapsamında oluşmuştur. Halk şiiri, yıllardır toplumumuzun kültürüne ve değer 
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yargılarına göre süregelmiştir. Toplumuzun kültürü, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

kadar sürekli değişerek ve gelişerek var olmuşken, bu kültürün ilk zamandan beri var 

olan halk şiiri geleneği üzerine de şüphesiz etkileri olmuştur. Halk şiiri geleneği, 

toplumumuzun dünya görüşünün halk şairleri tarafından benimsenip sanatçı 

kimlikleriyle yorumlanması ile özgünleşmiştir. Zamanında var olan Ozan-Baksı 

edebiyatı geleneği, zamanının dinsel ve kültürel değişiklikleriyle Halk Şiirine 

dönüşmüştür.  

 
Âşıklık geleneği, yalnızca çalıp söylemeye dayanmayan, usta âşık 

tarafından öğretilmesi gereken bir iştir. Bir kişinin âşık olarak nitelenebilmesi için 

çağlar boyu gelişen geleneğe uyması gerekir (Kaya, 1994: 53-54). Âşık, âşıklık 

geleneğinin özünde yoğrulmalı, kendine özgü anlatımıyla geleneğe güçlü bir soluk 

getirebilmelidir. Âşık gerektiğinde halk hikâyesi de anlatabilmeli, doğaçlama şiir 

söyleyebilmeli, atışma yapabilmeli, tam anlamıyla geleneği yansıtabilmelidir (Artun, 

1996: 36). Âşık tarzı şiirin en belirgin özelliği âşıklık geleneğiyle bireysel yaratıcılığı 

bir arada uygulamasıdır. Çerçevesi gelenekle belirlenip bireysel yaratıcılıkla 

belirlenir. Âşık edebiyatı usta-çırak ilişkisiyle usta âşıklar veya gelenek taşıyıcısı 

durumundaki âşıkları dinleyen âşık adaylarının usta malı deyişleri ve hikayeleri 

doğru öğrenip gelecek kuşaklara taşımalarıyla günümüze gelmiştir (Günay, 1992: 

155-156 ). 

 
Halk şiirinde geleneğin etkilerine örnek verilmesi gerekirse, halk şiirlerinin 

dörtlükler halinde söylenmesi gelenektendir. Aynı zamanda halk şiirinde kullanılan 

hece ölçüsü, bu ölçünün yedili, sekizli, on birli olanlarının kullanılması yine 

geleneğe örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra, âşıkların dîvan edebiyatından 

etkilenmesi sonucu ortaya çıkan dîvan söyleme geleneği de örnek verilebilir. Ali 

Yakıcı bir makalesinde, dîvan söyleme geleneğini şu şekilde açıklamıştır: “âşık tarzı 

Türk şiiri, Anadolu sahasındaki gelişmesini sürdürürken yeni nazım şekil ve 

türleriyle tanışmış, bir takım sentezler sonucunda yeni türlerin doğmasına vesile 

olmuştur. Özellikle aruzun âşıklar tarafından kabul görmesiyle birlikte ortaya çıkan 

türlerin başında dîvan gelmektedir. Âşık fasıllarının vazgeçilmez icra türlerinden biri 

olan dîvan, 17., 18. ve 19. yüzyıllarda âşıklar arasında çok rağbet görmüş, bu gelenek 

20. yüzyılda da devam etmiştir. (Yakıcı, 2001:71) Ayrıca âşıklar tarafından işlenen 
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manzum mektup türü de âşık edebiyatı gelenekleri arasında sayılabilir. Âşıkların 

eşine, dostuna, arkadaşına, tanıdıklarına gönderdiği manzum mektuplaşmaları vardır 

ki, bu konudaki örnekler gelenek açısından çok daha önemlidir. (Yakıcı, 1993:55)  

 

Kısaca Halk Şiirinde âşıklık geleneği şu şekilde sıralanabilir: 

1. Saz Çalma 

2. Mahlas alma. 

3. Rüya sonrası âşık olma. (Bade içme) 

4. Usta - Çırak 

5. Atışma - Karşılaşma  

6. Leb - değmez (dudak değmez) 

7. Askı (muamma) 

8. Dedim - Dedi tarzı söyleyiş. 

9. Tarih bildirme. 

10. Nazire söyleme. 

 

1- Saz Çalma: 

 Saz, âşıkların ilham kaynağı olduğundan âşıklık geleneğinin en önemli 

unsurlarından biridir. Saz sayesinde âşıklar, eserlerini halk şiirinin biçimleriyle 

ortaya koyarak toplumu etkilemeyi başarmışlardır.  

 
Eskinin kopuzunu, şimdinin ise sazını âşıklar kendi parçalarından biri 

olarak görmüşlerdir. Bu yüzden sazı olmayan bir âşık düşünülemezdir. “Âşık hep 

sazıyla övünür.  Sazı onun dili ve gönlüdür. Onunla sohbet eder, onunla dertleşir, 

atışmalarda karşısındaki âşığı onunla mat eder. Aşığın imdadına hep saz yetişir 

(Yardımcı, 2002:164).” 

 
Saz, âşıklar arasında çok önemli olmasından dolayı ona âşıklar tarafından 

çok değer verilmiş ve korunmuştur. Saz, Orta Asya’daki kopuz çalgısının bir uzantısı 

olduğundan dolayı saza olan sevgi ve saygının kaynağı da kopuzdan gelmektedir 

denebilir.  
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2- Mahlas Alma: 
 

Mahlas, Arapça kökenli bir kelime olup “kurtulma yeri, sığınılacak yer” 

anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda mahlâs, halk şairlerinin şiirlerinde 

kullandıkları takma adlar, kendilerine uygun gördükleri ve isimlerinin yerine 

kullandıkları sözcüklerdir. Mahlas, şairlerin yazdıkları şiirlerde asıl adlarının yerine 

kullandıkları takma ada denir. “Sanatçıların kendilerine niçin bir mahlas alma / 

bulma ihtiyacı duydukları izah edilirken, bu düşüncenin altında sanatçıların Allah 

veya hükümdar karşısında kul veya teba pozisyonunda bulunmaları sebebiyle, 

eserlerinde gerçek isimlerini kullanmalarının bir saygısızlık olacağı düşüncesinin 

yattığı ifade edilmiştir (Kalpaklı 2001: 254).” 

 
 Mahlas, Arapça kökenli bir kelime olsa da Araplar’dan Türkler’e 

geçmemiştir. Eski Türk şiirlerinde de bazı şairlerin isimleri yerine takma adlarını 

kullanmaları, mahlâs geleneğinin Araplar ile karşılaşmadan çok önce başladığını 

göstermektedir. 

 
Halk edebiyatında mahlas geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Âşıkların 

çoğunun asıl ismi unutulmuş, mahlasları isim olarak kullanılır olmuştur. Örneğin  

Dadaloğlu'nun asıl adı Veli, Sümmanî'nin Hüseyin, Gevheri'nin Mehmet’tir. “Halk 

edebiyatında mahlâs geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Mutlaka son dörtlükte 

kullanılır.” (Yardımcı, 2002:170) 

 

Halk şiirinin geleneklerinden en bilinenlerinden olan mahlas seçme, halk 

şiirinin şartlarından da biridir. Âşıklar, bu geleneğe uymuş ve genelde kendilerini ya 

fiziksel ya da ruhsal olarak en iyi anlatan isimleri mahlâsları yapmışlardır. Âşıklar 

mahlaslarını seçerken mesleklerini, resim çizme, yazı yazma gibi özelliklerini, 

babalarının adını veya mesleğini, fiziksel engellerini veya üstünlüklerini, ruhsal 

hallerini, dinî görüşlerini belirtici mahlâslar seçmişlerdir (Kurtoğlu, 2006:71). Ömer 

Faruk Akün, mahlasların alınış sebeplerini şu on bir başlık altında tasnif etmiştir 

(1994: 395-396): 

1. Psikolojik bir durum ve tutumu aksettirenler:  

Fevrî, Huzûrî, Gamî, Neşâtî, Zârî, Sükûnî... 
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2. Kazanılmış bir meziyeti, alışkanlık haline gelmiş bir davranışı 

bildirenler: 

Bezmî, Mahremî, Hemdemî, Ülfetî, Duayî, Şükrî, Kabûlî, Gayretî, Ümîdî... 

3. Üstünlük iddiası olanlar:  

Ulvî, İzzetî, Bülendî, Kebîrî, Hâkânî, Ferîdî... 

4. Kendilerini cennete yaraşır ilâhi makama yakın bulanlar:  

Adnî, Firdevsî, Riyâzî, İlâhî, Ledünnî, Kurbî, Yakînî... 

5. Tabiattan alınanlar:  

Bahrî, Âbî, Fezâyî, Şemsî, Mihrî, Ahterî, Ra’dî, Andelîbî, Kebûterî... 

6. Mahviyet, kendini hor görme, bir düşkünlük hali, bir hayat arızası veya 

talihsizlik bildirenler:  

Gubârî, Hâkî, Za’îfî, Sâilî, Fakîrî, Garîbî, Cüdâyî, Aczî, Mahvî, Helâkî, 

Cefâyî, Günâhî, Özrî... 

7. Bir kavram etrafında toplananlar:  

Bediî, Beyânî, Fehmî, Fikrî, Lisânî, Nutkî, İlmî, Fünûnî... 

8. İntisap edilen bir şahsiyetten veya babanın meslek ve payesinden 

gelenler: 

Askerî, Ca’ferî, Destârî, Gülşenî, Mekkî, Mîrî, Mu’îdî... 

9. Doğrudan doğruya meslekleriyle hüner sahibi oldukları iş ve sanatlardan 

alınanlar:  

Kâtibî, Nakşî, Şehdî, Huffî... 

10. Sadece isim yapısında olanlar:  

Nedîm, Selîm, Sâlim, Âsım... 

11. Yer adlarından alınanlar:  

Rûmî, Gülşehrî, Niksârî... 

 

Âşık, geleneğe uygun olarak kullanacağı mahlası şu yollarla alır: 

Mahlâsını Kendi Seçerek Alma:  

Bazı âşıklar, kendi adlarını veya soyadlarını mahlas olarak kullanmışlardır. 

Örneğin Hüseyin Çırakman, Ali Gürbüz gibi kimi âşıklar ise mahlas olarak ad ve 

soyadlarını kullanmışlardır. (Yardımcı, 2004 : 2) Âşık Veysel, mahlâs olarak sadece 

adını kullanmıştır. 
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Bazı âşıklar ise mahlâslarını kendi yaşam biçimlerine, hayat görüşlerine, 

yaşam tarzına, sanatına uygun olarak almışlardır. Bazı âşıklar ise Âşıkî gibi 

ustalarından veya ustalarının şiirlerinden etkilenerek mahlas almışlardır. 

 

“Aştır anamız atamız 

Aşktır ceddimiz ötemiz 

Aşktan geliyor gıdamız 

Yanarız büryan oluruz” (Yardımcı, 1994:99) 

 

Mahlâsını bir usta âşıktan imam, pir ya da mürşitten alma: 

Âşıklardan bazıları, usta bir âşık tarafından duyulduktan sonra bir toplantı 

sırasında veya bizzat sınava tabî tutulur. Bu sınav sonrasında usta, âşığın âşıklığı hak 

ettiğini düşünürse ona mahlâsını verir. Bazen de âşık olmak isteyen kişi, yöresine 

ünlü bir âşığın geldiğini öğrendiğinde yanına giderek yeteneklerini sergiler, eğer âşık 

tarafından beğenilirse mahlâsı verilir.  

 

Âşıklar bazen de yanlarında bulundukları ustaları tarafından belli bir 

olgunluğa eriştiklerinde mahlâlarını ustalarından alırlar. Bazen de bir şeyh veya pîrin 

yanında yeteneklerin sergilerken şeyh ya da pîrin kendisine mahlâsını vermesiyle 

mahlâsını almış olur. 

 

Rüyasında bade içerken alma: 

Âşıklardan bazıları, rüyalarında aşk badesi içirilme sırasında rüyasındaki 

pîrin kendisine mahlâsını vermesiyle mahlâs sahibi olurlar. 

 

3- Rüya Sonra Âşık Olma (Bade İçme) : 

Halk edebiyatında oldukça sık görülen motiflerden biri rüya motifidir. 

Oldukça eskilere dayanan bu motif genelde hikayelerde kullanılsa da bazı âşıkların 

hayatlarında da görülebilmektedir.  

 

Âşıklık geleneğine göre âşık olmanın yollarından bir tanesi de kişinin 

rüyasında bâde içerek âşık olmasıdır. Bâde, âşıklığa atılan ilk adımdır. Bir içecek 
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olması gerekmediği gibi bir yiyecek, rüyada gelişen bir hadise gibi rüya sonucunda 

kişide bir değişim olması anlamına gelir. Bâde içmek, geleneğin en önemli 

unsurlarındandır. Geleneğe göre âşık olmak için ya bir ustanın yanında çırak olmak 

ya da bâde içmek gerekmektedir. 

 

Rüya genellikle çocukluk ve gençlik çağında görülür. Badeli âşıklardan 

Ferrahî 12 yaşında, Musa Merdanoğlu 13 yaşında, Hıfzî 18 yaşında, Pervanî 19 

yaşında, Müdamî 14 yaşında, Feymanî 23 yaşında rüya görüp bade içmiştir. 40 

yaşının üstünde bade içenlerin sayısı oldukça azdır. (Yardımcı, 2003) Âşıklar, 

genelde bade içtikten sonra bunu şiirlerine taşırlar ve nasıl bade içtiklerini anlatırlar. 

Örneğin Sümmanî bade içmesini şu koşmasında anlatmaktadır: 

 

Uyandım gafletten oldum perişan 

Bir nur doğdu alem oldu ürüşan 

Selam verdi bana hob dervişan 

Lisanları bir hoş sadası tek tek 

Aldılar abdesti uyandım hapdan 

Dediler aslınız hakü türabdan 

Okuttular üç harfi yeşil yapraktan 

Okudum harfini noktasın tek tek. 

Okudum harfini Zihnîm bulandı 

Yaralarım göz göz oldu sulandı 

Baktım çar köşede kadeh dolandı 

Nuşettim pirlerin badesin tek tek 

İçtim badesini gördüm rengini 

Tam on sekiz saat sürdüm cengini 

Yaryüzünde saydım on beş bengi ni 

Hal, halin altında noktasın tek tek 

Baksana dillere bak bu sohbete 

Yetemedim bu dünyada hikmete 

Mecnunu da atmışlardı gurbete 

Kalmış gurbet elde hep böle tek tek 
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Dizemedim gözüm ben bu elfazı 

Yüreğimi yaktı kafirin kızı 

Kara gördüm artık kış ile yazı 

Felek attı bize sillesin tek tek 

 

Dediler Sümmanî gel çekme elem 

Adını çürütür derdile verem 

Senin için dünyada kavuşmak haram 

Böyle yazmış kalem Hudasın tek tek. 

 
Mehmet Yardımcı (1997: 343) ise Hekimhanlı Esiri’nin bâdeli âşıklarından olduğunu  

Erenler yaktı çıramız 

Çok şükür rüşan olduk 

Âşıklıkta bu töremiz 

İçtik bâde sultan olduk 

söyleyişinde ve: 

Âşık olmayınca bâde içilmez 

Okuyup yazmasan mânâ seçilmez 

Har biten yerlerde güller açılmaz 

Bülbüle bu nâle efgân elverir. 

biçimindeki söyleyişleriyle göstermiştir. 

 

Abdullah Satoğlu (1985: 325) da âşık Revaî’nin rüyasında bâde içmesini şu 

şekilde anlatmaktadır: Revaî, 18-19 yaşlarında iken, bir gün annesiyle Traşlı’daki 

bağlarına çalışmaya gider. Bir ara yorgunluktan bitap düşen Revaî, öğle namazını 

kılmak ve biraz da serinlemek üzere, bağlarının yakınlarındaki suyun başına varır. 

Namazdan sonra, bir taşın gölgesinde dinlenirken uykuya dalan Revaî, rüyasında 

gündoğdu tarafından, üstleri başları pırıl pırıl, nur simalı yedi atlı şahsın kendine 

doğru geldiğini görür. Atlılardan en öndeki, cebin çıkardığı billur kadehi Revaî’ye 

uzatarak, oradaki sudan birer bardak vermesini rica eder. Revaî atlılara su verdikten 

sonra, bardağı yine öndeki atlıya uzatır. Öndeki atlı bu defa, aynı billur kadehle yan 

tarafında asılı gümüş bir kaptan doldurduğu bâdeyi: 

- Al bunu da sen iç, diye Revaî’ye verir. 
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Revaî, kendisine sunulan ve tadı hiçbir şeyde bulunmayan bu leziz sudan 

içtikten sonra, yedi atlı hiçbir şey konuşmadan yoluna devam eder. Bu sevinç ve 

haleca içinde gözlerini açan Revaî’de o günden sonra bir aşk, heyecan ve coşkunluk 

görülmeye başlar... 

 

Rüyada bâde içilerek âşık olma, kişinin ruhsal ve çevresel etkenlerden 

etkilenmesi, bu etkilenmenin bir birikim olup açığa çıkması şeklinde olmaktadır. 

Bade aşığa;  

- Bir pir tarafından,  

“Hızır çaresizler destini tutan 

İlyas peygamberi deryada derler” 

    Darendeli Fethi Baba (Sevengil, 1965:355) 

 

“Hızır İlyas bizim haldoşumuzdur 

Ne zerrece günden ne hod aydanuz” 

    Abdal Musa (Yener, 1973:298) 

 

“İmdadımıza yetir Hızır İlyazı” 

    Ercişli Emrah (Saraçoğlu) 

- Üçler tarafından,  

- Beşler tarafından, 

- Yediler tarafından, 

- Kırklar tarafından verilir.  

“İnanca göre Pir (Hızır Nebi) HAK katından âşıklık verilmiş kişiye bâde ya 

da dolu içirerek onu âşık eden, onu “Hakkın inayeti ile” söz hüneri, saz hüneri ile 

onurlandıran candır” (Saraçoğlu, 1980:3).  

 

4- Usta - Çırak:  

    Âşık edebiyatında yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerin en önemlilerinden 

biri usta çırak geleneğidir. Âşık, bir  âşığın yanına girerek onun çırağı olmak 

suretiyle yetenekleri ölçüsünde olgunlaşır, ustasının kendisine tek başına saz çalma 

yetkisini vermesiyle de çıraklıktan çıkmış olur.  
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   Çıraklık süreci genelde uzun ve zor bir süreç olduğundan çırak ustasından 

ders alırken çırağın âşık olabilmesi için çok büyük sabır göstermesi gerekmektedir. 

Çırağın olgunluğa ermesiyle birlikte ustası tarafından halk önünde tek başına çalma 

iznini alması, o âşığın çıraklıktan çıkması anlamına gelir. 

 

Doğan Kaya (1995: 329), usta-çırak ilişkisini şu şekilde gruplamıştır: 

Bir âşık kendi yerini tutması, izinden gitmesi, eserlerini ve adını yaşatması 

için istidatlı bir genci çırak alır, âşıklığın vecibelerini öğreterek, onun da âşık 

olmasını sağlar. Deli Derviş, Feryadî-İsyanî, Kemter-Veli, Hüseyin-Mihmanî gibi... 

Alınan çırak dışarıdan birisi olabileceği gibi kendi ailesinden (oğlu, kızı, 

karısı, torunu,...) da olabilir. Ruhsatî-Minhacî (oğlu), Sefil Selimî – Sadullah Selimî 

(torunu), Mihmanî – Yeter (karısı), Serdarî – Ayşe Berk (kızı) gibi... 

Çırak, bazan çok genç olmayıp âşıktan birkaç yaş küçük de olabilir. Dilhunî 

ve çırakları gibi... 

Bazı âşıklar, birkaç tane usta yanında yetişir. Gülkaya ve Yalçın’ın 

yetişmesinde üç ustanın rolü olmuştur. 

Âşıkların bir kısmı, önceden yaşamış bir âşığı kendisine manevi usta seçip 

onun şiirleri ve türküleri ile yetişir. Ali Tan, Âşık Veysel’i, Er Mustafa ve Fakir 

Edna, Şah Hayatî’yi, İbrahim ve Hacik Kız, Kul Himmet’i, Nedimî de Ruhsatî’yi 

kendisine manevi usta seçmiştir. 

Âşıklardan bir kısmı, birden fazla çırak yetiştirir. Metinî, Meydanî, 

Mihmanî, Serdarî ve Sefil Selimî gibi ustalar bu tip âşıklara örnek gösterilebilir. 

Kimi âşıklar, bir pirin meclisine katılarak bu mertebeye ulaşır. Sefil, Selimî, 

Seren, Gündüz, Hüroğlu, Doğu Aşığı ve Ozan Faik bu şekilde yetişmiş âşıklardır. 

Halk edebiyatında usta-çırak ilişkisi, gelenek açısından da çok önemlidir. 

Ustaların eserleri, düşünceleri çıraklar sayesinde gelecek nesillere aktarılmış 

olmaktadır. Usta-çırak ilişki sayesinde halk edebiyatında uzun yıllar boyunca varolan 

gelenekler sonraki nesillere taşınmış, yıllar boyunca sağlanan birikim, halk edebiyatı 

kültürünün oluşmasını ve devamını  sağlamıştır. 
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19. yüzyılda usta-çırak geleneği içinde yetişen âşıklara örnekleri Mehmet 

Yardımcı şu şekilde listelemiştir: (Yardımcı, 2002:215) 

Usta Âşık Çırak 
Cesımî İrşadî 
Derviş Muhammet Âşıkî, Şah Sultan 
Dertli Figanî 
Figanî Nailî, Cudî,  

Âşık Yorgansız Hakkı 
Emsalî Gülhanî, Mahbubî 
Sümmanî Şevki Çavuş, Fahri Çavuş 

Sefilî, Mevlüt 
Erbabî Erzurumlu Emrah 
Erzurumlu Emrah Tokatlı Nuri 
Kusurî Ruhsatî 
Meslekî Noksanî 
Meydanî Mensubî, Kemalî, Hasan 
Muhibbî Âşık Şamilî, Mahirî 
Ruhsatî Meslekî, Minhacî, Emsalî 
Rüştü Baba Silleli Sururî 
Sivaslı Kemteri Âşık Veli 
Sümmanî Nihanî 
Tokatlı Nuri Ceyhunî, Tıflî, Enverî, 

Gayretî 
Zehrî Nigarî 
Zileli Ceyhunî Arap Hafız, Arap Hicrî, 

Cemalî, Cesurî, Serdarî, 
İzanî, Mevcî, Niksarlı Bedri, 
Niksarlı Cesurî, Şermî, 
Yozgatlı Hüznî, Mesudî, 
Yozgatlı Pesendî, Seyhunî, 
Zileli İlhamî, Zileli Nagâmî 

Zileli Talibî Esat, Raşit, Zileli Fedaî 
 

 

5- Âşık Karşılaşmaları:  

 Âşıkların karşılıklı olarak belirli kurallara uyarak söyleşmelerine “atışma” adı 

verilir. Atışmalar doğaçlama olurlar ve en az iki âşığın dinleyiciler karşısında 

birbirlerini saz veya söz ile yenmeye çalışmaları şeklinde gerçekleşir. Atışmalar, 

genelde karşı tarafı iğneleyici ve mizahi şeklinde olur. Karşılama, rakibe üstün 

gelmek için soru-cevap, ayak gibi yollar ile galip gelme uğraşıdır. Âşık tarzı şiir 

geleneğinde karşılaşmalar, mümtaz bir yere sahiptir. Aslında, kişilerin birbiriyle 

manzum olarak söyleşmesi, Türklerde çok eskilere dayanır. İnsanlar, evde birlikte iş 
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yaparken, tarlada çalışırken, yolda karşılaştıklarında yahut düğünlerde gruplar 

halinde veya ferdi olarak manzum sözler söyleyerek meramlarını, durumlarını ve 

duygularını dile getirirler.(Kaya, 1999:131) 

 
Âşık karşılaşmalarında şu kurallara uyulur: Söze, yaşça büyük olan veya 

usta kabul edilen ya da misafir kabul edilen âşık başlar. Oradaki meclisin verdiği 

ayak ve konu üzerine veya kendi seçtiği ayak üzerine şiire başlar. Sonra diğer âşık 

veya âşıklar da bu ayakta şiirlerini söyledikten sonra ilk ayak bitmiş olur. İlk ayak 

bittikten sonra bu sefer diğer bir âşık başka bir ayaklar şiirini söyler ve diğerleri aynı 

ayak ile onu takip ederler. Kısacası, il deyişe başlayan âşık, ayak açmış olur. 

Ayaklar, Umay Günay’ın da belirttiği gibi bir kelime ve ek, kelime grubu veya bütün 

bir mısra olabilirler ve sağladığı ahenk yanında şiirin kompozisyon bütünlüğünü de 

sağlarlar. (Günay, 1990:32) 

 
Âşık karşılaşmaları genelde üç amaçta toplanırlar. Birincisi tanışmak ve 

sohbet etmektir ki buna “nazire” adı da verilir. Nazirelerde karşılıklı övgüler, 

karşılıklı kişisel sorular, çeşitli konulardaki görüşler ve tecrübeler işlenir. Karşıdakini 

yenmeye çalışan veya zor durumda bırakacak deyişlere yer verilmez. Karşılaşmaların 

sanatsal yönü en güçlü olan bölümü olan nazireler, ilk veya son bölümde yer alır. 

Karşılaşmaların ikinci amacı ise karşıdaki âşığı hedef alan onun yeteneğini ölçen ve 

onu alt etmeye çalışan “taşlama” veya “atışma” denen gruptur. Bu amaç ile yapılan 

karşılaşmalarda karşıdakini alt etme, kendi yeteneğinin ve bilgisinin daha çok 

olduğunu ispatlamaya çalışma hakimdir.  

 
Kağızmanlı Sezai ile Âşık Sümmanî arasında geçen şu karşılaşma, bir atışma 

örneğidir: 
Sezai: 
Pençe salar giribanın alırım 
Neşter vurmaz amma kanın alırım  
Şüphesiz elinden sazın alırım  
Kaçarsın elimden çıplak Sümmanî  
Sümmanî: 
Meşrebi bozuğun şerrinden sakın  
Ahlaklı ademe değerler bakın  
Eğer âşık isen şerefin takın  
Sonra fayda vermez ah vah Sezai.  

       (Düzgün, 2005) 
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Karşılaşmaların amaçları bakımından üçüncü grubu ise “sorulan soruya 

cevap verebilme” ve cevap vermedeki yeteneğin ölçüldüğü bölümdür. Âşık, 

karşısındakinin cevabını bilemeyeceği soruları sanatıyla söyleyerek galip gelmeye 

çalışır. Bu gruba giren karşılaşmalar sanatsal yönü en zayıf olan karşılaşmalardır. 

Âşık tüm dikkatini ve gücünü sorunun doğru cevaplanmasına harcadığı için 

cevabının sanatsal yönü zayıf olur. 

 

Karşılaşmalar, şekil ve düzen olarak incelendiğinde aşağıdaki şekil ve 

düzene uydukları görülür: 

Hoş geldiniz 

Âşıklar, karşılaşmayı dinlemeye gelen dinleyiciler ve meclise merhaba 

demek için sazıyla ve sözüyle merhaba, hoş geldiniz, safa geldiniz gibi deyişlere 

bağlı kalarak şiirler söylerler. 

 

Canlandırma: 

Canlandırma bölümünde dinleyicilerin heyecanını arttırmak, onları 

karşılaşmanın havasına sokmak için âşık ustalarının bilinen şiirlerinden ve kendi 

güzellemelerinden okurlar. 

 

Bu iki bölümde âşıklar ve dinleyiciler için karşılaşmaya giriş niteliği taşırlar 

ve atışma, bu giriş bölümlerinden sonra başlar. 

 

Atışma 

Atışma, en çok hüner isteyen bölümdür. Atışmada taşlama, leb değmez, 

muamma biri veya birkaçı etrafında atışılır.  

Ayak açma: Geleneğe göre orada bulunan en yaşlı veya usta âşık geniş ayak 

denilen uyak sağlanacak kelimelerin bol olduğu bir ayakla deyişmeyi açar. Daha 

sonra âşıklar bu bölümde niye karşılaştıklarını meclise ve dinleyicilere şiirleriyle 

anlatırlar. 

Taşlama – Takılma: Bu bölümde âşıklar belirli bir ayak üzerinden 

birbirleriyle yarışırlar ve galip gelmeye çalışırlar. Âşıklar birbirlerinin kusurlarını 



91 
 

mizahi bir şekilde vurgularlar. Taşlama ne kadar ağır olsa da en sonunda âşıklar sözü 

tatlıya bağlayarak taşlamayı bitirirler. 

Soru-Cevap: Bu bölümde ise âşıklar birbirlerine bilim, sanat, din gibi 

konularda sorurlar sorarak birbirlerini denerler. Soru-cevaplı (atışmalı çözümlü 

muamma) atışmasında ayak açan âşık genellikle dar ayak da denilen zor uyak 

bulunan sözcükleri ayak olarak verdiğinden âşıklar ayak bulamayıp bağlandığı için 

bu atışma türüne “bağlama” da denmektedir (Yardımcı, 2002: 222). Âşık, soruya bir 

dörtlükle, aynı ayakta, doğru olarak cevap vermişse bu sefer kendisi başka bir ayakta 

bir dörtlükle soru sorarak diğer âşığı denemiş olur.  

Leb-değmez 

Leb-değmez, âşıkların ustalıklarını sergilemek için başvurdukları bir 

yöntemdir. Bu yöntemde âşık, içinde dudak ve diş-dudak sesleri (B, P, M, V, F) 

bulunmayan şiirler söyler. Genelde âşıklar bu tip atışmada dudaklarını arasına iğne 

alarak bu sessizleri kullanmamaya çalışırlar.  

Barışma – Övme ve Uğurlama 

Âşıklar, atışmalarda bazen karşılarındaki âşığa ters, ağır sözler sarf 

edebilirler. Bu nedenle atışma sonunda, birbirlerinin gönüllerini almak ve atışmayı 

tatlıya bağlamak için bu bölümde karşılıklı güzel ve övücü şiirlere yer verirler.  

 
6- Askı (Muamma):  

 Karşılaşmalarda bazen muamma denilen gizli bilgiler de sorulur. Kutu içinde 

bir eşya,mendil içinde bir yazı gibi... sırların bilinmesi istenir (Eke, 2000:193). Halk 

edebiyatında muamma, tüm âşıkların üstesinden gelemediği bir gelenektir. Âşıklar 

çok güzel saz çalabilir, şiir okuyabilir, atışabilir fakat muamma asmak ve muamma 

indirmek zeka ve  ustalığın simgesidir. XIX. Yüzyılın önemli âşıklarından 

Seyranî’nin aşağıdaki dörtlüğü, muammaya güzel bir örnektir: 

 
“O suda bak bu suda 
Beş can yatar pusuda 
Üçü göğe çekildi 
Çifti kaldı bu suda” 
   (Turan, 2008:2) 

  
 Muamma olan kahvelerde, izleyiciler dahil sessiz konuşur ve 

muammanın çözümü hakkında düşünürler. Âşık tarafından yazılmış olan muamma 
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bir kağıda yazılır. Daha sonra âşığın çırakları, ortamda bulunan halktan belirli 

miktarda para toplarlar. Muammayı her kim çözerse, toplanan paranın sahibi o olur. 

Eğer muamma çözülemez ise, muammayı asan âşık, muammanın ne olduğunu 

söyleyerek toplanan parayı alır. 

 
7- Dedim - Dedi Tarzı Söyleşi: 

 “Dedim – dedi koşma veya semailerde âşık ile sevgilisinin birer yaprak murra 

ile karşılıklı konuşmasına denir” (Kırzıoğlu, 1962:125). Bu tarz halk edebiyatında 

yaygın olarak kullanılan tarzlardan biridir. Genelde âşık ve sevdiğinin karşılıklı 

konuşmasını anlatan şiirlerde bu tarz söyleşiler bulunur. Genellikle seven ile 

sevilenin aralarında geçen karşılıklı çekişmenin âşık tarafından dile getirilmesidir. 

Sevenin övgülerine, güzellemelerine karşılık sevilenin küçümsediği böbürlenerek 

güzelliği ile övündüğü durumların ifadesidir. Sevilenin büyüklenerek övünmesi 

sevenin sitemi ile karşılanır. Bu tip şiirlerde sevende birleşme dileği gönül dilinden, 

içtenlikle olurken, sevilenin reddi, istemeyişi yüzeysel, hep kendini öven ifadelerle 

yer alır (Yardımcı, 2002:236). 

 
 Dedim-Dedi tarzı söyleyişe koşma türünde de rastlanmaktadır. 

Erzurumlu Emrah’ın aşağıdaki koşması bu tarza örnek olarak gösterilebilir: 

Sabahtan uğradım ben bir fidana 

Dedim mahmur musun dedi ki yok yok 

Ak elleri boğum boğum kınalı 

Dedim bayram mıdır dedi ki yok yok 

 

Dedim inci nedir dedi dişimdir 

Dedim kalem nedir dedi kaşımdır 

Dedim on beş nedir dedi yaşımdır 

Dedim daha var mı dedi ki yok yok 
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Dedim ölüm vardır dedi aynımda 

Dedim zulüm vardır dedi boynumda 

Dedim gül memeler dedi koynumda 

Dedim ver ağzıma dedi ki yok yok 

 

Dedim Erzurum nedir dedi ilimdir 

Dedim gider misin dedi yolumdur 

Dedim Emrah nendir dedi kulumdur 

Dedim satar mısın dedi ki yok yok 

 

 Dedim-Dedi tarzı şiirlerde her zaman Erzurumlu Emrah’ın şiirindeki 

gibi düzenli “Dedim-Dedi” sıralamasına uyulmayabilir. Tarzın nasıl işlendiği âşığın 

da tarzına bağlıdır. Âşık Veysel’in şiiri de bu duruma örnek gösterilebilir: 

 

  ARARKEN ALLAH'I BULDUM 

  Ararken Allah'ı buldum 

  Dedi gezme hele hele 

  Yanıldım yanına vardım 

  Keşki varmıyaydım n'ola 

 

  Dedim hizmetkarın var mı 

  Dedi bana sen durman mı 

  Dedi gezme hey avare 

  İk'ellerin sala sala 

 

  Dedi bana gel yanıma 

  Seni ortakçı edeyim 

  Bana bir çift öküz verdi 

  İkisi de alavula 
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  Biderimi yere saçtım 

  Ben bir helal kara düştüm 

  Öküzleri çifte koştum 

  Hoh eyledim dala dala 

 

  Kin ektik ekin biçtik 

  Dedim gel ki bölüşelim 

  Kendi aldı başlı başlı 

  Bana verdi sile sile 

 

  Ben bu kavle raz'olmadım 

  Hayli nizalar eyledim 

  Duyanlara hep söyledim 

  Bayıldılar güle güle 

 

  Allah bana tokat vurdu 

  Kaçuban evime geldim 

  Avrada halim arzettim 

  Dedi Veli kele kele (Arısoy: 1995:248) 

 

8- Tarih Bildirme:  

 Toplumun yaşadığı önemli olaylar (sel, kuraklık, yangın, deprem gibi 

felâketler, savaşlar, barışlar, anlaşmalar) hakkında şiirler yazan âşıklar, şiirlerinde 

anlatılan olayların gelecekte de bilinebilmesi için ilk veya son dörtlükte olayın 

tarihinden bahsetmişlerdir. Önceleri divan edebiyatında olan tarih bildirme, daha 

sonra halk edebiyatında da kullanılmaya başlanmıştır ve gelenek halini almıştır. 

Tarih bildirme geleneğinin günümüzde halk edebiyatı ile ilgili araştırmalarında, tarih 

araştırmalarında çok büyük yararı vardır. Bu gelenek sayesinde bazı olayların ne 

zaman gerçekleştiği veya o olaya tanıklık eden âşığın hangi yıllarda yaşadığı 

çıkarılabilmektedir. 
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Âşıklar bazen, Âşık Serdarî gibi şiirin ortasında tarih bildirirler: 

Nesini söyleyim, benim efendim 

Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim 

Garip bülbül gibi feryat ederim 

Açılmadan soldu gülümüz bizim 

 

Sefil irençberlerin tebdili şaştı 

Borç kemâli buldu, boynundan aştı 

İntikal parası binleri geçti 

Dahi doğrulamaz belimiz bizim 

 

Sefil irençberin yüzü soğuktur 

Yıl perhizi tutmuş, içi kovuktur 

İneği, koyunu, iki tavuktur 

Bundan gayrı yoktur malımız bizim. 

 

Evlâtlar babanın sözünü tutmuyor 

Acım, diye çift sürmeye gitmiyor 

Çocuklar büyüdü, ekmek yetmiyor 

Başımıza belâ dölümüz bizim 

 

Şu yalan dünyada hoş olamadım 

Borçludan bir kere baş alamadım 

Şu küçük öküze eş bulamadım 

Söylemeden âciz dilimiz bizim 

 

Bir aşka geldik de biz bunu dedik 

Üç yüz dört senesi bir sille yedik 

Her nereye varsan sahipsiz gedik 

Kime arzolacak halimiz bizim. 
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Sekiz ay kışımız, dört ay yazımız 

Açlığından telef olur bazımız 

Kasım demeden buz tutar özümüz 

Mayısda çözülür gölümüz bizim 

 

Açılmadı ikbalimiz, bahtımız 

Şen olsun İstanbul paytahtımız 

Tevellüt ellidir, geçti vaktımız 

Nöbetin gözlüyor halimiz bizim 

 

Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer 

Fukara haline eden yok nazar 

Örtüsü, döşeği mezatda gezer 

Hasırdan örülür malımız bizim 

 

SERDÂRÎ, sen gel de bu işi boşla 

Çekil bir tekkeye, tekbire başla 

Vilâyetim Sivas, yerim Şarkışla 

Düşmez İstanbul’a yolumuz bizim ( Öztelli, 1976 : 624 – 625 ). 

 
Bazen Âşık İcadî’nin sel felaketini anlatan şiirindeki gibi ilk dörtlükte tarih 

düşerler; 

Sene bin iki yüz doksan üç tamam 

Recebin beşinde sel revan eyledi 

Gükreyüp hışm ile gelince heman 

Nice mâmureyi viran eyledi 

 

Kimseden kimseye olmadı imdat 

Şaşırdı da halk, bulamadı irşat 

Dakkada bin kapı eyledi küşat 

Girip evler içre cevlan eyledi 
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Bir yandan girdi de bir yandan çıktı 

Nice fakirlerin evlerin yıktı 

Mekânsız kaldı halk, canından bıktı 

Baykuşlar viranı mekân eyledi 

 

Kimi der, gitti yavrum, kimi yavrum 

Ana-baba günü oldu bu gün halim 

Nice canları boğdu bu tûfan zalim 

Yıktı yuvasın, sâbiyi uryan eyledi 

 

Yoktu bir yer barınsın fisebillah 

Elest bezminde dedik ila-Allah 

Büyük küçük çağrışıp dedikçe Allah 

Döktürüp göz yaşını umman eyledi 

 

Çığrışan insana yürek dayanmaz 

Boğulmuş beşikte mâsumlar, uyanmaz 

Selle giden canlar ateşe yanmaz 

Gördü göz yaşını figan eyledi. 

 

Nedir Yârab kulun bunca günahı 

Rahmet değil bu gazab-ı ilâhî 

Sabi sıbyanda kalmadı penâhı 

Dinmedi sular subha dek ceryan eyledi 

 

Rabb’ın hikmetine akıllar ermez 

Kulun tedbiri de bir pula değmez 

Ferman kendinindir kimseler bilmez 

Yanık İCADÎ böyle destan eyledi ( Öztelli,1976 : 655 – 656 ) 
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Âşıklar bazen de Âşık Salih’in aşağıdaki şiirndeki gibi son dörtlükte tarih 

düşerler: 

Şehr-i Kayseri'ye düştü bir figan 

Gelmemiş bu gibi kıtlık zamanı 

Hâs-ü âm çağırdı üç gün el-aman 

Çare yok bozulmaz Hüdâ fermanı 

 

Çün kahıt erişti bu sene gayet 

Kalmadı kimsede zerrece takat 

Nefs-i nefis oldu, aynı kıyamet 

Kesildi cümlesinin tâb-ı dermanı 

 

Erdi bu kıtlığa nice çok diyar 

Cümlesinden ehven oldu bu civar 

Bütün bütün harap oldu âşikâr 

Kullarına imdat ede Suphân'ı 

 

Varalım Kapı'ya edelim niyaz 

Tövbekâr olalım, bu bizlere az 

Kalmazdı bir can, olmasa Sıvas 

Çok şükür Hüdâ'ya etti ihsanı 

 

Kalmadı kimsede hiç mal-ü eşya 

Bütün ekmekçiler oldular ihya 

Fukara onlara etti vaveylâ 

Fukaranın semaya çıktı efganı 

 

Muktedir mel'unlar buldular fırsat 

Una bin ziyade koydular kıymet 

Dediler onlar “Bu bir ganimet” 

Ol vakıt unuttular dini, imanı. 

 



99 
 

Çok kişi-zadeden ref oldu hicap 

Feryada başladı çok alî-cenap 

Dediler:- «Hûn oldu, ciğerler kebap» 

Âh-ü vah doldurdu bütün cihanı 

 

Nice yetimlerin gül benzi soldu 

Her bir şey bahada nihayet buldu 

İlleki fukara en zebun oldu 

Onlara merhamet kıla Rahmânî 

 

Bu sene fitnekâr gayetle arttı 

Nice insafsızlar una taş kattı 

Nice bin naz ile metaın sattı 

Âkıbet on sekze verdi batmanı 

 

Nice gafil serden geçmek istedi 

Mevtin şerbetinden içmek istedi 

Altı aylık çocuk ekmek istedi 

Acayip ah ile etti giryanı 

 

Gel inat eyleme, kusurlar bizde 

Beynamaz çoğaldı, hem beldemizde 

Doğru zat kalmadı on binde birde 

Hak islâh eyleye âsi insanı 

 

Kalktı bereket bütün eşyadan 

Cümle gafil oldu hep akrabadan 

Rahat mı istersin gayrı dünyadan 

Yakın Kitap'daki âhir zamanı 
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Gelin, kendimize dönelim bizler 

Çok zuhur ediyor bu gibi işler 

Haniya o bolca olan yemişler 

Hüda affeyleye bizden isyanı 

 

Takdir böyle diye çalınmış kalem 

Dilediğin işler ol Şah-ı Âlem 

Buna, razı ol, gel çekme elem 

Hüdâ göndermeye başka tûfanı 

 

Bazılar demişler: Salih Efendi, 

Acep bu destanı düzdü mü kendi» 

Ben de bu kelâmı işittim şimdi 

Mârifet değildir düzmek destanı 

 

Hamd-olsun Hüdâ'ya nice sad-hezar 

Beyit düzmek ile etmem iftihar 

İndimde güç değil, pek kolay bu kâr 

Şekk-ü şüphe edip etme gümanı 

 

On dakkada destan hem oldu temam 

Dileğime uygun düşmedi meram 

Sıdk ile etmedim ona ihtimam 

Azıcık kelâmla ettim beyanı 

 

Ey Rabbim, kalbimi sen eyle güşad 

Cahilden şahidi sen eyle berbad 

Ol aşk-ı pâkimi sen eyle ziyad 

Ben senden umarım aşk-ı Osmanî 
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Tarih bin iki yüz altmış ikide 

Zuhur etti kıtlık çün Kayseri'de 

SALİH' im, dediğim yâ Rabbî dilde 

Bir dahi gösterme böyle tûfanı ( Öztelli, 1976 : 613 – 615 ) 

 

9- Nazire Söyleme: 

Nazire, halk edebiyatına divan edebiyatından geçmiştir. Âşık başka bir 

şairin şiirinin ölçü ve uyağına sadık kalarak yazarsa buna nazire söyleme 

denmektedir. “Nazire biçim ve içerik olarak aslına bağlı kalınarak yapılır. Nazire 

yapma işine de tanzir adı verilmektedir (Yardımcı, 2002:246)”. Nazire söyleme, 

özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. “Geçmiş yüzyıllarda yaşayan önemli Tekke 

şairlerinin, divan şairlerinin ve âşıklarının şiirlerine bu yüzyılda birçok nazire 

yazılmıştır. Özellikle Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Bâkî, Fuzulî, Nedim, 

Karacaoğlan gibi şair ve âşıkların yanında yine XIX. yüzyılın güçlü âşıkları olan 

Dertli, Erzurumlu Emrah, Çankırılı Zahmi’nin şiirlerine birçok nazire yazıldığı 

görülmektedir (Aydın, 2003:288)”. Kelime Arapça "eş, değer" anlamlarındaki 

nazir’den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk 

edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevâb adını verirler. 

Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.  
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3. ÂŞIK EDEBİYATINDA ETKİLEŞİM 
 

Türk Milleti’nin yaşayışı, toplumsal yapısı ve edebi eserleri, edebiyatı 

arasında yaşayan ve karşılıklı olarak birbirinden etkilenen bir yapı vardır. Tarihsel 

süreç içerisinde toplumun yapısında meydana gelen değişimler, edebiyatın da 

yapısını değiştirmiştir. Âşık edebiyatı, Türk Milleti’nin yaşam tarzındaki, toplumsal 

yapısındaki değişimler ile örtüşen bir değişim içinde olmuştur. Bu değişim 

beraberinde edebiyatta da gelişimi sağlamıştır.  

 

Âşık edebiyatı, milletimizin kültürü, yaşayışı ve değer yargılarına göre her 

yüzyılda değişmiş, gelişmiştir. Kültüre bağlı olarak değişen değerler bütününün âşık 

edebiyatını da paralelinde değiştirmesi, âşık edebiyatının Türk Milleti’nin kültürünün 

ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.  

 

Toplumun kültürünün, yapısının edebiyatı etkilediği gibi farklı edebiyatlar 

da birbirilerini zaman içinde etkilemiş, bu etkileşimin sonucu olarak ortak bazı 

unsurların doğmasına neden olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere, yaşayan bir 

varlık olan Türk kültürü nasıl âşık edebiyatını etkilemişse, diğer edebiyat dalları da 

bir o kadar etkilemiştir çünkü aslında toplum ve yarattığı edebiyat dalları, 

birbirleriyle etkileşerek yaşayan ve toplamda bir bütün oluşturan yapılardır. Erman 

Artun’un da dediği gibi önceki dönemlerde tepki olarak doğmuş edebiyatlarda bile 

eskinin bazı değerlerle yaşamaya devam ettiği görülmektedir. (Artun, 2005:9) Bir 

bütünün parçalarının birbirleri arasında etkileşmesi de bütün olmanın getirdiği bir 

sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Toplumumuzun edebiyat dalları, tarih boyunca birbirini etkileyerek 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Âşık edebiyatı da kuşkusuz diğer edebiyatlardan 

etkilenmiş, onlardan bazı değerleri kendi bünyesine geçirmiş, hatta bu değerler 

gelecek dönemlere âşık edebiyatı geleneği içinde aktarılmıştır. Âşık edebiyatı en çok 

dîvan edebiyatından etkilenmiş ve dîvan edebiyatını etkilemiştir.  
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Âşık edebiyatının yaygınlaşmaya başladığı 16.-17. yüzyıllarda 

toplumumuzda divan edebiyatı oldukça güçlüdür. Bu dönemlerdeki divan 

edebiyatının güçlülüğüne örnek verilirse, Leylâ ile Mecnun, Ferhad ile Şirin gibi 

divan edebiyatı yapıtları halk arasında oldukça yaygınlaşan eserler olarak halk 

arasında yaşamlarını sürdürmektedir. Bu kadar güçlü bir döneminde olan bir 

edebiyatın, âşık edebiyatını etkilemesi de kaçınılmazdır. Bu yüzden âşık 

edebiyatında kullanılan tarz ve âşık edebiyatının yapısı dîvan edebiyatından 

etkilenmiştir. “Halk şairlerinin divan şairlerinden etkilenmesi ayıplanacak bir durum 

değildir. Aksine, kültür gelişminin tabiî bir neticesidir. Aynı toplum içinde cereyan 

ede kültür ve sanat faaliyetlerinin birbirinden etkilenmesi, karşılıklı alışverişte 

bulunmasından daha tabiî ne olabilir? Yan yana yaşayan milletler arasında bile bu 

kültür alışverişinin olduğunu kabul ettikten sonra aynı milletin kendi içindeki bu 

benzer durumu niye yadırgıyalım? (Kurnaz, 1997:312)” 

 

Âşık edebiyatı, dîvan edebiyatından etkilendiği kadar dîvan edebiyatını 

etkilemiştir de. Dîvan şairleri küçümsedikleri âşık edebiyatından etkilenmiştir. Bazı 

divan şairleri âşık edebiyatı tarzında şiirler yazıp söylemişlerdir. 

 

3.1 Âşık Edebiyatı ile Divan Edebiyatının Ortak Yönleri 

Âşık edebiyatı ve divan edebiyatı aynı toplumdan, aynı kültürden, aynı 

tarihsel süreçten beslendikleri ve bunun yanında aynı zamanlarda var oldukları için 

birbirlerinden etkilenmişlerdir. Halk şiiri, âşık şiiri ve divan şiiri arasındaki ortak 

yönleri Türk kültürünün bütünlülüğü ve devamlılığı esaslarına göre ele almak 

gerekir. (Yardımcı, 2002:259) Aynı kültürden doğan bu iki edebiyat kolunun 

birbirleriyle etkileşim içinde olmaması düşünülemez. Nitekim, bir çok çalışmada da 

bu iki edebiyatın ortak yönleri, birbirlerini nasıl etkiledikleri verilmiştir.  

 
16. ve 19. yüzyıllardan günümüze kalan cönklerde, okuma-yazma bilen 

halk kesiminden kişilerin derledikleri defterlerde, özellikle 16. yüzyılda Bâkî, Fuzûlî, 

Yahya Bey, Hayretî gibi ünlü dîvân şairlerinin şiirlerine rastlamamız, dîvân şiirinin 

sadece yüksek aydın kesiminde okunmakla kalmadığını göstermektedir. Özellikle 

tasavvuf düşüncesini işleyen şiirlere bu defterlerde daha çok rastlanır. (Çavuşoğlu: 

1986, s. 8) 
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Klâsik edebiyat üzerinde halk edebiyatımızın ve halk edebiyatı üzerinde 

klâsik edebiyatımızın birtakım tesir ve aksi tesirlerinin olduğu görülmektedir. 

(Köprülü: 1980, s.  117-118) Aynı toplum içinde cereyan eden kültür ve sanat 

faaliyetlerinin birbirinden etkilenmesi, karşılıklı alış verişte bulunması gayet tabiîdir. 

(Köprülü: 1962, s. 22) Divan şairleri, şiir dilini belâgat ve fesahatte en iyi seviyeye 

çıkarmayı amaçlamışken; halk şiirinin ya da saz şairlerinin şiirdeki iç ve dış yapı 

tasarrufları itibariyle divan şiirinden pek uzak olmadığı söylenebilir. (Ak, 1993) 

 

 Âşık şiirinin ve divan şiirinin ortak yönleri Mehmet Yardımcı’nın (2002: 260) 

çalışmasına dayanarak şu şekilde belirtilebilir: 

- Milli nazım birimi olan murabba ortaktır. Dörtlükler divan şiiri, halk 

şiiri ve hatta İslamiyet öncesi Türk şiirinde de kullanılmıştır. 

- Her iki dalda da şekilde bir klişeleşme vardır. Âşık şiirinin ve divan 

şiirinin kalıplaşmış biçimleri vardır. 

- Uyak çeşitleri iki disiplinde de ortaktır. Aynı cins uyaklar her 

ikisinde de ortaktır. 

- Her iki disiplinde de mahlas kullanma vardır ve şairlerin 

mahlaslarında büyük benzerlikler vardır.  

Âşık şiirinde oldukça sık bir şekilde Deli Boran’ın aşağıdaki şiirinde 

olduğu gibi şiirlerinde mahlas kullanma görülmektedir: 

“  Deli Boran yakar yıkılır  

  Kül olup yere dökülür 

  Urum'dan Şam'a çekilir 

  Bellere verme bu derdi” 

     (Arısoy, 1985 : 265) 

Divan şiirinde de mahlas alma ve şiirlerinde kullanma Fuzuli’nin dizerlinde 

görüldüğü gibi bir gelenek olarak görülmektedir. 

Geda-yi alemi sulatnü sulatni geda eyler 

Şarab-ı ışk-i dil-berde Fuzuli özge halet bar 

(Zülfe, 2006:229) 
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- Dedim-dedi biçimi hem âşık edebiyatında hem de divan 

edebiyatında ortak kullanılmıştır.  

 

Şeyh Divanî’nin aşağıda örneği divan şiirinde bu biçime güzel bir örnek 

olarak gösterilebilir. 

Dedim visaline ermek dedi hayâl-i muhal 

Dedim cemâlini görmek dedi mübarek fal 

 

Dedim yüzümü yüzüne dedi ki sürme yürü . 

Dedim tozunu gözüme dedi ki sürmedir al 

 

Dedim yeterdi kemâlin dedi aya naksî 

Dedim ererdi cemâlin dedi güneşe zeval 

 

Dedim ki Şeyhî'yi aşkın dedi ki öldüriser 

Dedim harîmî gözüne dedi ki kanı halâl 

(İsen, Kurnaz, 1990:  200) 

Âşık şiirinde ise Ruhsatî’nin aşağıdaki şiiri örnek olarak gösterilebilir: 

Vardım nazlı yârin ziyaretine Dedim 

Kalk gidelim dedi varamam Dedim bu 

Kadar mı vazgeldin benden Dedi 

Vazgelmedim ama varamam 

 

Dedim kuzulara nasıl dayandın 

Dedi evvel Allah sana güvendim 

Dedim aşkın ile odlara yandım 

Dedi biliyorum ama varamam 

    (Arısoy, 1985: 265) 
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- EBCED hesabı olarak da bilinen tarih düşürme iki displinde de 

kullanılmıştır. 

Ruhsat’ım kusurun görmez oldu 

Dünya muhanete fazla dar oldu 

Tarih geldi işte doksan bir oldu 

Ne acayib oldu cihan bu sene 

   (Ruhsatî) (Koz, 1987:207) 

- Mitolojik olaylar, mitolojik kahramanlar, yerler âşıklar ve divan 

şairleri tarafından ortak kullanılmıştır. Âşık şiirinde: 

“Kimsenin aybında sen olma nazır 

Cümlenin haliki her yerde hazır 

Bilgi meclisinde bulunur Hızır 

Kalb gözüyle dört yanına iyice bak 

    Ruhsatî (Güney, 1953:92) 

biçiminde yer alan Hızır, divan şiirinde de: 

  

 Saldı gülşende yine seccade-i ahdar çemen 

Olmağa kaim makam-ı Hızır Peygamber çemen 

    (Levend,1984:119) 

örneğinde de görüldüğü gibi, efsanevi ve mitolojik bir kişi olarak yer 

almıştır” (Yardımcı, 1998:200). 

 

- İki disiplinde de İslam dininin etkisi görülmektedir. Şiirler 

genellikle İslam kültürünün etkisiyle yazılmışlardır. Örneğin 19. 

yüzyıl âşıklarından Arifî aşağıdaki satırlarında Hz. Muhammed’i, 

Hz. Ali’yi, on iki imamı övmekte; 

“Ol habîb-i kibriyâdır Mustafa’yı sevmişem 

Yar-ı garı Mustafa’nı Murtaza’yı sevmişem”  

      (Güler, 1999:64) 
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Aşağıdaki satırlarda ise Bektaşiliğin ve Bektaşilerin özelliklerini 

sıralamaktadır: 

“Her cihetde âdem-i irfan olur Bektaşiler, 

Her türab-ı cevheri bürkan olur Bektaşiler” 

       (Güler, 1999:64) 

- Âşıklar ve divan şairleri şiirlerinde ayet ve hadislerden 

yararlanmışlardır.  

- Her iki edebiyatta da övgü ve aynı zamanda yergi görülmektedir. 

Âşık Efkarî’nin ülkenin siyasal durumu hakkındaki yergisi; 

“Şu parti bu parti teşekkülün 

Dilinde köz yokmuş savrulan külün 

Kesilmesi mümkün değil akılın 

Ne için atıp ta vuramıyoruz 

 

Boşa bu gayretler millete yazık 

İnsaf yok insanda atıyor kazık 

Doktorlar neylesin ilacı bozuk 

Yara dil yarası saramıyoruz” 

    (Rayman, 1994:42) 

ile doğduğu yer ile ilgili olan aşağıdaki övgüsü  

“Yazı çok sevimli seyri vardır 

Buzlu pınar, çimen çayırı vardır 

Âşık Efkarî şairi vardır 

Bülbülü seslidir Yolüstü köyü” 

(Rayman, 1994:42) 

halk edebiyatında övgü ve yergiye güzel örneklerdendir. 

- Nazirecilik, hem âşık şiirinde hem de divan şiirinde ortak olarak 

görülen bir unsurdur. 

- Hem âşık şiirinde, hem divan şiirin de hem de İslamiyet öncesi Türk 

şiirinde bülbül, at gibi hayvanlara verilen önem ortaktır. 

Halk şiirinde kullanılan at motifine örnek olarak Dadaloğlu’nun 

aşağıdaki dizeleri gösterilebilir: 
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  Şu yalan dünyaya geldim geleli 

  Severim kır atı bir de güzeli 

  Değip on beşime kendim bileli 

  Severim kır atı bir de güzeli 

 

  Atın beli kısa boynu uzunu  

  Kuru suratlısı elma gözünü 

  Kızın iplik iplik süt beyazını 

  Severim kır atı bir de güzeli      (Arısoy, 1985:254) 

       

Divan şiirinde ise bülbül motifine örnek olarak Bakî’nin şu dizeleri 

gösterilebilir: 

Yazmış debîr-i hikmet ezel safha-i güle 

Bülbül dem-â-dem ağlaya her bâr gül güle 

       (Çalışkan, 2004:249) 

- İki disiplinde de atasözü kullanma ortak bir özelliktir. 

Divan edebiyatında atasözü kullanımına örnek olarak Muvakkitzade 

Mehmed Pertev,  

 İbrâm idüp koma bugünün kârın irteye 

 Zîrâ o şûha va’de-i ferdâ bir iş degül 

       (Ulucan, 2005: 52) 

dizelerinde “Bugünün işini yarına bırakma” atasözünü 

kullanmaktayken yine aynı divan şairi, 

Nâle-i ney gibi dinler yâr yârun derdini 

Böyledür ahvâl-i âlem bülbül ağlar gül güler 

       (Ulucan, 2005 : 52) 

 dizelerinde ise “Bülbül ağlar gül güler” atasözünü kullanmıştır. 

Âşık şiirinde ise Dadaloğlu’nun şiirlerinde kullandığı birçok atasözü 

örnek olarak gösterilebilir. 

Şahin kocasa da vermez avını 

Aslı kurt yavrusu gene kurt olur   

(Çeçen, 2005:43) 
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dizelerinde “şahin kocasa da yine avını vermez; kurt yavrusu yine kurt 

olur”, 

‘Akibet gürg-zâde gürg şeved  

Egerçi bâ-âdemî büzürg şever 

   (Çeçen, 2005:43) 

dizelerinde “Kurt yavrusu, insanlarla beraber büyüse de, sonunda      

kurt olur”, 

Der Dadaloğlu'm da sözün sırası 

Yara biter, bitmez dilin yarası     

      (Çeçen, 2005:43) 

dizelerinde “kılıç yarası geçer dil yarası geçmez” 

   Öçüktürme erni tilin, bil bu til 

Başıktursa bütmez büter ok başı 

(Çeçen, 2005:43) 

dizelerinde “İnsanı dil ile kızdırma, bil; ok yarası iyileşir, bu dil 

yaralasa (yarası) iyileşmez)” 

Yaramı dolduran ince tuzunan 

Üstüne de biber ektin öl deyi 

(Çeçen, 2005:43) 

dizelerinde ise “Yaraya tuz biber ekmek” şeklinde atasözleri örnek 

verilebilir. 

- Gazavatnameler, âşık şiirinde ve divan şiirinde ortak olarak 

kullanılan türlerdendir. Divan şiirinde gazavatname türü şiirlere 

karşılık âşık şiirinde savaş ve kahramanlık destanları bulunmaktadır. 

- Halk şirinde ve divan şiirinde telmih ve benzetmelere geniş yer 

verilmiştir. 

- Âşıklar, divan şairleri gibi mazmunları sık sık kullanmışlardır. 

Muamma ve lügazlar her iki türde de isim değişikliği ile ortak 

kullanılmıştır. Âşık şiirinde muamma olarak anılan tür divan şiirinde 

lügaz olarak adlandırılmıştır. 

- Her iki şiirde de konu birliği vardır denebilir. İki disiplinde de din 

ve aşk konuları çok işlenmiştir. 
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- Yergi konusu her iki edebiyatta da ortak olarak kullanılmıştır. 

- Nasihat, âşık şiirinde yer aldığı kadar divan şiirinde de yer almıştır. 

- Her iki disiplinde de elif-nameler kullanılmıştır. 

 

3.2 Âşık Edebiyatı ile Divan Edebiyatının Birbirlerine Etkileri 

Âşık edebiyatı ile divan edebiyatının ortak özellikleri olduğu gibi, 

birbirlerini etkiledikleri de görülmektedir. Aslında bu etkileşim, aynı halkın iki 

edebiyat dalı olmasından dolayı beklenilmeyen bir durum değildir ve bir önceki 

bölümde vurgulanan ortak özelliklerin bir kısmı da bu etkileşim sonucunda ortaya 

çıkmıştır.  

Âşık edebiyatı unsurlarının divan şiirlerinde kullanımı, âşık edebiyatının 

divan şiirlerindeki tadı olarak karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri, deyimler, masallar, 

halk hikayeleri, bilmeceler sıklıkla divan şiirlerinde kullanılmıştır. Nedim gibi divan 

şiirinin ustalarından olan şairler bile bazı şiirlerinde hece vezni kullanmış, türküler de 

yazmışlardır. Divan şiirindeki halk şiiri etkilerine bakacak olunursa; 

- Divan şiirindeki müzik/mûsikî, âşık edebiyatından gelmektedir. 

Âşıkların şiirlerinde musiki, olmazsa olmaz bir unsurdur. Âşık 

edebiyatının temel taşlarından olan mûsikî, divan şiirini de 

etkilemiştir. 

- Divan şiirlerinin bazılarında aruz ile yazılmış olsa bile âşık 

edebiyatından gelen maniler görülmektedir. 

- Divan edebiyatının ilk aşamalarında dilin sadeliği, âşık edebiyatının 

bir etkisidir. 

- Bazı şairlerin divanlarında hece ölçüsü ve dörtlükler kullanılması 

âşık edebiyatının bir etkisidir. “Halk ve divan edebiyatları, 

kendilerine özgü özellikleri olan iki ayrı edebiyat geleneğimizdir. 

Bununla birlikte zaman içinde karşılıklı etkileşme sonucunda bazı 

ortak özellikleri de ortaya çıkmıştır. Bu ortak özelliklerden birisi, 

divan şairlerinin hece vezniyle şiir yazma eğilimidir (Kurnaz, 

1997:139) 

- Divan edebiyatındaki bazı nazım şekilleri, âşık edebiyatından 

geçmiştir. 
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“Daha önce halk şiirimizin türlerinden olduğu ve 4+4+3=11’li hece 

ölçüsüyle söylendiği bilinen tuyuğ bunlardandır. Duyu, duygu, 

duyuş anlamlarına gelen tuyuğlar divan edebiyatında 

fâilâtün/fâillâtün/fâilün ölçüsüyle 1, 2 ve 4. dizeleri uyaklı, 3. dizesi 

serbest olarak ya da dört dizesi de bir biriyle uyaklı olarak yer 

almıştır. Kadı Burhaneddin aruz ölçüsüyle şiirler yazdığı halde halk 

şiirinin etkisiyle tuyuğlarında hece ölçüsünü kullanmış ve halk 

edebiyatı unsurlarına yer vermiştir.” (Yardımcı, 2002:268) 

- Divan şiirlerinde âşık şiirinden etkilenilerek hece ölçüsüyle yazılan 

türküler mevcuttur. 

- Âşık şiiri türlerinden olan koşma, divan şairleri tarafından da 

kullanılmıştır. 

- Hece ölçüsü, murabbalar âşık şiirinin divan şiirine bir etkisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Divan şiirinin âşık edebiyatına etkileri incelenecek olursa: 

- Âşıklar, divan şairlerine özenmeleri sonucunda aruz ölçüsüyle şiirler 

yazmışlardır. “Nasıl, klasik şiirde yazanların çoğu ayrı ayrı 

yollardan dahi olsa yeniyi şehirli hayatında ve ağzında ararlar ve 

Akif Paşa gibi bu şiirin en sağlam ananesinde yetişmiş bir şair bunu 

elde etmek için doğrudan doğruya halk şiiri şeklini kullanırsa, bu 

devrin âşıkları da sanatlarını divan şiirinden alınmış kelime ve 

unsurlarla zenginleştirmeye, koşmaya daha sağlam, hatta bir nevi 

kelime zevki taşıyan bir şekil vermeye, hulasa büyük tanıdıkları ve 

tekniğine (yani aruza), az çok sahip oldukları sanata yaklaşmaya 

çalışırlar (Tanpınar, 1949:102)”. “Saz şairleri de divan şiirinin 

etkisinde kalarak aruzun belli kalıplarıyla gazel, murabba, 

muhammes, müseddes veya müstezat şeklinde şiirler yazmışlardır 

(Kurnaz, 1997:315). 

- Âşık şiirlerinde kullanılan mazmunlar, divan şiirinin etkisidir. 

“Bilindiği gibi divan edebiyatı mazmunlar bakımından oldukça 

zengindir. Zaten divan edebiyatının anlatım sistemi mazmunlara 
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dayanır. Mazmunlar, kalıplaşmış anlatım parçalarıdır. Ortak bir 

yaşam felsefesi ve inanış sistemine sahip olan divan şairi aynı 

kalıpları farklı kullanarak eserlerini oluşturmuşlardır. Zaman zaman 

âşıklar da bu kalıplaşmış, hazır ifade araçlarına başvurup şiirlerinde 

bu kalıpları ustaca kullanmışlardır. Bu kullanışta âşıklar mazmunları 

daha çok benzetme motifi olarak ele almışlardır.” (Yardımcı, 

1999:86) 

- Âşık edebiyatında bulunan hadis, ayet gibi dinî unsurlar, evliya ve 

enbiya menkıbeleri, tarihî, dinî kişilerden söz edilmesi divan şiirinin 

etkisi olarak yorumlanmaktadır. 

- Âşık edebiyatının geleneklerinden olan mahlas almada âşıkların 

aldıkları mahlasların genelde nisbet “î”si ile bitmesi, Fuzulî, Nailî 

gibi divan şairlerinin etkisi sonucunda oluşmuştur. 

- Âşıkların kitaplarını isimlendirirken “divan” kelimesini uygun 

görmeleri de divan edebiyatının etkisidir. 

- Nazirecilik, divan şiirinden âşık şiirine geçmiştir. 

- Âşıklar, divan edebiyatının kalenderi, divan, satranç, selis gibi 

türleriyle çok başarılı örnekler yazmışlardır. 

- Destan, sözcüğü divan edebiyatından âşık edebiyatına geçen bir 

kelime olarak divan edebiyatının etkisine bir kanıt olarak 

sunulabilir. 

 

Tüm bunların dışında iki edebiyatın eserlerini incelediğimizde birçok ortak konunun 

işlendiği görülmektedir. Cemal Kurnaz’ın da belirttiği gibi sevgilinin sultan, âşığın 

kul oluşu; sevgilinin boynunun elife, yüzünün güneşe, dişlerinin inciye, gönülün 

şişeye benzetilmesi ve daha birçok örnek bu iki edebiyatın birbirleriyle ne kadar 

yakın olduğunu göstermektedir. Son olarak, halk şiirinin de divan şiiri gibi İslâm ve 

Şark kültürünün dinî, tasavvufî, efsânevî şahsiyetleri ile kıssalarına yer derdiğini 

belirtmek istiyoruz. (Kurnaz, 1997:392) 
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3.3 19. Yüzyıl Âşıklarında Etkileşim 

Bir dönem içinde yaşayan âşıklar, sürekli olarak birbirleriyle karşılaşmışlar, 

âşıklık geleneğine bağlı olarak atışmışlar, belirli bir olgunluğa geldiklerinde 

yanlarına çırak alarak onları eğitmişler, çıraklar ustalarının etkileri ile benzer tarzda 

ve biçimlerde şiirler yazmışlar, bunun sonucunda ise âşık kolları oluşmuştur. Sürekli 

olan girdi ve çıktı unsurları göz önüne alındığında âşıklar arasında etkileşim olduğu 

kesin olarak söylenebilir.  

 

Âşıklar, şiirlerini ortaya koyarken genelde bir ayak üzerinde yoğunlaşılır. 

Kullanılan bu ayak, âşığın kendisinin ortaya çıkardığı bir ayaktır fakat âşıkların 

şiirleri incelendiğinde, başka âşıkların ayaklarından da sıklıkla yararlandıkları 

gözlemlenir ki etkileşim sonucu ortaya çıkan bu süreç, âşığın şiirlerinin de 

çeşitliliğine olanak sağlamaktadır. “Ayak şiirde ahengi sağlamanın yanında anlam 

bütünlüğünün kurulmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca âşıklar kendi şiirlerini ve 

ustamalı şiirleri ezberlerken şiirin asıl ve tamamı yerine ayağı, şiirin konusunu ve 

nazım türünü ezberlemekte, gerektiği zaman şiirleri bu bilgilerle yeniden inşa 

edebilmektedirler. Sözlü gelenekte sahibi belli şiirlerde varyantlaşma bu yolla 

meydana gelmektedir.” (Günay, 1990:33) 

 

Dönemin önemli âşıklarından olan Ruhsatî’nin şiirleri incelendiğinde 

Karacaoğlan’dan etkilendiği görülmektedir. Aşağıdaki şiirler de bu etkileşime örnek 

olarak gösterilebilir. 

Benden selâm eyle sevgili yare 

Perişan hatırın sor seher yeli  

Bildir ahvalimi dostuma benim  

Sevdiğim ne söyler sor seher yeli  

Karacaoğlan  (Kaya, 1991:88) 

Gayrı çekticeğim ben bu çileyi  

Kesildi dermanım dur seher yeli  

Halim bir bir varıp yare sen söyle  

Yarama bir merhem vur seher yeli  

Ruhsatı (Okay, 1962:151) 
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Yücesine çıktığım seyran eyledim 

Güzeller içinde gördüm bir gelin 

Nesin medhedeyim böyle dilberin 

Başı ibrim ibrim telli bir gelin 

Karacaoğlan (Kaya, 1991:89) 

 

Çıktım yücesine seyran eyledim 

Güzeller içinde gördüm bir gelin  

Nasıl medhedeyim böyle dilberi  

Başı elvan elvan telli bir gelin 

Ruhsatî (Kaya, 1991:89) 

 

Karacaoğlan der ki çöktüm oturdum  

Bağ bahçe diktim de meyva yetirdim  

Alnı top perçemli yavru yetirdim  

Bir köşende kaldı gümanım dağlar  

Karacaoğlan (Kaya, 1991:89) 

 

Ruhsatî de der ki geldim oturdum 

Kırmızı gülümü derdim oturdum 

Kulağı küpeli bir yar yitirdim  

Eteğinde kaldı gümanım dağlar  

Ruhsatî (Kaya, 1991:89) 

 

19. yüzyılda âşıklar arasında etkileşimin en güzel örneğini âşık kolları 

oluşturur. Âşık kolları, bir usta âşığın çıraklarını yetiştirmesiyle aynı tarzda şiirler 

yazılarak oluşmuştur. 19. yüzyılda âşık kolları incelenerek, bu yüzyılda etkileşim 

hakkında bilgi edinilebilir.  

 

Âşıklar, etkilendikleri ve iletişim hâlinde oldukları diğer âşıkları da zaman 

zaman şiirlerinde dile getirmişler. Âşıkların etkilendikleri diğer âşıklardan 

bahsetmesi, âşık şiirinde bir gelenek hâlini almıştır. “Şâirnâmeler, âşıklar destanı, 
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ozanlar şiiri, tekerleme, âşıklar serencamı adları ile anılan ya da belli bir bölge 

şairlerini konu edinen şiirler, divan şairlerinden bahseden şuara Tezkireleri kadar 

olmasa da şairlerimizin vasıflarının ve bir takım özelliklerinin bilinmesinde önemli 

rol oynar.” (Kaya, 1987:189). Şâirnamelere örnek olarak Ruhsatî’nin aşağıdaki şiiri 

gösterilebilir: 

     Âşık Ömer Gelmiş çok yazmış ebyat 

Kâmili dünyada alamamış murat 

Nizamoğlu Dertli çok ırmış feryat 

Bekayı bulan var sen n’olacaksın 

 

Âşık garip sazın aşmış duvara 

Kerem yana yana dönmüş fenere 

Kusuri’nin gözü benzer punara. 

Ene’l-Hak diyen var sen n’olacaksın 

      (Özyalçın, Gürpınar, 138 :199) 

 

Âşık edebiyatında kollar usta-çırak geleneğinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan, saz ve şiir sanatının, halk hikâyelerinin sistemli olarak yaşamasında, 

geçmişten gelen kültür ve bilgilerin aktarılmasında çok önemli bir etkendir. “Âşık 

Edebiyatında çırak yetiştirme geleneği yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerden biridir. 

Usta âşık saza ve söze kabiliyeti olan bir genci çırak edinir, yanında gezdirir, saz ve 

söz meclislerine sokar, günü gelince mahlasını verir. Yıllar boyu ustasına hizmet 

eden ve bu arada âşıklığın vecibelerini öğrenen çırak da zamanı gelince ustanın 

izniyle şiirlerini çalıp söylemeye başlar. Şiirlerinde, ustasının tekniği, kültürü ve söz 

dağarcığı açıkça kendini hissettirir. Ustasının ölümünden sonra meclislerde, 

sohbetlerde onun şiirleriyle söze başlar, çeşitli vesilelerle ustasının ismini zikreder, 

onun izinden gittiğini hissettirir. Bütün bunlar ustasının adını yaşatmak içindir. 

Çırağın, ustasından hakim olan tavır, üslup, icraat, kültür ve dile bağlılığı, kendisinin 

yetiştirdiği çırağına da sirayet eder. Zamanla, bu gelenek zinciri içinde bir âşık kolu 

ortaya çıkar.” (Kaya, 2007) 
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Bir âşık kolun oluşabilmesi için, öncelikle usta âşığın dilinin, tarzının 

çırakları tarafından kullanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra benzer konuları 

işlemeleri gerekmekte, usta âşığın başından geçen ve diğer nesillere aktarılacak kadar 

önem arz eden konulara şiirlerde yer verilmesi, ustanın atışmalarından bahsedilmesi, 

ustanın yaratmış olduğu ayakların kullanılması, usta âşığa has, onunla özdeşleşmiş 

ezgilerin kullanılması gerekmektedir. “XIX. yüzyıldan itibaren, edebiyatımızda 

önemli kollar olarak zikredebileceğimiz Erzurumlu Emrah, Ruhsatî, Dertli, 

Sümmanî, Derviş Muhammed, Huzurî ve Şenlik kolları da bu şekilde oluşmuştur. 

Âşık kolları genellikle, kola ismini veren âşıkla başlatılır.” (Kaya, 1994) “Emrah ve 

Ruhsatî kolu, iki büyük âşık koludur. En güçlü âşık kolu Şenlik koludur. Özellikle 

Artvin ve Kars âşıkları arasında eskiden çırak yetiştirme işi önemli bir gelenek olarak 

yer almıştır. Bu geleneğin sonucu olarak Artvin ve Kars çevrelerinde âşık kolları 

oluşmuştur. Günümüzde ise usta-çırak ilişkisi çok azalmıştır.” (Kutlu, Doğan, 

1977:548) 

Bir kola mensup olan âşıkların şiirleri incelendiğinde, aşağıdaki unsurlar ile 

karşılaşılır: 

- Saza usta âşığa ait bir divan ile başlanır 

- Ustası ile ilgili hatıralar şiirlerde dile getirilir 

- Ustanın yaptığı karşılaşmalar ile ilgili dizeler söylenir 

- Kola mensup âşığın şiirlerinde ustasının ayakları, ezgileri kullanılır 

 

3.3.1 Erzurumlu Emrah Kolu 

Erzurumlu Emrah, döneminin önde gelen âşıklarından olmuştur. Kendine 

has uslûbu ve yetiştirdiği çıraklar ile kurulan bu kol, Erzurumlu Emrah’ın günümüze 

kadar ulaşmasını sağlamıştır. Erzurumlu Emrah’ın iki büyük çırağı Tokatlı Nuri ve 

Tokatlı Gedaî, onun tarzını sürdürerek yeni çıraklar yetiştirmiştir. Böylece günümüze 

kadar uzanan bu gelenek, “Erzurumlu Emrah Kolu” olarak anılmıştır. Tokatlı Nuri, 

Zileli Ceyhunî’yi, Ceyhunî de Celalî’yi yetiştirmiştir. (Sakaoğlu, 1986 : 5) 

 

“Bu devir saz şairlerinden Tokatlı Nuri üzerinde Emrah’ın büyük bir nüfuzu 

olduğunu, bu husustaki bütün kaynaklar kuvvetlendiriyor: Nuri birçok şiirlerinde 
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kendisini Emrah şakirdi olduğunu açıkça söylemekte ve üstadına büyük bir saygı 

bağı ile bağlı olduğunu anlatmaktadır. 

 

Esasen Nuri’nin gerek hece, gerek aruz ile yazılmış eselerinde bu Emrah 

te’siri çok açıktır. Nuri’nin daha gençliğinde Emrah’a intisap ettiğini, Emrah’ın bir 

manzumesinin şu kıtası göstermektedir: 

Tufi iken Emrahi vermiştim emek 

Mirat-ı mecazın eylemiş gerçek 

Ne haddin Nuri’ye pesend etmemek 

Anı yüzbin ehli mana beğendi” (Köprülü, 1962:713) 

 

Erzurumlu Emrah kolu şu âşıklardan oluşur: 

Emrah:  Gedaî, Meydanî, Nuri 

Meydanî:  Kemalî, Hasan, İhsan Ozanoğlu 

Nuri:  Ceyhunî, Gayretî 

Ceyhunî:  Cemalî, Mecvî, Nagamî, Bedrî, Arap Hızrî, Mesudî, Şermî,  

Cesurî, Seyhunî, Pesendî 

     (Kaya, 2000:15-23) 

3.3.2 Ruhsatî Kolu 

Ruhsatî, dönemin önde gelen âşıklarından biridir. Sivas yöresinde Ruhsatî 

ve Ruhsatî’nin yetiştirdiği âşıkların Ruhsatî’nin tarzında eserler ortaya koyması 

sonucunda Ruhsatî kolu oluşmuştur. Ruhsatî, Meslekî, Minhacî, Emsalî’yi 

yetiştirmiştir, bu âşıklar da Ruhsatî’nin etkisi altında kendi çıraklarını aynı tarzda 

yetiştirmeleri sonucu günümüze kadar Ruhsatî kolu süregelmiştir. Ruhsatî koluna 

mensub âşıklar aşağıda verilmiştir. 

Kusurî:  Ruhsatî 

Ruhsatî:  Meslekî, Minhacî, Emsalî, … 

Emsalî:  Gülhanî, Mahsubî 

Ruhsatî koluna mensup diğer âşıklar: Feryadî, Bekir Kılıç, Tabibî, Firahî,  

Zakir, Gafilî, Hamza, Hitabî, Muzaffer, Nedimî, Memiş, 

Eroğlu, Kelamî, Dilhunî 

     (Kaya, 2000:15-23) 
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3.3.3 Sümmanî Kolu 

Hem hece vezni hem de aruz vezni ile eserleri olan, Erzurum yöresinde 

kendine has tarzı sayesinde Sümmanî kolu oluşmuştur. Sümmanî’nin kendine has 

deyişleri ve ritmik tarzı yetiştirdiği âşıkları da etkilemiş, onların da aynı tarzı 

benimsemesine yol açmıştır. Sümmanî kolu olarak adlandırılan âşık kolunun 

mensubları aşağıda verilmiştir. 

Sümmanî: Çevki Çavuş, Fahri Çavuş, Ahmet Çavuş, Mevlüt 

Şevki Çavuş: Hüseyin Sümmanîoğlu, Ömer Yazıcı 

Fahri Çavuş: Nusret Yazıcı  

Nusret Yazıcı.: İsrafil Taştan, Ebubekir. 

     (Kaya, 2000:15-23) 

3.3.4 Dertlî Kolu 

Dertlî, yetiştirdiği çırakların kendisinden etkilenmeleri ve tarzını devam 

ettirmeleri sayesinde Kastamonu, Bolu, Çankırı yörelerinde etkili olan bir kol olarak 

anılmaktadır. Dertlî, Figanî’yi, Figanî de diğer âşıkları aynı yetiştirerek Dertlî 

kolunun oluşmasını sağlamışlardır. Dertlî koluna mensub âşıklar aşağıda verilmiştir. 

 

Dertlî: Figanî,  

Figanî: Pinahî, Cudî, Nailî  

Nailî: Yorgansız Hakkı Çavuş 

     (Kaya, 2000:15-23) 

 

3.3.5 Derviş Muhammed Kolu 

Derviş Muhammed, yetiştirdiği âşıklar ile birlikte Malatya yöresinde kendi 

kolunun oluşmasını sağlamıştır. Derviş Muhammed’in yetiştirdiği âşıklar aşağıda 

verilmiştir. 

 

Derviş Muhammed: Şah Sultan, Âşıkî, Hüseyin, Bektaş Kaymaz, Hasan  

Hüseyin, Meftunî 

     (Kaya, 2000:15-23) 
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3.3.6 Huzurî Kolu 

Huzurî, Artvin yöresinin önemli âşıklarından olmakla birlikte çıraklarının 

eserlerin Huzurî’nin etkilerinin görülmesiyle kendi kolu ile anılmaktadır. Huzurî 

kolunun âşıkları aşağıda verilmiştir. 

 

İznî:   Huzurî 

Huzurî: İzharî, Zuhurî, Fahri, Cevlanî, Müdamî, Pervanî 

(Kaya, 2000:15-23) 

3.3.7 Şenlik Kolu 

Âşık Şenlik, dönemine damga vuran âşıkların başında gelmektedir. 

Yetiştirdiği âşıkların kendi üslubunu benimsemesi sonucu Doğu Anadolu ve 

Azerbaycan gibi geniş bir bölgede etkisini sürdürmüştür.  

 

Şenlik:  Bala Kişi, İbrahim, Gazelî, Ali, Bala Mehmet, Namaz, Kasım,  

Asker, Mevlüt, Nesib, Süleyman, Hüseyin, Gülistan 

İbrahim:  Çerkez, İlyas, İsrafil, Hüseyin 

İlyas:  Rüstem Alyansoğlu 

Kasım:  Nuri Şenlik, Yılmaz Şenlik, Şeref Taşlıova, Fikret Şenlik,  

Dursun Durdağı, Salih Şenlik, Şevki Halıcı, Abbas Seyhan, İslam Erdener, Mehmet 

Hicranî 

Şeref Taşlıova: Sadrettin Ulu, Nuri Şahinoğlu, Hikmet Arif Ataman, Şah  

İsmail 

Gülistan:  Murat Çobanoğlu, Nusret Yırtmalı, Hakkı Baydar, Murat    

Yıldız 

Murat Çobanoğlu: Mürsel Sinan, Arif Çiftçi, Metin Bektaş 

Murat Yıldız: Günay Yıldız, İlgar Çiftçioğlu, Mahmut Karataş 

(Kaya, 2000:15-23) 
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4. 19. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE EĞİTİM UNSURLARI 
 

 

4.1 Halk Edebiyatı ve Eğitim 

 

Eğitim, bireylerin genç yaşlı yaş farkı gözetmeksizin yaşadığı toplumun 

değer yargılarına, sosyal yaşama uygun davranışlarını benimsemesini sağlar. Eğitim, 

insanları topluma bir katma değer getirecek şekilde etkilemekle yükümlüdür. Bu 

etkileme sürecinde, toplumun geçmişte yaşadıkları, kültürü benimsetilerek 

günümüzdeki toplumun mevcut durumu da gözetilerek geleceğe dönük katma 

değerler sağlayarak geleceğin şimdiden daha iyi olması amaçlanır. Yani eğitim, 

sadece bugünü değil, geçmişi gözeterek şimdiyi ve geleceği de içine alan bir 

kavramdır. 

 

Eğitim, içinde felsefeyi de barındırır. Bu yüzdendir ki edebiyatçılarımız 

halka vermek istedikleri mesajlarda, toplumun daha iyiye gidebilmesi için 

kafalarında kendi felsefi yaklaşımlarıyla oluşturdukları insan modelini halka 

aktarabilmek ve anlatabilmek için eserlerini kullanmışlardır. Eserlerin bu amaçla 

kullanılması da eğitim ve edebiyatı iç içe bir hale getirmektedir. “…Tevfik Fikret’in 

yeni bir insan tipinin yetişmesine yönelik şiirleri, görüşleri ve telkinleriyle dolu 

Haluk’un Defteri aslı bir eseri daha vardır. Aynı şekilde Namık Kemal, Ahmet 

Mithat, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mehmet Akif, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu gibi daha pek çok şair ve yazarımızın da değişik özelliklere sahip ve 

kendi görüşleri doğrultusunda yeni insan tipleri yaratmaya çalıştıklarını görüyoruz.” 

(Kavcar, 1982:2) 

 

Eğitim insan ve yaşadığı toplumla ilgili olan bir alan iken edebiyat da 

insanlar ve yaşadıkları ile ilgilenmektedir. Bu durumda eğitim ve edebiyat birbiriyle 

etkileşim içinde bulunan ve birbirlerini tamamlayıcı unsurları içinde barındıran iki 

olgudur.  
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Edebi eserlerin büyük bir bölümü, insanları çeşitli bakımdan eğitmek 

amacıyla yazılmıştır. “Edebiyat terbiyesinin her insanın şahsiyeti üzerinde geliştirici 

bir tesiri vardır.” (Genç, 2007:5) “Türk edebiyatında Yunus Emre birçok şiirini ve 

Risaletü’n-Nushiyye (Öğüt Kitabı) adlı eserini, Mevlânâ’nın Mesnevi’sini, Nabi 

Hayriyye’sini, Namık Kemal tiyatro eserlerinin çoğunu, Ahmet Mithat romanlarını, 

Tevfik Fikret’in Haluk’un Defteri ve Şermin adlı eserlerini, Mehmet Âkif 

Safahat’ını, Hüseyin Rahmi romanlarını ve daha pek çok şair ve yazar, eserlerini hep 

insanlarla nasıl yaşanılması, nelere değer verilmesi gerektiğini öğretmek amacıyla 

yazmışlardır.” (Kavcar, 1982:3) 

 

Halk edebiyatı, kaynağını halktan alan bir edebiyat olduğu için eserlerinde 

de halkı eğitmek yönünde eğitim unsurlarını içinde barındırır.  Bu unsurlar toplum 

yaşamı ile ilgili, insan ilişkileri ile ilgili, insanın kişisel gelişimi ile ilgili 

olabilmektedir. Âşık şiirleri birçok öğüt, nasihat, atasözü, deyim içermektedir. Aydın 

Oy da bir yazısında halk edebiyatı ve eğitim hakkında şu şekilde bir görüşe yer 

vermiştir: “Osman Nuri Peremeci de Atalar Sözleri adlı eserinin önsözünde 

atasözleri ve bunların hikayelerinin eski Türk halk arasında nasıl bir eğitim öğesi 

olduklarını şöyle açıklıyor: Eskiden yaşlıların ve orta yaşlıların meclislerinde ortaya 

atasözleri atılır ve bu atasözlerini bilenler makbul tutulurlarmış.” (Oy, 1963: 304) 

 

Halk edebiyatı eserleri incelendiğinde, özlerinde halkımızın köklü tarihi, 

kültürü, sosyal yaşama bakışı gözlemlenir. Toplumun ahlakına ve değer yargılarına 

uygun olan yaratılan eserler iyiden, doğrudan yana toplumu eğitici mesajlar verirler. 

 

Halk edebiyatı eserleri bireylere yaşadıkları topraklar hakkında bilgiler 

sağlayarak bireylerin vatanlarını daha iyi tanımasını, sonrasında ise vatanları ile 

aralarındaki bağın güçlenerek toplumla da bütünleşmesini sağlarlar. Eseler bireylere 

coğrafi ve kültürel değerleri öğreterek kendi kişiliğinin gelişmesine yardımcı olurlar. 

Hüseyin Kanyılmaz da halk edebiyatının eğitime olan katkısını şu şekilde 

belirtmektedir: “Türk Dili, Türk halk edebiyatında yaşar. Anadilimizin en güzel, en 

doğru, en esprili, mecazlı ve hikmetli söyleyişlerini halk edebiyatı parçalarında 

bulabiliriz. Edebiyatta olsun, müzikte olsun özellikle anonim parçalar akarsularda 
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yıkanmış çakıltaşlarına benzer. Zorluk, bulanıklık, çirkinlik, bayağılık, sevimsizlik 

gibi ne kadar pürüz varsa yüzlerce yılın süzgecinden süzülmüş, eleğinden elenmiş ve 

en doğru, en güzel, en anlamlı olanlar halkın ortak belleğine yerleşmiştir. Halk onu 

sevmiş, benimsemiş, dünden bugüne taşımıştır. İster dil öğretiminde, isterse milli ve 

ahlaki değerlerin kazandırılmasına yönelik genel eğitimde halk edebiyatı 

ürünlerinden daha etkili ne olabilir?” (Kanyılmaz, 1987:175). 

 

Âşıkların halka bildiklerini anlatmak, halka bir şeyler öğretmek amacıyla 

yazdıkları şiirlere nasihat denir. Halk şiirinde öğretici şiirler “Nasihat” adı ile 

anılmaktadır. Bu tür şiirler halka bir şeyi öğretmek, bir fikrin propagandasını yapmak 

için kullanılmaktadır. Ayrıca sadece nasihat etmek için yazılan atasözü 

destanlarından dinî tasavvufi şiirlere kadar her çeşit şiir içinde didaktik unsurlarla 

karşılaşılmaktadır. (Başgöz, 1968: 19)  

 

Âşık şiirinde, nasihat türünde şiirler bakımından oldukça zengindir. 

Nasihatler toplumun tarihi ve bugününü anlatan ve topluma öğüt veren, toplumun 

şiirde bahsedilen konulara belirli bir birikim sahibi olan âşığın yorumuyla da 

bakmasını sağlayan eserlerdir. Bazı âşıkların sözleri özdeyiş gücünde olup dilden 

dile dolaşır. Nasihat türü şiirler her biçimde söylenebilir. (Boratav, 1969 : 27) 

 

Nasihatlerde geçmiş olaylardan dersler verilir, yapılan hataların bir daha 

yapılmaması için bireylerin bu konudaki fikirleri yönlendirilir ve pekiştirilir. Âşıklar 

deneyimlerini bu eserler ile iletirken bireyi eğitir ve geçmişteki tecrübeleri bugün ile 

harmanlayıp, gelecekte çıkabilecek olası olumsuzlukların bugünden engellenmesini 

sağlar. 

 

Âşıklarla yaşadıkları yöre arasında bir bağ vardır. Âşıklık geleneğinin 

oluşmasında ve gelenek içinde yetişen âşıkların şekillenmelerinde geçmişten 

günümüze kalan tarihî ve kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Çağının düşünce 

hayatı, inanç sistemi yanında yaşama biçimi, âşığın, dünyayı kavrayışını, algılayışını, 

tavrını etkiler ve belirler.  
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Çağının kültür değerleri içinde yoğrulan ve yeterli birikime kavuşan âşık, 

devrinin estetik anlayışına uygun şiirlerini yazar. Yalnızca nasihat için yazılan 

atasözü destanlarından, dinî - tasavvufi şiirlere varana kadar her çeşit şiir içinde 

didaktik öğeye rastlanır. Bu nedenle bu tür şiirlerin belli özelliklerinden bahsetmek 

zordur. (Başgöz,1968: 10) 

 

Nasihatler genellikle âşığın halka bir konuyu öğretmesi veya bir 

düşüncesini aktarması için yazılmış şiirlerdir fakat âşıkların eğitici özellikteki 

şiirlerini sadece nasihat şiirleriyle sınırlandırmak yanlış olacaktır çünkü âşıkların 

hemen hemen tüm eserlerinde eğitim unsurları vardır.  

 

Özellikle dinî-tasavvufi halk şiiri konusunda eserler ortaya koyan halk 

şâirleri dünyanın fâniliği, Tanrı nın çizdiği mutlak kader, Tanrı sevgisi, ilâhi 

emirlere saygı gibi konularda, şiiri bir öğretim ve eğitim vasıtası olarak 

kullanmışlardır. (Başgöz,1968: 10) 

 

Âşıklar, eserlerinde işledikleri konuları halkın diliyle anlatırlar. Şiirlerinde 

bahsettikleri güncel olaylar, geçmişten ders çıkarılacak olaylar halk diliyle 

anlatıldığından bireylerin hafızalarında yer eder ve âşığın verdiği mesajlar yerine 

ulaşmış olur.  

 

Toplumun ortak değerleri ve kültür anlayışına uygun olarak bireyleri 

yönlendiren âşıklar, halkın eğitimine bu sayede yardımcı olurlar. Âşıkların şiirlerinin 

büyük bir çoğunluğunda öğreticilik özelliği bulunmaktadır. Âşık, içinde yaşadığı 

toplumu diğer bireylerden daha iyi tahlil edip toplumun daha iyiye gidebilmesi için 

bir bakış açısı sunar ve bu bakış açısını eserleriyle bireylere ileterek toplumun daha 

ileriye gitmesini sağlar. Toplumdaki her türlü yanlış yöne giden olayları gören âşık, 

bu konuyu şiirlerinde dillendirerek bireysel, toplumsal ve siyasi yönde bireylerin 

düşünmesini ve eğitimi sağlar. 
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Öğüt vermek, türlü bilgileri öğretmek, yaşamın çeşitli cilveleri ile elde 

edilmiş tecrübelerden ve onlardan çıkarılabilecek derslerden dinleyicilerin 

yararlanmasını sağlamak amacıyla âşıklar sanatlarını kullanmışlardır. Bazı âşıkların 

bu türdeki şiirlerinden kopmuş dizeler ya da bendler, bir atasözü gücü ile, kuşaktan 

kuşağa aktarılarak dillerde dolaşmıştır. (Boratav, 1969: 29) 

 

4.2 On Dokuzuncu Yüzyıl Halk Edebiyatından Eğitim Unsurlarına Örnekler 

 

Halk şiirinde, diğer edebiyat dallarında olduğu gibi bireysel konular 

ağırlıklı olsa da âşıklar, toplum içinde birer öncü, lider, yol gösterici olduklarının 

farkındadırlar. Bu yüzden de âşıklar şiirlerinde toplumumuzun geleneklerini, 

ahlakını, kültürel yapısını yücelterek bu değerleri pekiştirmeyi sağlayacak yönde 

eserler ile halkın eğitilmesine yardımcı olurlar. 

 

“Topluma öğüt vermek de eski ozanların töresidir. Onların yerini tutan saz 

şairi, Tanrı’ya yakın sayılmakta, her sözünde bazen keramet aranmaktadır. O da 

halkın bu sanısına uygun cevaplar vermeyi şairliğin şanından saymaktadır. Bu açıdan 

bakılınca halk şairi bazen halkın öncüsü, bazen da savunucusudur. Köylünün 

hükümetten, mütegallibeden, zalimlerden, haksızlıktan, yoksulluktan, kıtlık, hastalık 

gibi şeylerden duyduğu ıstırabı ve ettiği şikayetlerini de saz şairleri yansıtmaktadır.” 

(Kabaklı, 1985:447) 

 

19. yüzyıl âşıklarının eserleri incelendiğinde, hemen hemen her eserde 

eğitici olgunun varlığından bahsetmek mümkündür. Eğitici olgu bazen değer 

yarılarına, bazen doğruluk ve dürüstlüğe, bazen sevgiye, bazen aile hayatına yani 

kısaca hemen hemen her konuda görülebilmektedir. 19. yüzyılda yaşamış olan 

âşıkların şiirlerinde eğitim unsurlarına örnek verilecek olursa; 

 

- Âşıklar eserlerinde atasözleri ile halk deyimlerine de eğitici bir öğe 

olarak yer vermişlerdir. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bir Erzurum 

cöngünden derlediği atasözleri ve deyimler buna güzel bir örnektir: 

§ Emeğin, sağdıç emeği oldu 
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§ Savaş arasında silah mı kesirsin? 

§ Can vermeyince, canan ele girmez 

§ Poşa gibi sözün cebindedir 

§ Düğün evini bilmeyip, salkıya sahan daşirsin 

(Kırzıoğlu, 1969) 

- Atasözleri ve deyimler, birçok âşığın şiirlerinde kullanılmaktadır. 

Örneğin Seyranî’nin şiirlerinde kullandığı atasözlerini Lütfi Sezen 

aşağıdaki şekilde listelemiştir: 

§ Balık baştan kokar bunu bilmemek 

Seyranî gafilinin ahmaklığından 

§ Altın eğer vursan eşek at olamaz 

§ Yanmasa ateşin, tütmez tütünün 

Allah yardımcısı Sıtkı bütünün 

§ Tırnağını bulsan başın kaşırdın 

Seyranî’yi doğru yoldan şaşırdın 

     (Sezen, 1991:46) 

 

 

- Âşık Kemalî bir şiirinde sabretmenin iyi bir huy olduğundan şu 

şekilde bahsetmiştir: 

  … 

  Dedim Kemalî'yi ağlatma yarim 

  Dedi aşıkları ağlatmak karım 

  Dedim kalmadı hiç sabra kararım 

  Dedi sabrın sonu istirahattir 

Kemalî (Arısoy, 1985 :245) 

- Âşık Şenlik, aşağıdaki şiirinde yaşlılık ile ilgili bilgi verip bireylerin 

gençliğinin kıymetini bilmelerini istemektedir: 

  Bu dünyanın safasını sürmeden 

  Ne tuttun yakamı ay ihliyarlık 

  Evvelki devranın düşer yadıma 

  El götür yakamdan koy ihtiyarlık 
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  Alıp verir dizlerimin yelini 

  Eğdin kametimi büktün belimi 

  Yakın iken ırağ ettin yolumu 

  Günlük yolum oldu ay ihtiyarlık 

 

  Dayaksız adım atabilmenem 

  Tüy döşek üstünde yatabilmenem 

  Altı aylık çocuğa yetebilmenem 

  Ettin sabilere tay ihtiyarlık 

 

  Sultan idim dağ başında ben ezel  

  İndi dökülenler gönlümden gazel 

  Beni görüp güler idi her güzel 

  Onu da ömrüme say ihtiyarlık 

 

  Sulandı gözlerim zay oldu işler  

  Ağız papuçladı döküldü dişler 

  Ürkmez oldu benden yerdeki kuşlar 

  Çekerim elinden huy ihtiyarlık 

 

  Sefil Şenlik böyle bir hale geldi  

  Aşk ucundan benzi sarardı soldu 

  Evlad ü ıyalim terkimi kıldı 

  Ahir günüm oldu zay ihtiyarlık 

     Âşık Şenlik (Arısoy, 1985 : 246) 
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- Dadaloğlu’nun en çok tanınan şiirlerinden “Kalktı Göç Eyledi Avşar 

Elleri”nde de hakkını arama, epik bir şekilde dillendirilmiştir: 

  Belimizde kılıcımız kirmani 

  Taşı deler mızrağımın temreni 

  Hakkımızda devlet etmiş fermanı 

  Ferman padişahın dağlar bizimdir 

Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 254) 

 

- Dadaloğlu’nun aşağıdaki şiirinde ise, doğruluğun dürüstlüğün 

pekiştirildiğini, yiğitliğin önemini belirterek bireylere ahlak yapısı 

ile ilgili bir mesaj verilmektedir: 

       Dadaloğlu'm hile yoktur işimde  

  Yiğit olan yiğit görür düşünde 

  At dördünde güzel on beş yaşında 

  Severim kır atı bir de güzeli 

    Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 256) 

- Dadaloğlu’nun aşağıdaki şiirinde ise yiğitlik ile ilgili övme, 

yüceltme ve yiğitliğin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır: 

  Bir yiğit de anasından doğunca  

  Kur'ağaçta bir dal bitmiş gib'olur 

  Yaşı varıp on beşine değince 

  Yükünü kumaştan tutmuş gib'olur 

 

  Âşıklar sazını eline alsa 

  Güzeller perdesin yüzüne vursa 

  Bir yiğit sevdiğin sesini duysa 

  Gölde gövel ördek ötmüş gib'olur 

 

  Eğlene bire de gönlüm eğlene 

  Ay gele de orta yeri dolana 

  Yiğidin sevdiği yanınd'olana 

  Günde düğün bayram etmiş gib'olur 
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  Dadaloğlu'm der ki sözüm kayıran  

  Çekip yırtıp bir yakadan ayıran 

  Diyom muhanetten karın doyuran 

  Eliyle ağu yutmuş gib'olur 

    Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 256) 

 

- Dadaloğlu’nun aşağıdaki dörtlüğünde ise hak etmeden kazanç elde 

etmenin insana faydalı olmayacağını belirterek haksız kazancı 

eleştirmektedir: 

  Dadaloğlu'm der ki sözüm kayıran  

  Çekip yırtıp bir yakadan ayıran 

  Diyom muhanetten karın doyuran 

  Eliyle ağu yutmuş gib'olur 

Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 256) 

- Dadaloğlu’nun aşağıdaki şiirinde toplumun ahlak yapısı ve değer 

yargılarının bozulmasının eleştirisi ve insanlara doğru ve dürüst 

yollardan ayrılmama nasihatı verilmektedir: 

  Yedi iklim dört köşeyi dolandım  

  Meğer dünya her tarafta bir imiş 

  Ben dünyayı Al'Osman'ın sanırdım 

  Meğer dünya dört sultanlık yer imiş 

 

  İrili ufaklı insan piç oldu 

  Onlar doğdu geçinmesi güç oldu 

  Altı arap atlı şahbaz nic'oldu 

  Mamur sandım yalan dünya çürümüş 

 

  Okuttuğun tutmaz oldu alimler  

  Kalktı da kitaptan arttı zulümler 

  Terlemeden mal kazanan zalimler 

  Can verirken soluması zor imiş 
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  Kulak verdim dört köşeyi dinledim  

  Meğer gıybetimi eden çoğ imiş 

  Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden 

  Az yaşayıp dem sümresi yeğ imiş 

 

  Dadaloğlu'm der ki sözüm vasiyet  

  Benim sözüm dinleyene nasihat 

  Besmelesiz kazanılmış piç evlat 

  O da dünyasına ziyankar imiş 

    Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 256) 

 

- Dadaloğlu’nun aşağıdaki dörtlüğünde ise aşk ile ilgili öğüt 

verilmektedir: 

  … 

  Dadaloğlu'm der ki bakın halime  

  Değirmen dönüyor çeşmim seline 

  İnanman güzelin tatlı diline 

  Çokca beni serseriye yeldirdi 

Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 258) 

 

- Dadaloğlu aşağıdaki dörtlüğünde yine yiğitlerde yalancılığın 

olamayacağını belirtmektedir: 

 

  Gönülden gönüle yol gider derler 

  Onu sürmeğe bir hoşca can gerek 

  Doğru söyle yiğit işin doğrusun 

  Hiylebaz olamaz yiğit bön gerek 

Dadaloğlu (Arısoy, 1985 : 261) 
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- Deli Boran’ın aşağıdaki şiiri ise coğrafi konularda bilgi veren güzel 

eserlerden biridir: 

  Evvel bahar yaz ayları gelende 

  Akar boz bulanık seli Tuna'nın 

  Bülbüller ötüşür bahçelerinde 

  Gülü burca burca kokar Tuna'nın 

 

  İlkbaharda dalgalanıp coşmuşum  

  Analar ağlatıp kanlar saçmışım 

  Ataman dağından yollar açmışım 

  Yolu serhatlere uğrar Tuna'nın 

 

  Kimse bilmez nerdedir onun başı  

  Eksik olmaz yalısının döğüşü 

  Akıttı gözünden kan ile yaşı 

  Gölleri leşilen doldu Tuna'nın 

 

  Tuna derler yerdedir anın yüzü  

  Arzulanıp gider Karadenizi 

  Cemreler düşünce çözülür buzu 

  Denizlen cengi var deli Tuna'nın 

 

  Deli Boran bunu böyle dedi mi  

  Bu su böyle akar mıydı kadimi 

  Taşına koymuşum garip başımı 

  Yolu serhatlere uğrar Tuna'nın 

Deli Boran (Arısoy, 1985 :263) 
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- Deli Boran, aşağıdaki dörtlüklerinde yine insanın kendini telkin 

etmesi ve bilmesi ile ilgili öğütler vermektedir: 

… 

  Gam yiyip ağlama divane gönlüm  

  Daima bu dünya başa dar olmaz 

  Hakkın kelamını bırakma dilden 

  Haktan özge bir adama yar olmaz 

 

  Deli Boran bilin cümleden gani  

  Hem yaratır alır Allah bu canı 

  Sen kendini yokla nefsini tanı 

  Boğaz kırk boğumdur dilde sır olmaz 

Deli Boran (Arısoy, 1985:265) 

 

- Dertli, aşağıdaki şiirinde insan ilişkileri ile ilgili öğütler 

vermektedir: 

  Yürü gönül yürü dostundan kalma  

  Daim hatırını soruver gitsin 

  Eski düşman sakın dost olur sanma 

  Arkasından bıyık buruver gitsin 

 

  Eğer arif isen dünyadan el çek  

  Yalan meydan aldı tükendi gerçek 

  Baktın bir düşmanın seni serecek 

  Sakalına piyaz veriver gitsin 

 

  Ey Dertli bu alem dost düşman olur  

  Kişi sevdiğine son pişman olur 

  Öfke baldan tatlı çok ziyan olur 

  Hayr et yüzün hake sürüver gitsin 

Dertli (Arısoy, 1985, 267) 
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- Erzurumlu Emrah, aşağıdaki dörtlüğünde sevgi, aşk ile ilgili öğütler 

vermektedir: 

  Gönül gurbet ele çıkma 

  Ya gelinir ya gelinmez 

  Her dilbere meyil verme 

  Ya sevilir ya sevilmez 

… 

Erzurumlu Emrah (Arısoy, 1985:271) 

 

- Harabî’nin şiirinden alınan aşağıdaki dörtlük ise din ile ilgili eğitici 

bilgiler vermektedir: 

  … 

  Her bir şeye kudretin var 

  Akla sığmaz hikmetin var 

  Yetmiş iki milletin var 

  Sen Hallak-ı künfekansın  

Harabî (Arısoy, 1985:277) 

 

- Meslekî, aşağıdaki dörtlüğünde herkesin bir gün hesap vereceğini 

belirterek halkı uyarmak istemektedir.  

… 

  Yüksek uçan gönül yorulur bir gün  

  Mizan terazisi kurulur bir gün 

  Herkesin ettiği sorulur bir gün 

  Döner mi yarabbi dil yavaş yavaş 

… 

Meslekî (Arısoy, 1985:279) 
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- Ruhsatî’nin aşağıdaki şiiri de toplumsal değer yargıları ve toplumsal 

ahlak ile ilgili eğitici bir şiir niteliğindedir: 

  Hele bir düşün ki gözümün nuru 

  Bu kadar parayı sana kim verdi 

  Bazı fukaraya bulma kusuru 

  Mesti kundurayı sana kim verdi 

 

  Anadan doğunca kürkün var mıydı  

  Üryan gelmedin mi börkün var mıydı 

  Torba torba mecidiyen var mıydı 

  Tükenmez parayı sana kim verdi 

 

  Kuş tüyü döşekte yattın uzandın  

  Haftada bir çeşit geydin özendin 

  Aferin aklına sen mi kazandın 

  Şu tompu tarlayı sana kim verdi 

 

  Dinle Ruhsatî"yi ne diyom sana  

  İyi bir öğüttür sanma ki çene 

  Çalışmayla verse verirdi bana 

  Bu köşkü sarayı sana kim verdi 

Ruhsatî (Arısoy, 1985:286) 

 

- Ruhsatî aşağıdaki şiirinde toplumun düzeninin bozulmasını ele 

alarak nelerin yanlış yapıldığını söylemektedir. Bu sayede topluma 

güncel bilgiler hakkında bilgi vermekte ve aynı zamanda nelerin 

yanlış olduğunu göstermektedir. 

 

  Bir vakte erdi ki bizim günümüz  

  Yiğit belli değil mert belli değil 

  Herkes yarasına derman arıyor 

  Deva belli değil dert belli değil 
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  Fark eyledik ahır vaktin yiğittin  

  Merhamet çekilip göğe gittiğin 

  Gücü yeter soyar gücü yettiğin 

  Papak belli değil börk belli değil 

 

  Adalet kalmadı hep zulüm doldu  

  Geçti şu baharın gülleri soldu 

  Dünyanın gidişi acayip oldu 

  Koyun belli değil kurt belli değil 

 

  Başım ayık değil kederden yastan  

  Ah ettikçe duman çıkıyor festen 

  Harabe yüz tuttu bezm-i gülistan 

  Yayla belli değil yurt belli değil 

 

  Çarh bozulmuş dünya ıslah olmuyor  

  Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor 

  Ruhsatî de dediğini bilmiyor 

  Yazı belli değil hat belli değil 

Ruhsatî (Arısoy, 1985:289) 

 

- Ruhsatî’nin aşağıdaki dörtlüğünde ölümden sonraki hayat hakkında 

bilgi verilmektedir: 

 

  Eğer yok ise imanın 

  Cehenneme varır canın 

  Semaya çıkar figanın 

  Yakacaklar unutma ha 

Ruhsatî (Arısoy, 1985:292) 
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- Serdarî aşağıdaki dörtlüğünde ise topluma öğüt vermektedir: 

 

  Cahille konuşma sözünü bilmez  

  Kötüyle konuşma meydanı olmaz 

  Konuş yiğit ile kahpelik gelmez 

  İlden ile gider ünü yiğidin 

Serdarî (Arısoy, 1985:303) 

 

- Seyranî, aşağıdaki dörtlüğünde toplum ahlakı dışına çıkılarak 

kazanç elde edilmemesi gerektiğini öğütlemektedir: 

 

  Heder olsa bir pul için her demin  

  Muhannet babına basma kademin 

  Emsaliyle konuşmayan ademin 

  Altun ismi olur pul yavaş yavaş 

Seyranî (Arısoy, 1985:307) 

 

- Seyranî aşağıdaki dörtlüğünde güncel olaylar hakkında topluma 

bilgilendirirken aynı zamanda eleştirel yaklaşımıyla toplumun 

farkındalığını arttırmak da istemektedir: 

 

  Dünyadan ahrete gidip gelmemek  

  Olmasa iktiza eder ölmemek 

  Balık baştan kokar bunu bilmemek 

  Seyranî gafilin ahmaklığından 

Seyranî (Arısoy, 1985:310) 
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- Sümmanî aşağıdaki dörtlüğünde dini öğütlerde bulunarak toplumu 

bu yönde uyarmak istemektedir: 

… 

  Sümmanî der Yaradan'ı zikreyle  

  Birliğini bilip daim şükreyle 

  Ta ezelden gelen işi fikreyle 

  Başa geçip pişman olsan ne fayda 

Sümmanî (Arısoy, 1985:319) 

- Sümmanî’nin aşağıdaki şiirinde baştan sona dek toplum ve kendisi 

için faydalı bir insanda bulunması gereken nitelikler, özellikler 

anlatılmıştır. Bu tip şiirler topluma faydalı insanlarda bulunması 

gereken özellikleri sıralayarak insanları o yöne teşvik etmektedirler. 

 

  Tövbekâr ol gönül tarikten çıkma 

  Namertten şefaat şifadar olmaz 

  İyilik eyle sakın bir gönül yıkma 

  Görüşme kötüyle onda ar olmaz 

 

  Dinleme dünyanın kıyl ü kalini  

  Düşürme üstüne el vebalini 

  Gözetle kamilin bir Kemalîni 

  Zira böyle kişi bahtiyar olmaz 

 

  Namertler içinden hicret et durma  

  Yapacağın hayrı kimseye sorma 

  Kişizadelikle kendini kurma 

  Mezar taşı ile iftihar olmaz 

 

  Hisse-mend ol kamillerin sözünden  

  Başka yoktur kazan özü özünden 

  Evlat düşse atasının gözünden 

  Huda razı olup berhudar olmaz 
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  Münafıkın yeri her dem nar iken  

  Düşman olsa korkma Mevla var iken 

  Bir adamın ezel vakti var iken 

  Sonu yoksul olsa gözü dar olmaz 

 

  Yoksulluk dediğin ömürü söker  

  Katranı kaynatsan olur mu şeker 

  Cinsi bozuk adam cinsine çeker 

  Aslı karademir gevherdar olmaz 

 

  Sözü geçmez bir mecliste gedanın  

  Bahtı kara olup vatan-cüdanın 

  Sonu karanlıktır haramzadenin 

  Çalıp çırpma ile kesb-i kar olmaz 

 

  Sümmanî ah edip sararıp solma  

  Gelen Tanrı'dandır kimseden bilme 

  Sevilen bir yere çok gidip gelme 

  Kesilir muhabbet itibar olmaz 

Sümmanî (Arısoy, 1985:319-320) 
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III. BÖLÜM 
 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  
 

GELENEK, ETKİLEŞİM VE EĞİTİMİN SOSYAL 
YAŞAMA ETKİLERİ 

 

İnsanlar, doğdukları toplumun kültürü ile yoğrularak büyürler ve yaşarlar, o 

kültürün bir parçası olurlar. Aynı zamanda bir toplumun kültürü de aslında o 

toplumun tarihsel gelişimi sonucunda ortaya çıkan bir unsur olduğundan insan, kendi 

toplumunun kültürü ile büyür ve onu büyütür.  

 

Kültür, sosyal yaşamın en önemli yapıtaşlarından birini oluşturur. O 

toplumun yaşayış biçimi, değer yargıları, düşünceleri hep kültüre ve buna bağlı 

olarak da deyimlere, atasözlerine ve edebî eserlerine yansır. Bir toplumu incelemenin 

yollarının en önemlilerinden biri, o toplumun dilindeki atasözlerinin, deyimlerinin ve 

edebi eserlerinin incelenmesidir. 

 

Halk edebiyatı, kaynağını halktan alan ve halkın tarihsel sürecine bağlı 

olarak değişim gösteren, âşıkların şiirleriyle günün gerçeklerini yansıtan, böylelikle 

sürekli bir gelişim içinde olan bir edebiyat olmuştur. Halktan beslenen bu edebiyat 

dalının yine halkı etkilememesi mümkün değildir. 

 

Halk edebiyatının yaratıcıları olan âşıklar, halkın içinden gelme kişiler 

olduklarından toplumun zevkine daha yakın eserler çıkarmakta, bunun yanı sıra 

toplumun düşündüklerini öğretici bir dille ve farklı bir biçimde yine topluma 

vermektedirler. İşte tüm bu sebeplerden ötürü âşıklar, toplumun üzerinde etkisi olan 

bir kesim olmuşlardır. 

 

Halk edebiyatı, toplumu etkileyip değiştirebildiği gibi aynı zamanda diğer 

edebiyat türleri üzerinde de etkisini göstermiştir. Özellikle on dokuzuncu yüzyıl halk 

edebiyatı Tanzimat sonrası Türk edebiyatını arı bir dil  kullanımı bakımından 

derinden etkilemiştir. 
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On dokuzuncu yüzyılda yenilikçi hareketler ile birlikte ortaya çıkmaya 

başlayan bu yeni nesil Türk edebiyatı, halk edebiyatından esinlenerek halk dilinde 

eserler vermiştir. Bu edebiyatın temsilcilerinin her biri halk edebiyatının etkilerini 

eserlerine yansıtmıştır. Örneğin Orhan Veli’nin Destan Gibi şiirinde, Faruk Nafiz 

Çamlıbel’in Han Duvarları şiirinde halk edebiyatı gözle görülür bir şekilde yazarın 

yorumuyla şekillenerek halka ulaşmaktadır. “Ahmet Kutsi, halk şiirinin asıl şiirimiz 

olduğu tezini savunur. Halk şiirinin özellikle koşma kalıplarını kullanır. Bu kalıbın 

içine yeni bir öz koymaya çalışır, söyleyiş bakımından da bir yenilik katar. Sözgelimi 

“Katar, Ölü, Güvercin, Halay Çeken Kızlar” bu türdendir.” (Tuncer, 2001:173) 

 

Önceki bölümlerde belirtmiş olduğumuz edebiyat ve eğitim arasındaki iç 

içe geçmiş ilişki, halkın sosyal ve kültürel yaşamının da yeni edebiyat akımından 

etkilenmesine yol açmıştır diyebiliriz. Bu bağlamda halk edebiyatı, kendisinden 

sonraki edebiyat türlerine kazandırdıkları ile Türk halkını etkilemeye devam etmiştir.  

 

Halk edebiyatının diğer edebiyat dallarını da etkilemiş olması, halkımızın 

kendi diline daha çok sahip çıkmasını, dilinin güzelliklerini ve estetiğini öğrenmesini 

sağlamıştır. Halk edebiyatı, on dokuzuncu yüzyılda Türkçe’nin varlığını ve önemini 

ortaya koymuştur. Dil, bir toplumu toplum yapan öğelerden biridir. Günümüzde 

Türkçe ve Türkçe’ye verilen önem, halk edebiyatının dilimizin güzelliklerini ortaya 

koymasıyla sağlanmıştır denebilir. 

 

Bir toplumun geçmişinden habersiz olarak yaşamını sürdürebilmesi 

düşünülemez. Toplum, değer yargılarının, kültürünün, toplumsal davranışlarının 

nedenlerini, temellerinin nasıl atıldığını bilmelidir ki geleceğe yönelik adımlar 

atarken geçmişindeki bilgileri de kullanarak doğru adımlar atabilsin. 

 

Halk edebiyatının özünde barındırdığı önemli özelliklerden biri olan 

gelenek unsuru sayesinde, Türk halkının geçmişte yaşamış olduğu toplumsal boyutta 

halkı etkileyen önemli tarihsel olaylar günümüze ulaşmıştır. Savaşlar, felaketler 

âşıkların şiirlerinde usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarılmıştır. Böylece 
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toplumumuz geçmişte yaşanan önemli olayları unutmamış, âşıkların yorumları ve 

anlatım biçimleri sayesinde bu olaylardan ders çıkarmıştır. Geçmişte yaşanılanlar 

öğrenilip yorumlanarak gelecek inşa edilmiş, toplumsal bir davranış biçimi kümesi 

ortaya çıkması sağlanmıştır.  

 

Âşıklar, dönemlerinin bir aynası olmuşlardır. Kendi dönemlerinde yaşanan 

önemli olayları eserlerinde anlatarak halkın bilinçlenmesini aynı zamanda 

eğitilmesini sağlamışlardır. İşte halk edebiyatındaki gelenek öğesi, günümüz 

toplumunun bu eserlerden faydalanarak kendi görüş ve kişiliklerini 

biçimlendirmesini sağlamıştır. 

 

Günümüzde kullanılan kalıplaşmış sözlere bakıldığında, bu sözlerin kısa 

olduğu fakat çok mesaj verdiği görülür. Atasözleri ve deyimler bu tip deyişleri 

oluştururlar ve toplumu eğitici yönde mesajlar verirler. Ancak bunları oluşturmak ve 

derlemek kolay değildir.  

 

Günümüzde kullanılan atasözlerine bakıldığında bu atasözlerinin 

birçoğunun halk edebiyatı ile günümüze kadar taşındığı görülmektedir. Seyranî’nin 

şiirlerinde geçen “Balık baştan kokar”, “Altın eğer vursan eşek at olamaz” ve bu 

atasözleri gibi nice atasözleri ve deyimler günümüz toplumunda da kullanılmasını, 

günümüze kadar taşınmasını âşıklara ve onların eserlerine borçludur. 

 

Halk edebiyatının gelenek, etkileşim unsurları ile günümüze kazandırdığı 

bir diğer önemli olgu ise kültürel boyuttadır. Toplumumuzun her gün geliştirmeye 

devam ettiği kültür, çok eskilere dayanmaktadır. Kültür ve sosyal yaşamı belirleyen 

kurallar âşıkların şiirleri tesirinde oluşmuştur.  

 
Âşıklar, topluma nasihatler veren, neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

söyleyen, bireylerin toplumun istediği değer yargıları ile yetişmeleri için telkinde 

bulunan kişiler olmuşlardır. Halkın halk edebiyatındaki gelenek unsurlarını 

benimsemeleri sayesinde âşıkların öğütleri ve eleştirileri günümüze kadar ulaşmıştır. 
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Âşıklar, yaşadıkları coğrafi konum hakkında bilgiye sahiptir ve konumun 

fiziksel özelliklerini şiirlerinde de kullanırlar. Âşığın doğduğu ve yetiştiği çevrelerde 

atasözlerinin, deyimlerin âşıklar tarafından eserlerinde kullanılmalarıyla o bölgeye 

ait atasözleri ve deyimler yeni nesillere de aktarılmaktadır. 

 

Âşıklar, yaşadıkları toplumun temsilcileri olarak toplumun değer yargılarını 

kontrol ederler. Toplumun içinde bulunduğu iyi veya kötü durumu kendi yorumunu 

ekleyerek şiirlerine yansıtır ve bu eserlerle topluma neyin nasıl olması gerektiğini 

anlatırlar. Âşıkların bu nasihatleri, toplumun değer yargılarını ve olaylara bakış 

açısını iyi yönde etkileyerek toplumun ideal insan tipine ulaşmasını sağlama yönünde 

bir adım atılmasını sağlar. Âşıkların verdikleri bu nasihatler, günümüz toplumunun 

kültürünün, değer yargılarının bugünkü halini almasında önemli rol oynamıştır. 

 

 Âşıkların toplumu eğitime işlevi de vardır. Örneğin âşık karşılaşmaları, 

toplumsal bir etkinlik olmanın yanısıra halkın eğlenirken aynı zamanda 

bilinçlenmesini ve eğitilmesini de sağlayan bir etkinliktir. 

 

Bu çalışmada 19. yüzyıl âşıklarının şiirleri incelenerek aşağıdaki eğitim 

unsurları belirlenmiştir: 

- Atasözleri ve deyimlerin kullanımı. 

- Hangi davranış biçimlerinin iyi olduğunun belirtilmesi, gençliğin 

kıymetinin bilinmesi gibi nasihatler. 

- Hakkını aramanın önemi. 

- Ahlak yapısına etki eden doğruluk, dürüstlük gibi kavramların toplum için 

önemi. 

- Eleştiri yoluyla halkın bir konu hakkında bilgilendirilmesi. 

- Aşk hakkında yapılması gerekenlerin anlatılması. 

- Coğrafi konum gibi somut bilgilerin eser içinde kullanımı ve tasviri. 

- Din ile ilgili eğitici bilgilerin verilmesi. 

- İnsan ilişkileri ile ilgili nasihatler verilmesi. 

- Toplumsal değer yargıları ve toplumsal ahlâk yapısının anlatılması. 
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- Toplum düzeninin bozulmaması için yapılması gerekenlerin dile 

getirilmesi. 

- Toplumun farkındalığını arttırarak toplumu eğiten eserlerin ortaya 

çıakrılması. 

- Ölümden sonraki hayat ile ilgili bilgilerin verilmesi. 

  

Âşıklar, içinde yaşadığı topluma karşı bir sorumluluk duygusu hissederler. Bu 

yüzden âşıkların şiirlerinde sıklıkla eğitim unsurlarına rastlanmaktadır. Âşıklar kendi 

hayat deneyimlerini eserlerinde dile getirirler ve bunları  halkın eğitiminde 

kullanmak için çaba gösterirler. 

 

Halk edebiyatı, halkın düşündüklerini söylemesinin bir yoludur. Toplumun 

sosyal yaşamındaki olumsuzluklar âşıklar tarafından dile getirilir. Âşıklar şiirleriyle 

toplumdaki aksayan kısımlar hakkında halkı uyararak bunların düzeltilmesini 

sağlarlar. Toplumsal öğütler, yıllardan beri süregelen sosyal yaşama etki ederek 

günümüz sosyal yaşamının şekillenmesini sağlamıştır. 

 
Halk edebiyatı, sosyal yaşamın değişmez bir unsuru olarak yüzyıllardır 

varolagelmiştir ve varlığını sürdürecektir. Halk edebiyatı temelinde geleneği ve 

eğitimi barındırmaktadır. Âşıkların şiirleri aracılığıyla; gelenek, eğitim ve etkileşim 

birleşerek toplumun sosyal yaşamını etkilemiş ve böylece toplumun daha iyiye 

gitmesini sağlamıştır.  
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