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Aşıklık geleneği, Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Âşık, bulunduğu toplumun 
sözcüsüdür. Âşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli 
kuralları olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan 
bir değerler bütünüdür. Âşık edebiyatı sözlü gelenekte yaşatılan bütün ürünlerle beslenir. 
Âşık şiirinin özünde bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar. Din, 
gelenek ve güncel yaşam, âşık edebiyatını besleyen diğer kaynaklardır. 

Âşık edebiyatı, kendisini besleyen bütün kaynakların yönlendirmesi ve mutlak güzelliğe 
ulaşma çabası ile ilahi aşkı, dinî-tasavvufî şiirlerle yüceltir, günlük yaşamın özelliklerini ve 
beğenisini över, acılarını dramatik dille vurgular, toplumsal ve kişisel çarpıklıkları 
taşlamalarıyla gözler önüne serer. Anadolu insanının dünya görüşünün yanı sıra estetik 
modeller de bu ürünlerde temsil edilir. 

Âşıklar, sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) veya birkaç 
özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak şiir söyleyenlere "âşık”, bu söyleme biçimine 
“âşıklık-âşıklama”, âşıkları yönlendiren kurallar bütününe de “âşıklık geleneği” adını 
veriyorlar. 

Aşıklık geleneğindeki tanımlamaya göre aşıklar; saz çalıp çalamama, atışma, karşılaşma 
yapıp yapamama, doğaçlama şiir söyleyip söyleyememe, usta-çırak ilişkisi içinde yetişip 
yetişememe vb. gibi geleneksel ölçülerle birbirlerinden ayrılırlar. Aşıklık geleneğinin 
oluşmasında ve bu gelenek içinde yetişen aşıkların şekillenmesinde geçmişten günümüze 
kalan tarihi ve kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. 

Âşıklık Geleneği, Âşık Edebiyatının Oluşumu ve Gelişimi 

İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı hakkında bilebildiklerimiz kadar bilemediklerimiz vardır. 
Türklerin, İslâmiyet öncesi dönemlerde dinî inanışlarını yerine getirirken yaptıkları 
törenlerde ozanların da bulunduğunu kaydeden Köprülü, bu sanatçıların toplumda önemli 
bir yerleri olduğunu belirtmektedir.1 

Fuat Köprülü, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatını tanıtırken genel sürek avlarından ve 
şölenlerden sonra ozanların kahramanlık konulu destanlar okuduğunu incelemelerinde 
yazarak Türk edebiyatının, Türk kültürü içindeki sürekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca 
ozanların orduda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak gibi işlevlerinin olduğunu 
öğreniyoruz.2 Dinî-tasavvufî halk edebiyatının oluşumundan sonra da tekkelerle bağı 
bulunan ordu âşıklarının, ozanların görevlerini üstlendiklerini biliyoruz. 

Âşıklar hakkında yeterli kaynak yoktur. Şeriye sicillerinde çok kısa da olsa âşıklar hakkında 
bilgilere rastlanır. Ayrıca Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de âşık adlarına rastlanır. 
Bektaşî tekkelerinde tutulan defterler ve cönkler, düzenli değilseler de kaynaktır.3 Bu 
alanda önemli kaynaklar olarak şairnameleri gösterebiliriz: "Şairnameler, âşıklar tarafından 
genellikle on bir hece ile yazılan/söylenen, çağdaşı yahut kendilerinden önce yaşamış olan 
aşıkların mahlaslarına ve onları niteleyen birtakım niteliklerine yer verilen şiirlerdir. 

Âşıklar, "Âşıklara Methiye, Âşıklar Destanı, Âşıklar Serencâmı, Âşıknâme, Ozanlar, 
Ozanlar Şiiri, Tekerleme, Şairler Destanı, Şairnâme”, gibi adlarla anılan şairnameler, divan 
şairlerinden bahseden Şuarâ Tezkireleri kadar olmasa da aşıkların memleketi, adı, tarikatı, 
fiziki ve ruhi yapısı gibi niteliklerini yansıtmaları, asıl önemlisi de bir aşığın başka aşık 
tarafından değerlendirilmesi bakımından önem kazanırlar. Sözü edilen aşığa ait ipuçları bir 
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araya getirildiğinde, o aşık hakkında yeni bilgiler elde edilebilir. Ayrıca, hangi aşıkların 
kendisinden sonraki aşıklarca tanındığını ve şöhret bulduğunu, hangi niteliklere sahip 
olduğunu bu eserlerde görebiliriz. Şairnâmelerde, sözü edilen belli bir aşığa ait ipuçları bir 
araya getirildiğinde, o aşık hakkında yeni bilgiler elde etmek mümkündür.4 

Osmanlı tarihçileri, âşıkları gerçek âşık kabul etmedikleri için eserlerinde onlara yer 
vermezler. 16. yüzyıl tarihçilerinden Mustafa Ali, ilk Osmanlı padişahları zamanında 
yetişen "varsağı” söyleyicilerinden söz ederse de onları şairden saymaz. Divan 
edebiyatının ana kaynaklarından biri olan tezkirelerde divan şairleri konu edildiği halde 
nadiren âşıklardan söz edilir.5 2. Murat’ın sarayında bir ziyafette bulunan seyyah 
Betrandon de la Broquiere’nin halk şairlerini dinlediğini öğreniyoruz.6 

Anadolu’da yeni bir kültür senteziyle oluşan Türk edebiyatı, divan edebiyatı, âşık edebiyatı, 
dinî- tasavvufî Türk halk edebiyatı gibi disiplinlere ayrılmasına rağmen aynı kültür 
kaynaklarından besleniyordu. Bunlar; Kuran ve hadisler, peygamber ve evliya menkıbeleri, 
tasavvuf, Şehname, Arap, Fars ve Hint edebiyatlarından aktarılan çeşitli eserler ve bunlara 
ek olarak yerli ve millî malzemelerdi. Bu ortak malzemenin edebiyata yansıyış biçimi 
Anadolu’da farklı edebiyat disiplinlerinin doğmasına neden oldu. Fakat sanatçıların hayatı 
algılayışları çok farklı değildir.7 

12. yüzyılda Türkistan’da ortaya çıkmış ilk Türk tarikatı olan "Yesevîcilik” ile İslâmî bilgi, 
ahlâk ve tasavvuf prensiplerini geniş halk kitlelerine öğretip telkin eden Ahmet Yesevî ve 
halifeleri olmuştur. Yesevîcilik düşüncesine bağlı derviş ve ozanlar, 11. yüzyıldan itibaren 
Anadolu’ya geldiler. 13. yüzyılda Anadolu’daki siyasî ve ekonomik çöküntü ortamında dinî-
tasavvufî düşüncelerle beslenen bir zemin üzerinde Mevlâna ve Yunus Emre gibi iki büyük 
sanatçı yetişti. Klasik İslâm kültürüne bağlı Mevlâna, Farsça yazdığı şiirlerle aydın 
çevrelerde, Yunus ise Türk diliyle yazdığı şiirlerle halk çevrelerinde büyük etki bıraktı. Bu 
dönemde dinî konular dışında şiir söyleyen ozanların yanı sıra dinî- tasavvufî düşüncelerini 
tekkeler çevresinde sistemli bir şekilde yaymaya çalışan birtakım dervişlerin yeni bir şiir 
yarattığını görüyoruz. 

Bu tarzın ilk ve en büyük şairi Yunus Emre’dir. Yunus Emre, divan, âşık ve tekke 
edebiyatlarını etkilemiştir. Tanzimat’tan beri halk edebiyatı olarak adlandırılan edebiyat üç 
farklı biçimde şekillenmiştir. Türklerin ilk anayurtları olan Orta Asya Türk edebiyatı 
geleneği, İslâmiyet, Anadolu kültürü, Arap-Fars kültürü içinde yeni ihtiyaçlara, talep ve 
zevklere göre gelişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Türk halk edebiyatı, Osmanlı kültürünü 
şekillendiren bütün kaynaklardan beslenmiştir. Bunlar: Kur’an, hadisler, peygamber ve 
evliya hikâyeleri, tasavvuf ve tarikatlar, İran ve Arap edebiyatlarından tercüme edilen divan 
edebiyatı yoluyla halk edebiyatına aktarılan eserler ve sözlü kültürün taşıyıcılığıyla 
beslenen yerli, millî malzemelerdir.8 

Hicretin ilk yüzyılından itibaren bir züht ve takva anlayışı içinde ortaya çıkmaya başlayan 
tasavvuf hareketi, miladi 9. yüzyıldan sonra geniş ve renkli bir düşünce sistemi olmuştur. 
XI. yüzyılda tarikatların kurulmasıyla tasavvuf bütün İslâm alemine yayılmıştır.9 Türklerin 
İslâmîyet’i kabul ettikleri 9. yüzyıldan Tanzimat’a kadar süren edebiyatlarında ortaya 
konulan eserlerin ortak niteliği dini öz taşımalarıdır. İslâmiyet sonrası gelişen bütün 
edebiyatlarda İslâmî dünya görüşü hâkimdir. Âşık edebiyatı da yazdığı ve beslendiği kültür 
birikimi nedeniyle din dışı karakter taşımaz. Ortak coğrafyada yaşayan insanların duygu ve 
tasaları, değer yargıları bir birikim sonucu oluşur.10 
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Türk edebiyatı, İslâmiyet’in kabulünden ve orta dönem Türk tarihindeki siyasî-sosyal 
gelişme ve değişmelerinden dolayı iki farklı biçimde şekillenmiştir. Bunlar; Arap-Fars 
geleneklerine dayalı olarak doğup, gelişme süreci içinde millileşen divan edebiyatı ve 
Türklerin ilk millî edebiyat geleneklerine bağlı gelişen, yeni ögelerle zenginleşip çeşitlenen 
Türk halk edebiyatıdır. 

13. yüzyılda, özellikle ikinci yarısında Türk şiirine baktığımızda şiirin, nazım şekli ve vezin, 
tercüme ve bir de konu olmak üzere üç kolda geliştiğini görürüz. Bu durum 13. yüzyılda 
yazılı edebiyatın kültür malzemesinin Farsçadan kurtulup Türk diline dönmesidir.11 Divan 
edebiyatı dil ve anlatımda halktan gittikçe uzaklaşmakla birlikte halk edebiyatını fikir ve 
anlatım yoluyla sürekli beslemiştir. Divan şiiri, millî ve yerli kaynaklardan uzaklaşıp dış 
kaynaklardan etkilenmiş, halk şiiri ise millî ve yerli kaynaklara belli ölçüde bağlı kalıp dış 
kaynaklardan daha az etkilenmiştir.12 13-15 yüzyıllar Türk edebiyatının geçiş dönemidir. 
İslâmiyet öncesi edebiyatın yansıması kuvvetlidir, eski edebiyatın birçok ögesi korunurken 
İslâmî ve millî ögeler yeni kültürde başarıyla birleştirilmiştir. 

Divan şairleri ve âşıklar, ortak yaşadıkları kültürü, aldıkları eğitime bulundukları şiir 
çevresine, seslendikleri kültür çevrelerine, geleneklerine özgü edebî şekillerle ortaya 
koymuşlardır. Farklı şiir ve kültür çevrelerinde bulunmaları nedeniyle aralarında estetik fark 
vardır.13 Âşığın şiirlerinde, âşığın dünyası ve seslendiği toplum gizlidir. Âşıklar, divan 
şairlerinin aksine Türk, Arap, İran asıllı tarihi ve mitolojik kahramanları sembolik bir öge 
olarak anarlar.14 

İslâmiyet sonrası ilk dönemde, İslâmî kültüre rağmen İslâmiyet öncesi yaşama biçimiyle 
olan bağlar korunmuştur. Şiirde de Türk kültür tarihi içinde zincirleme sürekliliği bulabiliriz. 
İslâmiyet öncesi şiirler yerini dinî konulu şiirlere bırakmış ya da bünyesine yeni ögeler 
alarak İslâmî yapıya bürünmüşlerdir.15 Bunun yanında dinî menkıbeleri, kıssa ve destanları 
anlatan meddah, kıssahan adlı sanatçılar edebiyatımıza İslâmî kaynaklı konular 
taşımaktaydılar.16 Yeni coğrafyada bir yandan tercümelerle Arap ve İran edebiyatlarına 
uygun yeni bir edebiyat anlayışı oluşurken, diğer yandan Arap ve İslâm edebiyatlarından 
gelen kahramanlık hikâyeleriyle dinî-destanî edebiyat ve geniş halk kitlelerine seslenen 
Türk şiiri geleneği sürüyordu.17 Eserlerdeki İslâmî ögeler Türk dünya görüşü ve kültürüyle 
yeniden şekillenmiştir. 

Âşık edebiyatı, ozan-baksı edebiyatı geleneğinin İslâmiyet’ten sonra tasavvufî düşünce ve 
Osmanlı yaşama biçimi ve kabulleriyle birleşmesinden doğmuştur. Önceleri dinî-tasavvufî 
halk edebiyatı olarak gelişen millî Türk edebiyatı 15. yüzyılın sonlarından sonra sosyal ve 
siyasî nedenlerden dolayı yeni bir oluşum içine girerek âşık edebiyatı olarak şekillenmeye 
başlamıştır. Bunda üç süreç etken olmuştur. Bunlar: Kutsallıktan arınma, kültürel 
farklılaşma ve halkın yeni coğrafyada yerleşik düzenle bireyselselleşmesidir. 

15. yüzyılın ilk yarısında Hurifilik, Bektaşî tekkelerine, oradan da yeniçeri ocaklarına 
girince, din dışı ögeler, zahiri bir tasavvuf rengi altında daha serbest bir görüşle âşık şiirine 
girdi. Birçok âşık tarzı edebiyat alanında çalışan araştırmacı, âşık tarzı şiir geleneğinin 
Bektaşî edebiyatından doğduğu görüşünde birleşirler. Âşık edebiyatında Bektaşî düşünce 
ve eğilimlerinin izleri gözlenir. Âşıklar, Bektaşîlik dışı tarikatlara mensup olsalar da âşık 
edebiyatında Bektaşî edebiyatının ruh ve edası gözlenir.18 

15. yüzyılda orduda, köy, kasaba gibi kırsal yörelerde âşık edebiyatı adı verilen bir gelenek 
oluşmaya başladı. Divan edebiyatının üst kültüre seslenmesine karşılık, âşık edebiyatı 
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bölgesel, doğal ve bir ölçüde somut özellikleriyle belirginleşerek geniş halk kitlelerine 
seslenir. Âşıklık geleneği her bölge ve yörenin kültür, dil ve beğenisiyle oluşur. Bireysel 
yaşantının toplumsal örnekleri olan anonim ürünler âşık geleneğini besler. Anadolu 
halkının dünya görüşünün yanı sıra estetik modelleri de âşık şiirinde temsil edilir. Kültür 
çevresi değiştikçe toplumsal kuralları etkileyen köklü farklılık ve değişimler âşık şiiri 
geleneğine kademe kademe yansır.19 

Âşık şiiri, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu derviş edebiyatından gelen motiflerden 
etkilenmeye başlamıştır. Âşığın olağanüstü güçlerle donatılması, onun sanatını hazırlayan 
dolu içme törenlerinin yapısı, bizi Orta Asya inanç sistemlerine kadar götürür. Âşık tipi, 
Allah’la mistik birlik arayan tekke âşığından ve müzik, dans eşliğinde yarı sihirbaz, bilici, 
destan söyleyici ozan-baksı tipinden ayrılır. Âşık kutsal olmayan yerlerde kahvehanelerde, 
hanlarda, düğün evlerinde halkı eğlendirmekle görevli, bir güzele bağlılık gibi din dışı 
konuları işleyen bir sanatçı tipi olmuştur.20 14-16. yüzyıllar arası yaşayan ozan-baksılara 
ait metinlerin olmaması bizim bu konuda sağlıklı değerlendirme yapmamızı 
engellemektedir.21 

Türk kültürü, yeni yurt edindiği Anadolu coğrafyasında yeni bir kültürel kimlik kazanınca, 
millî öze bağlı epik şiirler söyleyen ozan-baksıların yerini İslâmî öze bağlı lirik şiirler 
söyleyen âşık aldı. İslâmiyet öncesine ait bazı pratikler, İslâmî renge bürünerek tarikatlara 
taşındı. Anadolu’da şekillenen âşık edebiyatı, bir yönüyle İslâmiyet öncesi Türk şiirine, 
diğer yönüyle Bektaşî şiirine dayanır. Bu sentez daha sonraları özgün bir şekil ve öze 
sahip olmuştur. Anadolu’da oluşan yeni kültürel kimlik halk şiirinde yeni bir sanatçı tipini 
doğurmuştur. Epik şiir göçebe kültürün, âşık şiiri de Anadolu yerleşik düzeninin ürünüdür. 
Epik şiir kaybolurken lirik şiir ortaya çıkmıştır. 

Âşıkların kökü, İslâmiyet öncesi ozanlara kadar dayanır. Ozanlar, İslâmiyet’ten sonra da 
bir müddet işlevlerini sürdürmüşlerdir. Selçuk ordularında 9-12. yüzyıllarda ozanlar kopuz 
denen müzik aletlerini çalarak epik şiirler söylerler, askerleri eğlendirirlerdi. 16. yüzyıldan 
sonra ozanlar artık görülmez olur. Onların yerini âşık alır. Göçebelikten yerleşik hayata 
geçerek yeni bir toplum düzeninin kurulması, şehir ve kasabaların büyük ölçüde oluşumu, 
destan anlatıcısı ozanın yerine âşık tipinin geçmesini hazırlayan en köklü etkendir. Destan 
anlatan epik şiirden, günlük hayata yönelen “koşma”ya geçiş bu yolla olmuştur. Âşıklar, 
kopuz yerine saz çalmaya, epik şiir yerine yerleşik hayata bağlı tablolar isteyen halka 
koşmalar söylemeye başlamışlardır.22 

Epik şiir, nasıl ki göçebe bir toplumun ürünü ise, âşık şiiri de yerleşik düzenin şiiri olmuştur. 
Epik şiir kaybolurken âşık şiiri ortaya çıkmıştır. Sosyal yapıdaki bu değişimden sonra 
ozanlar artık görünmez olmuş ve onların yerini âşık almıştır. Yerleşik hayatın düzeni içinde 
âşık, 15. yy.’da ortaya çıkar. Epik şiir kaybolurken âşık şiiri belirmeye başlar. Denilebilir ki, 
âşık tipi, yeni kültür ve edebiyat anlayışının getirdiği bir gereksinimden doğmuştur. 

Âşık şiirini, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu derviş edebiyatından gelme motifler etkilemeye 
başlamıştır. Âşığın olağanüstü güçlerle donatılması, onun sanatını hazırlayan dolu içme 
törenlerinin yapısı, bizi Orta Asya inanç sistemlerine kadar götürür. Âşık tipi, Allah’la mistik 
birlik arayan tekke âşığından ve dans, müzik eşliğinde yarı sihirbaz şaman ozan tipinden 
ayrılır. Âşık, kutsal olmayan yerlerde, kahvehanelerde, hanlarda, düğün evlerinde halkı 
eğlendirmekle görevli, bir güzele bağlılık gibi din dışı konuları işleyen bir sanatçı tipi 
olmuştur.23 
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Göçebenin konması, kişinin ev, tarla ve toprak gibi taşınmaz mallara sahip olması, hayvan 
yetiştirmenin yanına ya da yerine çiftçiliğin geçmesi, köklü kültür değişmesini getirir. 
Savaş, bir geçim aracı olmaktan çıkar. Yerleşik hayat tam tersine barış ister. Yerleşik 
hayatta geçim kişinin omuzlarına yüklenmiştir. Böylece göçebe toplumunda topluluktan 
ayrılmayan insan, kendi kişiliğini geliştirmeye başlayarak yerleşik kültürün etkisine girer.24 

İlhan Başgöz’ün yukarıda verdiğimiz düşüncesi, aslında Fuat Köprülü’nün bu konudaki 
görüşlerinden fazla farklı değildir. Fuat Köprülü, âşıkların İslâmiyet öncesi ozan ve baksı 
olarak adlandırılan şair tipinin devamı olduğu görüşüne karşıdır. Köprülü, âşık tipini 
yerleşik uygarlığa özgü yeni bir oluşum olarak kabul eder.25 

Eski Türk Edebiyat geleneğinin bir uzantısı olan Âşık edebiyatı, Bektaşî tarikatı mensupları 
arasında yayılıp yeşermiş, yeni kültür ve dinin etkisi altında bir ölçüde değişerek yeniden 
şekillenip gelişmiştir. 12. ve 13. yüzyıllarda Horasan Bölgesi’nden Anadolu’ya kadar yaygın 
bir sahada ürünleri görülen dinî-tasavvufî nitelikteki edebiyatın, 16. yüzyılda şekillenen âşık 
edebiyatının oluşmasında etkin rolü dikkati çeker. 12 ve 13. yüzyıllarda tekke mensubu 
şairlerin unvanı olan âşık, sonraları hem âşık edebiyatına hem de sanatçısına verilen ad 
olmuştur. 

Âşık edebiyatı çerçevesindeki âşıkların, dinî olmayan konuları geniş bir şekilde 
işlemelerine rağmen dinî-tasavvufî edebiyat dairesindeki şairlere ad olan âşığı kullanmaları 
dinî-tasavvufî fikirlerin ve hareketlerin, bu edebiyatın oluşumundaki etkisini gösterir. 
Böylece İslâmiyet öncesi şairlere ait ozan ve baksı terimlerinin yerini tamamen âşık almış, 
ozan kelimesi de geveze, saçma sapan söz söyleyen ve çalgıcı anlamlarına gelmeye 
başlamıştır. Ayrıca âşıklar dinî-tasavvufî edebiyat etkisinde kalarak "kul” lâkabını da 
kullanmışlardır. 

Tekkelerin kurulduğu ve geliştiği şehir ortamlarında âşıklar, usta-çırak ilişkileri içinde, tekke 
ve medrese kültürüyle yoğrularak 19. yüzyılın sonlarına kadar geleneksel tavırlarını 
sürdürmüşlerdir. Medrese ve tekkelerin devam ettirdiği İslam kültürü ve 19. yüzyıldan 
kalan âşıkların yaşatmaya çalıştığı edebî gelenek, bu zümrenin gittikçe güç kaybetmesini 
önleyememiştir. Yeniçeri ocaklarının kapatılması, tekkelerin zamanla işlevlerini yerine 
getiremez hâle düşmeleri ve kapanmaları sonucunda âşıkların önemli yetişme kaynakları 
ortadan kalkmıştır.26 

Her edebî gelenek, belli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve inanç sisteminin, yaşama 
biçiminin sanatçılar tarafından özümlenip, yorumlanmasıyla özgün anlatımlara kavuşur. 
Anadolu halk edebiyatı, ozan-baksı geleneğinin geniş anlamda değişen zaman, zemin, 
inanç sistemi, dünya görüşü ve yaşama biçiminin değişmesiyle oluşmuştur.27 Âşıklık 
geleneği yeni coğrafyada yeni bir bakışa, yeni bir hayat anlayışına ve zevkine cevap 
verecek bir biçim ve öz kazanmıştır. Tasavvuf diğer edebiyatları olduğu gibi Anadolu’da 
oluşan âşık edebiyatı şekillendiren bir yol, bir yaşama biçimi olmuştur. Anadolu’da ozan-
baksı geleneği yerini yeni kültürle oluşan yeni bir sanatçı tipine ve bu kültürün beğenisine 
cevap verecek "âşık şiiri” olarak adlandırılan bir geleneğe bırakmıştır. 

15. yüzyıldan sonra “ozan”ın yerini "âşık”, kopuzun yerini “karadüzen, bağlama, çöğür, 
tambura, cura vb.” almıştır. 15. yüzyıla gelinceye kadar dinî-tasavvufî halk edebiyatının 
yanı sıra sanatçılarına ozan, baksı vb. adı verilen destan geleneği vardı. Ozan-baksılar, 
bildiği duyduğu kahramanlık olaylarını, zaferleri, felaketleri ve toplumu yakından 
ilgilendiren sorunları derleyip düzenleyerek bunları özel durum ve toplantılarda kopuz 
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eşliğinde söylüyorlardı. Ozanların anlattığı doğanın, güzelin ve güzelliğin anlatımı şiirde 
lirizmi sağlamıştır. Atlı-göçebe kültürün temel teması olan kahramanlık, ozan- baksılar 
tarafından kuşaktan kuşağa aktarılarak destan geleneği oluşmuştur. Efsaneyle tarihin 
kaynaştırıldığı destan kültürü, sözlü gelenekte oluşmuş, ozan-baksılarca taşınarak 
aktarılmıştır. 

15. yüzyılda İslâmiyet’in Türkler arasında tam olarak kabul edilmesinden ve toplumsal 
gelişmelerin yaşanmasından dolayı zevk yönünden farklı iki zümre ortaya çıkmıştır. Bunlar 
kendi zevklerine göre söylenmiş şiirleri dinleyip okumuşlar ve desteklemişlerdir. Buna göre 
şairler yüksek sınıfa özel şiirler yazan klasik şairlerle, halka sazlarıyla çalıp söyleyen 
âşıklar olmak üzere ikiye ayrıldılar. Şehir kültürüne açık yerlerde klasik edebiyatın âşık 
edebiyatı üzerine etkisi daha yoğun olmuştur. Bu hem dilde hem de şiir imajlarında kendini 
gösterir. Âşık, mistik birlik arayan dervişle, dans ve müzik eşliğinde şaman kültürünün 
izlerini yaşatan ozan-baksılardan işlevsel olarak ayrılır. Âşıklar din dışı şiirler söyleyen eski 
ozan-baksı tipinin görevlerinden arınmışlardır. Bazen yalnızca halkı eğlendirme, halkın 
sesini şiirlerinde duyurma işlevini üstlenirler. Âşık soyut ve ulaşılmaz sevgili tipiyle mistiğe 
bağlanır. 

Bugünkü âşıklık geleneğinde eski inanış ve geleneklerin izlerini bulmak mümkündür. 
Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra edebî şekiller, yeni özle İslâmî renge 
bürünerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ozan-baksıların söyledikleri mitlerle örülü destan 
şiirleri Anadolu’da yeni kültür gereği İslâmî ögelerle bezenen âşık şiirlerine dönüşmüştür. 

Yeni kültür ve uygarlık dairesinde küçümsenen ozanlar, yavaş yavaş işlevlerini 
kaybetmişlerdir. Anadolu kültüründe yeni yaşama biçimi âşıklık geleneğini ve âşık adı 
verilen yeni sanatçı tipini ortaya çıkarmıştır. Âşıklar, ataları ozanların Anadolu’ya getirdiği 
destan geleneğiyle beslenerek aşk, tabiat, kahramanlık şiirlerini saz eşliğinde söylemişler, 
halkın öğrenme ve eğlenme ihtiyacını da karşılamışlardır. Kopuz eşliğinde söylenen 
destanların yerini saz eşliğinde söylenen çeşitli konulardaki halk hikâyeleri almıştır. 

Âşık edebiyatı, 12. yüzyıldan beri süren tekke edebiyatından ayrılarak 16. yüzyılda ayrı bir 
edebiyat olmuştur. Tekke kurumu, Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra sosyo-kültürel 
hayatı düzenleyen merkezlerden biridir. Dinsel işlevinin yanı sıra birçok etkinliği de 
bünyesinde toplaması, tekkeleri eğitim yönü de olan etkin bir sosyal kurum haline 
getirmiştir. 

Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı, bağımsız bir sosyo-kültürel kurum kimliğiyle ortaya 
çıktığı 16. yüzyıldan günümüze kadar, Türk kültür yaşamı içinde yer alan bütün ögeleri 
içine alan Türk kültürünün bütün katmanlarınca özümsenen ve çağlar süren toplumun 
ortak kültür kodlarını oluşturan önemli bir kurum olmuştur. Türk sosyo-kültürel yapısı içinde 
oluşan serbest ve zorunlu kültür değişmeleri toplumsal dokuyu şekillendirmiş, yapısal ve 
işlevsel yönden âşıklık geleneğine önemli kaynak olmuştur.28 

Âşıklık geleneği, Anadolu’da ozan-baksı geleneği ve tekke edebiyatının yapısal ve tematik 
verimlerinden yararlanarak yeniden yapılanmıştır. Âşık edebiyatı özel bir edebiyat 
biçimidir. 16. yüzyılda başladığı kabul edilen âşık edebiyatının bu yüzyılda başlayış nedeni 
toplumun toplumsal değişim ve gelişimi ile açıklanabilir. 16. yüzyıl, divan edebiyatı için de 
önemli bir yüzyıldır. Yeni yurt tutulan Anadolu’da kültürleşmeyle yeni bir yaşama biçimine 
geçilmiş, Anadolu’da yeni bir Türk kültürü oluşmuştur. Divan edebiyatı, geçiş dönemi olan 
13-15. yüzyıllardan sonra Arap ve özellikle Fars edebiyatı etkisinden büyük ölçüde 
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kurtulan Türk divan edebiyatı olarak adlandırabileceğimiz bir dönem başlamıştır. Âşık 
edebiyatının 16. yüzyılda başlaması bir tesadüf değil, bir değişimin sonucudur. Yeni kültür 
dairesiyle birlikte yeni bir edebiyat ve sanatçı tipinin ortaya çıkması doğaldır. 

Âşıklık geleneği, Anadolu coğrafyası dışında Azerî ve Türkmen sahalarında da 
yaşamaktadır. Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı Osmanlı İmparatorluğu’nun yayıldığı 
bütün topraklarda ve Türkiye sınırlarının dahilinde incelenecektir. Âşıklık geleneği, 
Balkanlar’da da yayılmış ve gelişmiştir. 

Âşıkların ozan-baksıların devamı olduğu görüşüne karşılık Fuat Köprülü, âşık tipini yerleşik 
uygarlıklara özgü bir oluşum olarak kabul eder. 12-13. yüzyıllardan itibaren Osmanlı 
Devleti’nde gelişmeye devam eden askerî ve siyasî merkezlerde, büyük kervan yolları 
üzerinde kurulan kasabalar ve buralarda inşa edilen medreseler, tekkeler, diğer kültür 
kurumlarında, asker ocakları çevresinde belli bir kültür hareketi oluşup yaygınlaşmıştır. Bu 
kültür çevrelerinde yetişen çoğu tasavvuf neşvesiyle yoğrulmuş bir kısmı okuma yazma 
dahi bilmeyen kişilerin, Türkçe anlatım malzemesini işleyerek geniş kitlelere seslendikleri 
görülmektedir. 

Âşık edebiyatının Anadolu’da oluşumu üzerinde çeşitli görüşler vardır. Anadolu’da değişen 
değerlerle ozan-baksı geleneğinin son örnekleri olan ozanlar, büyük şehirlerden 
kasabalara, köylere, konar-göçerlere kadar çekilmiş olmalıdır. Ozan-baksıların, seslendiği 
kitlenin yeni bir sanatçısı olması gerekiyordu. 

Âşıklık geleneği, ozan-baksıların bir devamı mıdır? Tekke edebiyatından mı doğmuştur? 
Yoksa Anadolu’da yeni kültürün oluşturduğu bir edebiyat geleneği midir? 13-15. yüzyıllar 
arasında Yunus Emre vd. âşıkların olgunlaşmış bugün bile örnekleri verilemeyen şekil, 
içerik ve estetik olgunluğun doruğundaki şiirlerini dinî-tasavvufî halk edebiyatı şiirleri olarak 
alıp, öğütleme, ahlâk vd. konulu şiirlerini âşık şiiri olarak almayıp görmezlikten mi 
geleceğiz? 13-15. yüzyıllar arası âşıkların dinî- tasavvufî şiirlerinin dışında söyledikleri 
tasavvuf dışı şiirlerini âşıklık geleneğinin hazırlık dönemi örnekleri olarak değerlendirebilir 
miyiz? Ancak bu yıllardaki bazı şiir örnekleri olgunlaşma dönemi özelliği göstermektedir. 
Bu durum bizi daha gerilere götürmekte, âşıklık geleneğinin ne zaman başladığı sorusunu 
da beraberinde getirmektedir. 

Âşık edebiyatının, ozan-baksı geleneğinden, anonim edebiyattan, tekke edebiyatından ve 
divan edebiyatlarından sonra oluşması beraberinde etkilenme ve birbirinin devamı olup 
olmadığı sorununu da getirmektedir. Köprülü ve takipçileri, âşıklık geleneğinin, ozan-baksı 
geleneğinin devamı olmadığı Anadolu’da oluşan yeni bir edebiyat olduğu görüşündedirler. 
Hurufîliğin etkisiyle dinî konular dışında da şiirler yazmaya başlayan Bektaşî edebiyatı 
tekke edebiyatından ayrılarak yeni bir zümre edebiyatı olmuştur. Köprülü, dinî şiirden din 
dışı şiire geçiş kuralından yola çıkarak âşık edebiyatının oluşumunda Bektaşî edebiyatının 
etkili olduğu görüşündedir. Âşık edebiyatının oluşumunda birçok etken vardır. Âşıklık 
geleneğinin kendisinden önceki edebiyatlardan etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Özkul Çobanoğlu, 16. yüzyılın ikinci yarısında tekkelerin yanı sıra kahvehanelerin sosyal 
kurum olarak ortaya çıktığını, topluca eğlenilen, çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerde 
bulunulan yer olarak tekkelerdeki uhrevi bir neşve ile yapılan toplu eğlenmelerin 
kahvehanelerde dünyevî bir karakter kazandığını belirtir. Kahvehanelerin sosyo-kültürel 
değişmelerin merkezi olarak Osmanlı Devleti’nde serbest bir kurumsal yapı ve din dışı bir 
kamuoyu oluşturma mekânizmasının oluştuğunu, halk kültürü ve diğer geleneklerin yanı 
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sıra ozan-baksı ve tekke kültür geleneği üzerine bağımsız bir edebiyat biçimi olarak âşıklık 
geleneğinin ve âşık edebiyatının çıkışını kahvehanelere bağlar.29 Köylerde, kahvehane 
geleneği çok yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Köy odası ve evler âşıkların toplandığı 
yerlerdir. Şehirle bağları çok az olan kapalı toplum örneği gösteren konar-göçerlerdeki 
âşıklık geleneğinin kökenini nereye bağlayacağız? Osmanlı dönemine ait kahvehanelerde 
oluşan âşıklık geleneği ile bilgilerimiz daha çok âşık edebiyatının oluşum dönemlerinin 
sonrasına ait bilgilerdir. Kahvehaneleri âşık edebiyatının oluşumunda etkili olan bir sosyal 
kurum olarak almamız yerinde olacaktır. Aksi halde âşık edebiyatının şehirlerde başlayıp 
köylere kadar yayıldığını kabul etmemiz gerekecek. 

Âşık şiiri, sözlü kültür ortamında ortaya çıkan bir gelenektir. Âşıklık geleneği tekke 
edebiyatı ve ozan-baksı geleneğiyle beslenmiş olmakla beraber kendine özgü bir icra 
töresi olan bağımsız bir edebiyattır. Tekke edebiyatı, ozan-baksı geleneği üzerine 
temellenmiştir. Toplumun genel kabulleri doğrultusunda yeni kültür gereği İslâmÎ motiflerle 
bezenip işlevini kaybetmiştir. Daha önceleri ozan- baksıların kopuz eşliğinde anlattığı 
destanların Anadolu’da yeniden yapılanan şekilleri olarak kabul edebileceğimiz Dede 
Korkut Hikâyeleri’nin elimizdeki metni İslâmÎ renge bürünmüş şeklidir. Bu örnek, 
Anadolu’da edebiyatın gelişimi için güzel bir örnektir. Değişen beğeni ozanları dışlamıştır. 
Âşık edebiyatı 16. yüzyılda oluşup 17. yüzyılda oluşumunu tamamlamıştır. 

Âşık edebiyatını ozan-baksı geleneğinin devamı sayamayız. Âşık edebiyatı, kendinden 
önceki ve oluştuğu zamandaki bütün edebiyatlarla beslenmiş bağımsız bir gelenektir. Âşık 
edebiyatı İslâmÎ kültür dairesine girdikten sonra din dışı karakter kazanan ozan-baksı 
geleneği ve yeniçeri ocaklarının kurulmasından sonra ordu şairi olarak ortaya çıkan 
BektaşÎ tarikatı mensuplarının ve diğer tekke mensuplarının şiirleriyle şekillenmiş ve 
bağımsız bir edebiyat olmuştur. Yeniçeriliğin kuruluşuyla yeniçeri ocakları Hacı Bektaş Veli 
Tekkesi’ne bağlanmıştır. BektaşÎ edebiyatının tavrı tekke edebiyatında farklı bir boyuttur, 
birçok yönüyle âşık edebiyatı tavrıyla benzeşir. 

Âşık edebiyatına ve saza tepkinin altında dinÎ karakterli tekke ve medrese geleneği 
karşısında âşıklık geleneğinin din dışı karakter taşıması ve eğlence amaçlı bir kurum 
olması yatmaktadır. Âşık edebiyatının şiir çevresinin üst kültürü temsil eden medrese ve 
tekkelerden farklı olarak Osmanlı halk kültürünün davranış kalıplarını taşıması, iki farklı 
yaşama biçiminin ortaya çıkması sonucu Osmanlı aydınları, âşıkları küçük görerek 
aşağılamışlardır. Halkın beğenisini kazanan âşıklar tekke edebiyatının nasihat geleneğini 
koruyarak koşmalarla, güzellemelerle şiire yeni bir kapı açmışlardır. 

İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının bir uzantısı olan âşık şiiri geleneği, yeni coğrafyada millî 
özden kopup, İslâmÎ öze bağlanarak en çok BektaşÎ tarikatı mensupları arasında kabul 
görüp gelişmiş, BektaşÎ tarikatının dünya görüşüyle beslenerek yayılmıştır. Ozan-baksı 
geleneği her ne kadar âşık tarzı edebiyatı beslese de iki ayrı kültür dairesine ait oldukları 
için millÎ öze bağlı ozan- baksı tipi, âşık tipinin prototipi değildir. 

Âşıklar çıraklıktan başlayarak âşık oluncaya kadar belli bir eğitimden geçerler, fasıllara 
katılırlar, ustalarından mahlas aldıktan sonra âşık olurlardı. Şehir hayatının kültür havası 
içinde klasik şiire ve musikiye, tasavvuf düşüncesine, İslâm tarihine, evliya menkıbelerine, 
İran ve Türk edebiyatında görülen motiflere ait birçok bilgi edinirlerdi. Şehirli âşıkların kültür 
düzeyleri klasik medrese ve tekke kültürüyle temas halinde olduklarından, köyde 
yetişenlerden dil, sanat ve anlatım açısından başkalık gösterir. 

http://www.altayli.net/


ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 10 

Âşık edebiyatının millî ve köklü bir geleneği vardır. 16. yüzyıldan başlayarak yakın zamana 
kadar Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri de etkilemiştir. Üne ulaşmış birçok 
Ermeni "aşuğ”, âşık edebiyatı geleneklerini benimseyerek âşık şiiri söylemiştir. Bunlardan 
Âşuğ Mecnuni’yi, Aşuğ Vartan’ı, Aşuğ Civan’ı sayabiliriz. 

Âşık edebiyatının temel özelliklerinden en önemlisi sözlü oluşudur. Bu yönüyle anonim 
Türk edebiyatı geleneğin birçok özelliğini taşır. Sözlü geleneğin kural ve ilkelerine âşık da 
bağlıdır. Âşıklık geleneğinde söz heceyle tartılır, dörtlük içinde anlamsal bir bütünlüğe 
kavuşur, dize başı ve sonu kafiyelerle ritm kazanır. Âşık edebiyatı ürünleri şiirler ve anlatı 
türü olarak ikiye ayrılır. Anadolu’da âşıklar toplumsal, tarihsel olgular karşısında epik diye 
niteleyebileceğimiz, bireysel olgu ve durumlar karşısında lirik bir söyleyiş geliştirmişlerdir. 
Âşık bir aktarmacıdır, önce gelenekte usta malı diye adlandırılan usta âşıkların ürünlerini 
söyler, sonra dili çözüldüğünde âşıklık geleneği çerçevesinde kendi şiirlerini söyler. 
Genellikle doğaçlamayla yaratılan, sözle ve sazla yayılan âşık şiiri özgün biçimiyle yazıya 
geçirilemediği, yeni eklemeler ve çıkarmalarla değiştirildiği için yazılı edebiyat ürünleri gibi 
tam bir kesinlik taşımaz. 

Âşık edebiyatı, divan edebiyatı, dinî-tasavvufî halk edebiyatı, Anadolu’da bir gelenek 
oluşturunca sanatçılarına da âşık, hak âşığı, şair gibi adlar verilmiştir. Bu yeni disiplinler, 
aynı kültür kaynağından beslenmelerine rağmen farklı şiir çevreleri oluşturmuşlar, farklı 
kitlelere seslenmişlerdir. Âşığın olağanüstü güçlerle donatılması onu sanata hazırlayan 
dolu içme törenlerinin yapısı, bizi şaman kültürünün pratiklerine kadar götürür.30 

Âşıklar, öncelikle usta malı şiirler söyleyerek taşıyıcılık görevini üstlenirler. Belli bir 
aşamadan sonra yaratıcı olup kendi şiirlerini dillendirirler. Âşıklar, şiirlerini doğaçlama 
yarattıkları, sözle ve sazla yaydıkları için ekleme ve çıkarmalarla şiiri hep değiştirirler. Bu 
şiirin olgunlaşma aşamasıdır. İlk söylendiği biçimde yazıya geçirilemediği için yazılı 
edebiyat ürünleri gibi kesinlik taşımaz. 

Âşık şiiri, divan şiiriyle, tekke şiiriyle bağ kurarak zümreler arası alışverişin sağlanmasında 
köprü görevi yapmıştır. Divan şairi, aydınlar arasında Osmanlı kültürünü yayarken âşıklar 
da halk aydını olarak Osmanlı-Türk kültürünü halk arasında yaymışlardır. Halkın Osmanlı-
Türk kültürü çevresinde toplanmalarına yardımcı olmuşlardır. 

Âşık edebiyatı, kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da halk 
hikâyeleri anlatan ve âşık adı verilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyattır. Âşık edebiyatı 
beş yüz yılı aşan bir zamandan günümüze Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan’da gelişip 
olgunlaşan çoğu manzum eserlerden bazen de nazım-nesir karışımı hikâyelerden 
meydana gelmiştir. Âşık edebiyatı geniş halk kitlelerinin dil ve duygu inceliğine, 
heyecanlarına cevap veren bir edebiyattır. Bir topluluk ya da zümre edebiyatı olarak kabul 
edilen âşıkların eserleri uzun süre halk edebiyatı içinde değerlendirilmiş ve aydınlardan ilgi 
görmemiştir.31 

Âşık şiiri, âşık adı verilen sanatçıların malıdır, dili, nazım şekilleri, türleri, hayata bakışı 
farklıdır. Geleneğe bağlıdırlar, divan edebiyatı etkisinde kalmaları onları anonim 
edebiyattan ayırmıştır. Âşık edebiyatı anonim edebiyatla, divan edebiyatı arasında bir 
edebiyattır. Divan edebiyatından etkilense de özü ve şekli bakımından anonim edebiyata 
yakındır. Âşıklar insan topluluklarının belirli bir gelişme çağında yaşamış olan müzisyen 
şair tipinin bizdeki benzerleridir. Bunların kökü ilkel toplumların şiir, müzik, dans ve sihir 
gibi birçok sanatı başlatan sanatçılarına kadar uzanır. 
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Âşık edebiyatı, yalnız bir sosyal sınıfa veya dinî bir topluluğa özel bir edebiyat değil; 
birbirinden farklı, çeşitli çevrelere, çeşitli tarikat ve meslek mensuplarına, farklı beğeniye 
sahip insanlara seslenen, çeşitli zümreler arasındaki ortak bir edebiyattır. Âşık edebiyatı 
İslâmiyet ve Osmanlı kültürünün ürünüdür. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar çeşitli 
kaynaklardan gelen çeşitli edebî ve fikri öğelerin kaynaşmasından oluşmuş yeni bir 
sentezdi. 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar geçirdiği edebî gelişim sonucunda 
eski halk edebiyatı ögelerinin yerini divan edebiyatı ögeleri almaya başlamıştır.32 

15. yüzyılda Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 

15. yüzyılda dinî-tasavvufî halk edebiyatı yüksek zümre edebiyatından henüz 
ayrılmamıştır. Bu bakımdan bu yüzyıl, 15. yüzyılın ve Yunus Emre geleneğinin devamı 
sayılır. Âşık edebiyatı 16. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklara aktarılmaya başlanmıştır. 
Anadolu’da ozan-baksı geleneğinin âşık edebiyatı başlayana kadar sürdüğü kabul 
edilmektedir. Ozan-baksı geleneğinin Anadolu’daki örnekleri tespit edilememiştir. Âşık 
edebiyatın ilk örnekleri hakkında yeterli bilgimiz yoktur. 16. yüzyıl sonlarına doğru 
yazıldığını sandığımız örnekler, ilk örnekler olarak niteleyemeyeceğimiz olgunlaşmış 
örneklerdir. 

16. yüzyılda Osmanlı-Türk kültürü ilerlemiş, Anadolu Türkçesi işlek bir dil olmuştu. Kültür 
hayatı, ülkenin bütün büyük şehirlerinde gelişiyordu. 16. yüzyıla damgasını vurmuş 
âşıklarımıza konu olmuştur. Bunları destanlarda görebiliriz. Bu yüzyılda divan şairlerinin 
büyük merkezlerde toplanmalarına karşılık, âşıklar Anadolu ve Rumeli’den başka Mısır, 
Suriye, Kuzey Afrika gibi imparatorluğun uzaklardaki topraklarına kadar yayılmışlardır. Bu 
âşıkların büyük bölümü yeniçeri ve sipahi âşıklarıdır. 

Bu yüzyılın en önemli olayı, âşıklık geleneğinin iki ayrı coğrafyada gelişip boy atmasıdır. 
Kuzey Afrika’da çoğu kahramanlık ve savaş üzerine şiir söyleyen Garp Ocaklarına mensup 
bu âşıklarda Anadolu ve Rumeli âşıklarının izlerini görüyoruz.33 

Âşıkların ilk dönemleri hakkında tam bir bilgimiz yoktur. Tezkirelerde âşıkların 
biyografilerine ve eserlerine rastlayamayız. Bu nedenle 16. yy. bir yönüyle âşık şiirinin 
hazırlık dönemidir. 17. yüzyıl âşık şiirinin altın dönemidir. Bu yüzyılda birkaç âşık hariç 
divan şiirinin dil, zevk ve estetiğinden etkilenilmiştir. Ancak âşık şiirinin hâkim niteliği 
korunmuştur.34 

16. yüzyıl, Osmanlı kültürünün en parlak dönemidir. Halk kültürü ve âşık edebiyatı 
gelişmeye başlayıp Anadolu ve Rumeli’nin büyük merkezlerinde, serhat kalelerinde 
âşıkların çoğaldığı görülmektedir. Bu âşıklardan kalan eserler az olmakla birlikte gelişim 
hakkında fikir verecek ölçüdedir. Âşıkların şiirlerinde halk kültürü ögeleri yüzyıl başlarında 
kuvvetle kendini hissettirir. Yüzyılın ikinci yarısından başlayarak divan edebiyatı ve tekke 
edebiyatının etkisi artar. Arapça ve Farsça kelime ve terkip kullanımı artar. Üslûpta, 
mecazlarda divan şiirinin etkisi belirginleşir. 16. yüzyılda tarihî ve edebî kaynakların 
artması, bu dönemde âşıkların genellikle ordu içinde olması bu yüzyıl âşıklık geleneği 
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır.35 

15. yüzyılın ortalarına kadar devam eden ozan yerine İslâm tasavvufundan gelen etkiyle 
"âşık” adı yayılmaya başladı. 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen zengin halk kültürü şiir 
geleneğinin yaratıcıları veya taşıyıcıları genellikle hece ölçüsünü kullanmışlardır. Biraz 
eğitim görenler aruz ölçüsüyle de şiir söylemişlerdir. Âşıkların bir bölümü Alevî-Bektaşî 
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düşünce ve zevkinden uzaklaşarak dinî-tasavvufî konular dışında halk diliyle eserler 
vermişlerdir. Bu âşıklar sazlarıyla köy, kasaba ve şehir çevrelerinde çeşitli ezgileriyle geniş 
kitlelere ulaşmışlardır. 

16. yüzyılda aşk, kahramanlık, tabiat vd. konuların yanı sıra yerleşik hayata ait özellikler de 
tablolar halinde âşık edebiyatına girmeye başlamıştır. Âşık edebiyatı Osmanlı toplumunun 
Anadolu’daki köklü kültür ve yapı değişikliğine uğraması sonucu oluşmuştur. Büyük 
şehirlerin çevresinde oluşan üst kültür mimaride, müzikte, edebiyatta yeni bir bakış açısı, 
yeni bir yaşama biçimi, yeni bir zevk oluşturmuştur. Anadolu’da köy ve konar göçer 
çevrelerde İslâmî kültür etkisiyle Orta Asya Türk kültüründen farklı, fakat büyük şehirlerin 
etrafında oluşan üst kültürü de yakalayamayan bir kültür oluşmuştur. Âşık şiiri ile divan şiiri 
aynı kültür kaynaklarından beslenmelerine rağmen kültür ve şiir çevresi farklılığından 
dolayı iki ayrı disiplin ortaya çıkmıştır. Divan şiirinin üst kültürün beslediği şiir olarak büyük 
şehir ve kültür merkezlerinin dışında kasabalarda üst kültürü yakalamış esnaf arasında bile 
yaygın olması bizi halkla, eğitimli kitle arasındaki çizgiyi belirlerken çok dikkatli olmaya 
zorlamaktadır. Âşıklar kendilerine özgü estetik anlayışlarına rağmen divan edebiyatından 
kelime, tamlama, mecaz ve nazım biçimleri almışlardır. Şehir kültüründen ve divan şiir 
çevresinden uzak yaşamış köylü âşıklarda etki azdır. 

Bu yüzyılda âşıklarımız hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Pir Sultan Abdal, Kul 
Himmet, Karacaoğlan, Ahmetoğlu, Bahşî, Bahşioğlu, Çırpanlı, Hayalî, Hızıroğlu, Kul 
Mehmet, Kul Piri, Ozan, Öksüz Dede, Köroğlu, Sururî ve Şükrü Mehmet’i Anadolu ve 
Rumeli’de yaşayan âşıkların önde gelenlerinden sayabiliriz. Armutlu, Dalışman, Geda 
Muslu, Kul Çulha ve Oğuz Ali de denizaşırı topraklarda yaşayan âşıklardır. 

17. Yüzyılda Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 

17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu genişlemiş, Osmanlı kültürü ve uygarlığı ileri düzeye 
ulaşmıştır. Bu yüzyılda klasik şiirin şiir çevresine yakın yerlerdeki âşıkların şiirlerinde klasik 
şiirin etkileri görülmeye başlamıştır. Dil ağırlaşmış, bazı âşıklar divan şiirinin nazım 
şekillerini ve aruz ölçüsünü kullanmaya başlamışlardır.36 17. yüzyıldan sonra divan şiiri ile 
âşık şiiri arasında bir yakınlaşma görülmektedir. Bazı âşıkların şehirlere gelip yönetimden 
sınırlı da olsa destek görmeleri, medrese ve divan kültüründen etkilenmeleriyle, “kalem 
şuarası” adı verilen divan şiirinin taklitçileri diye niteleyebileceğimiz yeni bir âşık topluluğu 
oluştu. Bunlar genellikle saz çalmayı bilmezdi. Bu âşıklar, âşık geleneği ile divan şiiri 
arasında bir tür köprü işlevi görmüşlerdir. 17. yüzyılda 16. yüzyıla göre daha çok âşık 
yetişmiştir. Yüzyıla damgasını vuran âşıkların küçük bir bölümü de “Garp Ocakları” 
âşıklarıdır. 

17. yüzyılda âşık edebiyatı gelişimini tamamlamıştır. Bu yüzyıl âşık edebiyatı için altın 
çağdır. Osmanlı Devleti’nin geniş sınırları içerisinde binlerce âşık yetişmiştir. Bu âşıkların 
bir bölümü, orduyla birlikte savaşa katılarak askerlerin cesaretini arttırdığı gibi diğer 
zamanlarda da onları eğlendirmiştir. 

Âşıklar, 17. yüzyıldan sonra teşkilatlanmış, “geleneksel âşıklık gezileri” diye adlandırılan 
seyahatleri yaygınlaşmıştır. Âşık edebiyatı edebî örnekleri kadar icra töresi ve günlük 
hayatın akislerini taşıyan âdet ve pratikler bütünüyle Osmanlı halk kültürünün 
biçimlendirdiği bir edebî gelenek olarak bu kültür birikiminin başlıca belge ve birikimi olarak 
incelenmelidir. 
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17. yüzyılda âşıkların en büyükleri yetişmiştir. Âşıklık geleneği bu yüzyılda gelişerek 
şekilde, türde, konuda mükemmeli yakalamıştır. Âşıklar, âşıklık geleneği kurallarını 
belirleyerek bunlara uyulmasını sağlamışlardır. Âşık edebiyatı, kendi geleneği içinde 
klasikleşmiş bir edebiyat olduğu için âşıkların söyleyişlerindeki benzerlik, divan şiirinde 
olduğu gibi geleneğe uyma zorunluluğundandır. Bu da şiirlerin karışmasına neden 
olmuştur. Âşıklar âşık, kul, öksüz gibi sıfatları kullanmaya başlamışlardır. Bir kısım âşıklar, 
yeniçeriler, sipahiler, leventler gibi askerî topluluklar arasından yetişmiştir. 

17. yüzyılın ikinci yarısından sonra görülen diğer âşıklarsa daha çok büyük yerleşim 
merkezlerinde yaşamış divan şiirinin çevresinde bulunmuş âşıklardır. Bunların en önemli 
temsilcileri; Âşık Ömer, Gevherî ve Katibî’dir. Aruz ölçüsü bildikleri gibi, belli ölçüde 
öğrenim görmüşlerdir. Aralarında saz çalmayı bilmeyenler bulunsa da genellikle saz 
çalarlar. Bu dönemde bazı divan şairleri hece ölçüsüyle şiir yazmayı denemişlerse de 
divan edebiyatının âşık edebiyatı üzerinde etkisi daha fazla olmuştur. Bu etki daha sonraki 
yüzyıllardaki Erzurumlu Emrah, Dertli, Bayburtlu Zihnî ve Şem’i gibi âşıklarda açıkça 
görülür. 

Bu yüzyılda yaşanan tarihi olaylar destanlara konu olmuştur. Bunlar tarihin 
destanlaştırılmış örnekleridir. Âşıklar katıldıkları savaşları, duydukları zafer ve hezimetleri 
konu almışlardır. Âşıklar zümresi içinde okur-yazarlar çoğalmaya başlamış, hatta iyi eğitim 
görüp devlet hizmetinde yer alanlar da olmuştur. Gevheri, Âşık Ömer gibi âşıklar divan 
şairlerine özenerek aruzlu şiirler yazmışlardır. Bunun sonucunda bu âşıkların dilleri 
ağırlaşmıştır. Dönemin âşıkları hakkında fazla bilgimiz yoktur, bilgilerin çoğu cönklerdeki 
şiirlerin değerlendirilmesi yoluyla sağlanmıştır. Birçok cönk ve mecmuada Âşık Ömer ve 
Gevherî’nin şiirlerinin yer alması âşıkların kendilerini aydın zümreye kabul ettirdiklerinin bir 
göstergesidir. 

Âşıklık geleneği Osmanlı kültürünün merkezi olan İstanbul’da, klasik müzikten de ögeler 
almış, klasik Türk müziği makamları ve aruzlu şekiller, âşık fasıllarında önemli yer 
tutmuştur. Klasik şiir çevresinden uzak yaşayan âşıkların şiirlerinde şiirin merkezine 
güzelleri ve bunlara bağlı heyecanı ve duyarlılığı koyup çevrelerini dekor olarak aldıklarını 
ve doğayla bezediklerini görüyoruz. 

Aynı kültür kaynaklarından beslendikleri için, âşık şiiri ile divan şiiri arasında benzerliklerin 
ve ortaklıkların olması kaçınılmazdır. Âşıklar ve divan şairleri, güzeli ve güzellikleri 
anlatmak için çeşitli kavramlardan yararlanarak, benzetme ögeleriyle sevgili ve çevresini 
anlatırlar. Bu ögeler, divan ve halk şiirinin tarihsel gelişimi içinde belli kullanım kalıpları 
kazanarak klişe mecazlar haline gelmiştir. Bunları da belirleyen şiirin sunulduğu kültür 
çevresinin ortak beğenisidir. Göçebe topluluklar içinde yetişen âşıklarda göçebe kültürü 
etkisiyle göçebe yaşamın ve doğal çevrenin etkisi görülür. Köy ve kasaba kültürünün 
etkisiyle yetişen âşıklar üzerinde, çevrelerine ait özelliklerin varlığı dikkati çeker. 

Âşıklar ve divan şairleri birçok mazmun, mecaz ve benzetme ögelerini küçük değişiklikler 
yaparak ortaklaşa kullanmışlardır. Sanatçılar, bu ortak motifleri kendi geleneklerine uygun 
bir şekilde işlemişlerdir. Âşıkların şiir çevresi, kültür ve beğeni farklılığı nedeniyle klasik 
edebiyatın şiir çevresinden ayrılır. Âşıklar, tabiatı, insanı ve olayları konuşma dilimizin 
rahatlığı içinde özgün imgelerle anlatırlar. 

Âşıklar, İslâmiyet kültürü ve Allah birliğine varma yollarını arayan görüşler bütünü olan 
tasavvuftan etkilenmişlerdir. Tasavvufun, âşıklara ve divan şairlerine olan etkisi onları 
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ortak bir dünya görüşünde birleştirir. Aşk anlayışları, rintlik düşünceleri, ölüm ve hayat 
karşısındaki tavırları benzerdir. Tasavvufta aşk, Allah’la bütünleşmektir. Dünyevî aşk 
geçicidir, kişiyi olgunlaştırır, nefsi eğitir. Maddî aşk, manevî aşka geçiş için bir basamaktır. 
Âşıklar, tasavvuf kültürü etkisiyle kendilerini bahtsız, sevgiliyi erişilmez ve vefasız görürler. 
Divan şairlerinin vuslatsız, paylaşılamayan aşk acılarıyla yaşamalarına karşın âşıklar, 
sevgiliye ve vuslata taliptirler. Felekten yakınmalarına rağmen, yaşama sevinci gözlenir. 
Âşıkların İslâmî motiflere, inanç esaslarına, ibadetlere, hukuka ve ahlâk konularına 
değindiklerini görürüz. 

İlk şairname bu yüzyılda yazılmıştır. Âşık Ömer şairnamesinde pek çok âşığın adını 
vermiş, fakat âşıkların özelliklerini sıralamamıştır. Ayrıca bu yüzyıldan elimize ulaşan cönk 
ve mecmualar bize kaynaklık etmektedir.37 

17. yüzyılda Osmanlı Ordusu’nun seferlerine katılan şiirlerinde bunları işleyen âşıklara 
“ocak âşıkları” adı da verilmektedir. 17. yüzyılın önde gelen âşıklarını şöylece 
sıralayabiliriz. Gevherî, Tımışvarlı Âşık Hasan, Âşık Ömer, Kayıkçı Kul Mustafa, Ercişli 
Emrah, Katibî, Bursalı Halil, Kuloğlu, Âşık, Âşık İbrahim, Âşık Nev’i, Âşık Yusuf, Benli Ali, 
Berberoğlu, Haliloğlu, Kamilî, Kâtip Osman, Keşfî, Kırımî, Kul Mehmet, Kul Süleyman, 
Mahmutoğlu, Öksüz Âşık, Sun’i, Şahinoğlu, Üsküdarî, Yazıcı vb. 

18 Yüzyılda Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 

18. yüzyılın âşıkları siyasal tarihimizde çok önemli olaylar olmasına rağmen 17. yüzyılda 
yetişen usta âşıkların gücüne ulaşamamışlardır. Âşık edebiyatı gerilemeye başlamıştır. 
Buna rağmen âşıklar, divan şairlerine göre daha canlı daha hayati konulara yönelen şiirler 
yazmışlardır. 

18. yüzyılda âşıklar, etkilerini ve varlıklarını sürdürmüşlerdir. Divan edebiyatının etkisinde 
kalarak kusurlu biçimde aruzu kullanan âşıkların sayısı artmıştır. Bu dönemde 
kahvehanelerde, bozahanelerde, meyhanelerde ve panayırlarda ellerinde sazlarıyla şiirler 
söyleyen âşıklık geleneğinden yetişme âşıklara her yerde rastlanıyordu. 

Âşıklık, bu yüzyılda çok yaygınlaşmıştır. Hatta aruz ölçüsüyle şiirler yazan âşıklara şuara 
tezkirelerinde bile rastlanmaktadır. Nedim’in hece vezniyle bir türkü yazması bu ilginin bir 
kanıtıdır. Bu dönemde âşıkların değeri her kesimde bilinmeye başlamış ancak önemli bir 
âşık yetişmemiştir. Bu yüzyılda siyasî tarihimizin önemli olayları olmasına rağmen büyük 
âşık çıkmamıştır. 18. yüzyılda sosyal konular üzerine yazılan destan ve koşmalar ayrı bir 
önem taşır. 

18. yüzyılın önde gelen âşıklarını şöylece sıralayabiliriz: Abdî, Agah, Agahî, Âşık Ali, Âşık 
Bağdadî, Âşık Derunî, Âşık Halil, Âşık Kamil, Âşık Nigarî, Âşık Nuri, Âşık Ravzî, Âşık 
Sadık, Âşık Said, Hocaoğlu, Hükmî, Kabasakal Mehmet, Kara Hamza, Katibî, Kıymetî, 
Küsadî, Levnî, Mağripoğlu, Nakdî, Neşatî, Rıza Seteroğlu, Sırrı, Süleyman, Şermî, Talibî, 
Âşık Kusurî, Âşık Kemterî vd. 

19. Yüzyılda Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 

16. yüzyıldan beri gelişimini sürdüren âşık edebiyatı 19. yüzyılda daha büyük önem 
kazanmıştır. Divan edebiyatında mahallileşme akımı artarken, diğer yandan âşık şiiri divan 
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edebiyatı etkisine daha fazla girerek halktan ve halk zevkinden uzaklaşma eğilimi 
göstermeye başlamıştır. Âşıklar, Âşık Ömer ve Gevherî etkisinde kalarak aruz ölçüsünü, 
divan şiirinin nazım şekillerini daha çok kullanmaya başlamışlardır. Hece ölçüsüyle 
yazdıkları şiirlerde de daha çok Arapça ve Farsça kelime, terkip ve tamlamalar kullanmağa 
başlamışlardır. 

Âşık edebiyatı ve divan edebiyatı 19. yüzyılın ikinci yarısında toplumdaki değişim ve 
gelişime paralel olarak gerileyip gelenekten uzaklaşmaya başlamıştır. Sultan Abdülaziz 
döneminde Bektaşî tekkelerinin tekrar açılmasıyla geçici bir gelişme göstermiş; fakat bu, 
eski sanat şekillerine dönmeye yetmemişti. Büyük şehir merkezlerindeki âşık kahvelerinin 
yerini tutmaya çalışan semaî kahveleri gelenekten kopmuş eski ortak özelliğini 
kaybederek, dar bir çevreye seslenen bir zümre edebiyatı karakteri almaya başlayan âşık 
edebiyatının eski canlılığını kazanmasına yetmedi.38 

19. yüzyılda âşık şiiri önemli bir gelişme gösterememiştir. Eski söylenenlerin tekrarı 
yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun her tarafında âşıkların sayısı artmış, âşık zümreleri 
oluşmuştur. 19. yüzyıl âşıkları hakkında diğer yüzyıllara oranla daha çok bilgi sahibiyiz. 
İmparatorluğun parçalanması, siyasî ve sosyal değişimler şiirin konularını etkilemiştir. 

Toplumun her kesiminde ve kurumlarında görülen köklü değişimlerden biri de 19. yüzyılda 
Tanzimat’la ortaya çıktı. Batı’da 18. yüzyılda ortaya çıkan Fransız İhtilali, bütün dünyayı 
sarstı. Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik, hak, adalet gibi yeni kavramlar simgeleşti. Fransız 
İhtilali’nin etkileri, 19. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nda kendini göstermeye 
başlar. Bireyi ve toplumu derinden etkileyen ve yeni bir sanat, edebiyat anlayışı getiren bu 
dönem yine yüzü Batı’ya dönük, ama öncekilerden ayrı bir yolda oluştu. Batı uygarlığı 
etkisinde gelişen Türk edebiyatı, insana ve yaşama bakış açılarını değiştirerek dışa dönük 
konulara yöneldi. 

Tanzimat sonrası batılılaşmaya uyum gösteremeyen yeniçeri ocaklarının kapatılmasından 
sonra güç kaybeden medrese ve tekke, âşık tarzı heceyle şiir örnekleri vermeye 
başlamıştır. 19. yüzyılda Batı’ya açılma Türk sosyo-kültürel yapısını belirleyen kurumları 
da etkiledi, değişime uğrattı. Matbaanın yaygınlaşıp yazılı ortamın başlaması sözlü kültür 
ortamının ürünü olan âşıklık geleneğini de etkiledi. 2. Meşrutiyet’le birlikte basından 
sansürün kalkmasıyla birlikte gittikçe gelişen basın ve tiyatro kumpanyalarının faaliyetleri 
gibi yeni eğlence formları karşısında 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan semaî 
kahvehaneleri işlevlerini kaybederek birer birer kapanırlar. Semaî kahvehaneleri ve çalgılı 
kahvehaneler İstanbul’a özgü bir zümre olan külhanbeyi-tulumbacıların kontrolündeydi.39 

Tanzimat’la birlikte, aydınlar arasında halk edebiyatına gösterilen ilgi artmışsa da bu 
sürekli bir ilgi olmamıştır. Ziya Paşa gerçek Türk edebiyatının halk edebiyatı olduğunu 
söylemiş ancak kısa bir süre sonra klasik şairlerin âşıkları aşağılayan sözlerinden daha 
ağır ifadeler kullanmıştır. 

19. yüzyılda İstanbul, âşık edebiyatının gelişmesi bakımından çok uygun bir çevre 
olmuştur. Bunda, 2. Mahmut’un âşıkları korumasının payı büyüktür. Âşıklık geleneği ve 
âşık edebiyatı yeniden canlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında büyük yerleşim merkezleri ve 
özellikle İstanbul’daki kuvvetli âşıklık geleneği yerini başka bir geleneğe "semaî 
kahvelerine” bırakmıştır. Bu kahvelerde söz sahibi olan âşıklar artık gezginci âşık değildir. 
"Meydan Şairleri” de denen bu tarzın temsilcileri semaî kahvelerinde mani, destan, koşma, 
divan, semaî, kalenderî gibi şiirler söylerlerdi. Ramazan, bayram ve Cuma geceleri semaî 

http://www.altayli.net/


ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 16 

kahvelerinde 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. 

19. yüzyılda âşıklık geleneği, zayıflayarak güç kaybetmeye başlamıştır. Yeniçeri 
ocaklarının kapatılması, tekkelerin zamanla işlevlerini yerine getiremez duruma düşmeleri 
ve daha sonraları kapatılmaları nedeniyle âşıkların yetişme kaynaklarından çoğu ortadan 
kalkmıştır. 

19. yüzyıl, âşık edebiyatının İstanbul’da saray ve konaklara da girdiği bir dönem olmuştur. 
Âşıkların yetişmesinde önemli bir yeri olan yeniçeri ocaklarını kaldıran 2. Mahmut âşıkları 
koruyarak saraya almıştır. 2. Mahmut’tan Abdülaziz’in son zamanlarına kadar düzenli 
teşkilatları ve esnaf loncalarına benzer loncaları vardı. Âşık fasıllarından hoşlanan 2. 
Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinden sonra şehir çevrelerinde âşıklar ve âşık 
edebiyatı önemini kaybetmeye başlamışlardır. Saraylardaki âşıkların hükümet tarafından 
tayin edilen bir âşık kahyaları bulunur bazen hükümet bu âşıkları kendi propagandaları için 
kullanırdı. Diğer âşıklar ise belli kahvehanelerde toplanıp saz ve söz fasılları yaparlardı. 

Âşıkların ürünleri, müzikle şiirin bir birleşimidir. Çeşitli dönemlerde kopuz, kara düzen, 
bozuk, tambura, çöğür gibi sazlar kullanmışlardır. Usta âşıklar özgün ezgiler, makamlar 
yaratmışlardır. 19. yüzyılda İstanbul’da Tavukpazarı’nda, Tahtakale’de daha çok 
tulumbacılar ve kabadayılar tarafından işletilen âşık kahvelerinde sazlı sözlü eğlenceler 
düzenlenirdi. Âşıklar kahvenin duvarına asılan ödüllü bağlamayı (muamma) nazımla 
çözmeye çalışırlardı. Bağlamayı çözen âşığın ödülü para, saz, tüfek vb. olurdu. Bu 
kahveler, 1826 yılında yeniçeri ocaklarının kapatılmasıyla yıktırıldı. Daha sonra semavi 
kahveleri adıyla yeniden açıldı. Bunlar da sonradan yerini İstanbul’da, Beşiktaş, Tophane, 
Boğazkesen, Eyüp, Halıcıoğlu gibi semtlerde açılan çalgılı kahvelere bıraktı. 1908 
meşrutiyetinden sonra birer birer ortadan kalktı. 

Âşık edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan, saraylarda, konaklarda, asker 
ocaklarında, sınır kalelerinde, kahvehane ve bozahanelerde, panayırlarda, köylerde ve 
konar göçerler arasında zevk ve heyecanla dinlenen bir edebiyattı. Âşık edebiyatı, 
Osmanlı İmparatorluğunun sosyal yapısını ve hayata bakışını yansıtır. Büyük tarihî olaylar 
karşısında halkın sevinçlerini, üzüntülerini, devlet büyükleri hakkında duygularını anlatan 
destanlar tarihî birer belge niteliğindedir. Âşık çağına tanıklık etmesi, yaşanılan hayattan 
kesitler sunması yönüyle işlevseldir. Âşık edebiyatı, kültür tarihine de kaynaklık eder. Âşık 
edebiyatının derinlemesine incelenmesi, yaşadığı dönem edebiyat anlayışı ve insan 
yapısına ait açık bilgiler vermeyen divan edebiyatının sosyal çevresi hakkında da bilgi 
verecektir.40 

19. yüzyılda, 16. yüzyıldan beri gelişimini sürdüren âşık edebiyatı, önem kazanmıştır. Bir 
yandan klasik edebiyat içinde mahallileşme akımı artarken, diğer yandan halk şiiri klasik 
edebiyat etkisine girerek halktan ve halk zevkinden kopmağa başlamıştır. Âşık zümreleri 
oluşmuş, imparatorluğun parçalanması, politik ve sosyal değişimler şiirin konusunu 
etkilemiştir.41 19. yüzyılda en dikkati çeken olaylardan biri de âşık kolu adını verdiğimiz 
usta-çırak ilişkileridir. Âşıklık geleneğinde önemli rolleri olan âşık kollarının bu dönemde 
yer alması önemlidir.Bu kollar; 1) Emrah Kolu 2) Ruhsatî Kolu 3) Şenlik Kolu 4) Sümmanî 
Kolu, 5) Dertli Kolu, 6) Huzurî Kolu, 7) Derviş Muhammed Kolu’dur. Tekkelerin kurulduğu 
ve geliştiği şehir ortamlarında âşıkların, tekke ve medrese kültürüyle yoğrularak 19. yüzyıl 
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sonlarına kadar geleneksel tavırlarını sürdürdükleri görülmektedir. 

Yeni bir estetik ve doğrudan doğruya yaşamdan alınan yeni konular, yaşam ve gerçekle 
beslenemeyen, soyut düşüncelere dayalı düşüncelerle içine kapanmış divan şiirini sarstı. 
Tanzimat’la birlikte yeni edebiyatın yapısında kullanılacak değer ve kavramlar getirme 
çabası, günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceyi şiirin ve nesrin konusu 
olarak seçen Tanzimat edebiyatını doğurdu. Önceleri biçimde eski, özde yeni şiir 
anlayışıyla başlayan Tanzimat edebiyatı, divan şiirinden aktarılmış değiştirilmiş ögelerle 
yeniliğe başlar. Divan şiirinin sebk-i Hindi hayallerinden ve girift mazmunlarından 
sıyrılarak, şiirde yalın düşünce diye niteleyebileceğimiz doğrudan anlatımı kullanmışlardır. 
Yeni duygular, yeni heyecanlar, yeni düşünceler divan geleneğine bağlı şekil ve tekniklerle 
işlenerek yeni hareket başlatıldı. Yeni bir hayal dünyası, yeni bir estetik, renk ve dış âlem 
yakalanmaya çalışıldı. Hayaller, tabiattan ve eşyadan gelen duygulara açıldı. 

Bu yüzyılda âşıkların çoğu okur yazardır. Bazı âşıkların şiirleri klasik kalıplara uymasa da 
divan şeklinde basılmıştır. Okuryazar âşıkların yanı sıra eski geleneğe bağlı âşıklar dar 
çevrelerde şiir söyleyerek âşıklar, geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. 

19. yüzyılın önde gelen âşıklarını şöylece sıralayabiliriz: Âşık Şem’i, Âşık Şenlik, 
Kağızmanlı Hıfzı, Bayburtlu Celali, Yusufelili Huzurî Habib Karaaslan, İlhamî, Posoflu 
Müdamî, Posoflu Zülalî, Bayburtlu Celali, Yusufelili Huzurî Habib Karaaslan, İlhamî, 
Posoflu Müdamî, Posoflu Zülalî Âşık Tahirî, Bayburtlu Celalî, Bayburtlu Zihnî, Ceyhunî, 
Dadaloğlu, Deliboran, Dertli, Erzurumlu Emrah, Gedaî, Hızrî, Kamilî, Kusurî, Meslekî, 
Minhacî, Muhibbî, Ruhsatî, Serdarî, Seyranî, Silleli Sururî, Sümmanî, Tokatlı Nuri, Tıflî, 
Bezmi, Devamî, Âşık Veli, Âşık Hüseyin, Âşık Serdari, Âşık Mesleki, Âşık Gufrani vd.42 

20. Yüzyılda Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 

20. yüzyılda, âşıklık geleneği eski önemini kaybetmeye başladı. Özellikle Cumhuriyet’ten 
sonra maddî ve sosyal hayattaki değişmeler bu zümreyi yaratan ve besleyen toplumsal 
şartları da değiştirmiştir. Yeni iletişim araçlarının ortaya çıkışı, sanayileşme, tekke ve 
medreselerin kapatılması sistemin değişmesiyle âşıklar zümresi yavaş yavaş ortadan 
kalkarak büyük merkezlerden kırsal kesimlere, gelişmenin az olduğu yerlere doğru gitmeye 
başlamıştır. 

Bu yüzyılda millileşme hareketine paralel olarak dil sadeleşmeye başlamış, hece ölçüsüyle 
millî nazım şekillerimize uygun olarak âşıklar şiir söylemeye başlamışlardır. Günümüzde 
eskiye oranla az da olsa âşıklar vardır. 

Halka doğru hareketinin, halk kültürünü, yaşatma hareketinin etkisiyle hâlâ âşıklar 
arasında atışmalar yapılmakta, âşık eğlenceleri düzenlenmektedir. Yüzyılın başlarında, 
geleneğe bağlı olarak şiirler söyleyen âşıklar önce şiirlerine ad vermek suretiyle ilk 
değişikliğe gitmişlerdir. Cönklerde türkü, koşma gibi genel adlarla anılan şiirler, artık 
konularına uygun adlarla anılmaya başlamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlet desteği gören âşıklara Cumhuriyet döneminde 
yardım edilmemiştir. 1931 yılında Ahmet Kutsi Tecer, 1964’te İbrahim Aslanoğlu tarafından 
Sivas’ta düzenlenen “âşıklar bayramı” ile âşıklık geleneğinin yaşadığına dikkat çekilmiştir. 
1966 yılında Konya âşıklar bayramının yapılıp düzenli hâle gelmesiyle âşıklar birbirilerini 
tanımış, yerel âşıklık geleneğinden Türkiye âşıklık geleneği sürecine geçilmiştir. 
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Âşıklar, geleneği sürdürmeye çalışmaktadırlar. 20. yüzyılın önde gelen âşıklarını şöylece 
sıralayabiliriz. Ali İzzet Özkan, Âşık Ferrahî, Âşık Mehmet Yakıcı, Âşık Veysel, Talibî, 
Meslekî, Emsalî, Sefil Selimî, İsmetî, Kul Gazi, Bayburtlu Hicranî, Davut Sularî, Efkarî, 
Gufranî, Kağızmanlı Hıfzı Âşık Cemal Hoca, Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş, Âşık Andırınlı 
Halil, Âşık Yüzbaşıoğlu-Mihmanî, Âşık Posoflu Müdamî, Âşık Zakirî, Âşık Habib Karaaslan, 
Âşık Deli Hazım, Âşık Halil Karabulut Âşık Azerî, Âşık Zülfikâr Divanî, Âşık Mevlid İhsanî, 
Âşık Fehmi Gür, Âşık Hasretî, Âşık Hüseyin Çırakman, Âşık Kul Mustafa, Âşık Püryanî 
Âşık Mustafa Ruhanî, Âşık Kul Semaî, Âşık Pervani, Âşık Daimî, Âşık Yaşar Reyhanî, Âşık 
Ferrahî, Âşık Kara Mehmet, Âşık Selmanî, Âşık İlhami, Âşık Abdulvahab Kocaman, Âşık 
İsmeti, Âşık Mihmanî, Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Rüstem Alyansoğlu, Âşık Musa 
Merdanoğlu Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Hüdaî, Âşık Firganî, Âşık Feymanî, Âşık Mahsunî 
Şerif, Âşık Nusret Toruni, Âşık Hacı Karakılçık, Âşık Çırağî, Âşık Ahmet Poyrazoğlu, Âşık 
İmamî. 

Günümüzde Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 

19. yüzyıldan itibaren âşıkların ordudaki görevlerine son verilmesi ve tekkelerin 
kapatılmasıyla, âşıklar koruyucularını kaybetmişlerdir. Bu nedenle âşık edebiyatı, bu 
yüzyılda gerileme süreci içine girmiştir. Aydın çevrelerde, Batı edebiyatı örnek alınarak 
geliştirilmeye çalışılan yeni edebiyat anlayışları da bu süreci hızlandırmıştır. Bu arada halk 
edebiyatından yararlanma niyetleri de zaman zaman dile getirilmiştir. 20. yüzyılın 
başlarında millî edebiyatın ancak halkın dili ve edebiyatına dönülerek oluşturulabileceği 
görüşü ağırlık kazanmış, halk edebiyatı anlatım tekniklerinden belli seçmelerle 
yararlanılmıştır.43 Cumhuriyet döneminde Türk şiiri içinde âşık geleneğine folklor gözüyle 
bakılmış ancak yine de sanatta gelenekten yararlanma anlayışı doğrultusunda bazı 
örnekler verilmiştir. 

Tanzimat, Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı, Türk toplumunu ve günlük yaşamını hızlı 
değişim ve dönüşümlere uğratmıştır. Toplumsal yaşamda geleneksel yapı yer yer 
çatlamaya, kırılmaya ve yerleşmiş değerler sarsılmaya başlamış, geçiş dönemlerine özgü 
ikilemler ortaya çıkmıştır. Yeni kültürle önerilen yeni yaşama biçimleri karşısında halkın 
uyum gösterememesi, eski yeni çatışması edebiyata da yansımıştır. Sorunlar diğer 
sanatçılar gibi âşıklar tarafından da sorgulanmaya başlar. Toplumsal ve bireysel 
çalkantılar geniş bir perspektifle bakıldığında eski ve yeni arasında bocalamalar halk şiirine 
de konu olmuştur. Âşığın şiirinin eksenini eski-yeni çatışması oluşturur. Âşık eskimeye yüz 
tutan gelenekler karşısında ne yapacağını bilemez. Yeni oluşmaya başlayan geleneklere 
de uyum gösteremez. Diğer yandan da âşığın şiirine derin boyutta olmasa da toplum 
kuralları arasına sıkışan veya yeni yaşamın önerdiği değerleri benimseyip eskinin 
değerleriyle çatışmaya giren insanların mutsuzlukları girer. Âşığın tavrı kendine göre 
belirlediği ahlâktan yanadır, gelenekçidir, yeni geleneği özümleyemeyip taklit eden, 
davranış ve kişilik bozuklukları gösteren kişileri eleştirerek taşlar. 

Âşık edebiyatının taşlama şiirlerinde toplumun çeşitli kesimlerindeki dengesizliklerin, 
çelişkilerin ustalıkla taşlanıp, eleştirildiği görülür. Âşıkların öğütleme türü koşmalarında 
halkı bilinçlendirmeyi, aydınlatmayı, bilgilendirmeyi ilke edinen bir tavır ve çaba görülür. 
Aslında âşık da ikilem içinde eski ile yeni arasında bocalar. Âşık, toplumsal konumunu 
yükseltme uğraşına giren, çoğunu gençlerin oluşturduğu tipleri taşlar. Âşığa göre yeniyi 
özümlemeden kabul eden bu tür gençlerin ahlâkî değerleri aşınmıştır. Âşık bu yönüyle 
ödün vermez ahlâkçıdır. Âşık Tanzimat sonrası, toplumdaki değişim ve gelişimde doğu ile 
Batı kültürü arasına sıkışmış, bu ikilem sürecinde âdeta aynı duyguları yaşayan Anadolu 
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ruhunun sesidir. 

Âşıklar, karışık bir sosyal yapıdan oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nda özel bir zümre 
oluşturmuşlardı. Toplumun belli zümrelerinin sanat zevkini karşılayan özel bir topluluktu. 
20. yüzyılda, batı kültürü etkisiyle yeni bir yaşama şekli arayan Osmanlı toplumunda eski 
gelenekleri sürdüren, yeni gelişim ve değişimi yakalayıp izleyemeyen âşıkların eski 
biçimde yaşayamayacakları bir gerçekti. Türk toplumu Tanzimat’la başlayıp, Cumhuriyet 
döneminde devam eden gelişim ve değişimle yeni bir yaşama biçimine geçti. Bu yeni 
yaşam, yaşama yeni birbakış açısını beraberinde getirdi. Osmanlı lonca teşkilatı 
kadrosunda özel bir zümre oluşturan âşıklar, eski âşıklık gelenekleriyle yeni toplumda 
yerlerini alamayınca azalmağa başladılar. 

Yaşanılan son elli yılda, çağlar boyu süren kültür ikiliği hızla ortadan kalkmaktadır. Bugün 
köylü ve çiftçi toplumdan kentli ve sanayileşmiş topluma geçmekteyiz. Halkın yarısı artık 
aydınla aynı kültür çevresini paylaşmaktadır. Köyde kalanlar da ulaşım ve iletişim 
araçlarıyla kent kültürüne bağlanmışlardır. Günümüz insanı artık düşte görülen bir güzelin 
sevda şiirleri yerine, daha somut, yeni toplumun yarattığı yeni insan tipinin özlemlerine 
cevap verecek yeni duyuşlarla örülü yeni şiirler istiyor. 

Sosyal değişim sonucu âşık şiiri de en belirgin özelliklerini kaybetmeye başlamıştır. Âşık 
şiiri, büyük ölçüde sözlü yaratılır olmaktan ve sözle yayılır olmaktan çıkmıştır. Günümüzde 
doğaçlama şiir söyleyen âşıklar olmakla beraber, saz eşliğinde topluluk karşısında 
doğmaca şiirler söyleyen âşık tipinin yerini yazan, saz çalmayı biliyorsa yazdığı şiiri sazla 
söyleyen âşık tipi almaya başlamıştır. 

Doğmaca şiirde, geleneksel şiir malzemesini kullanan âşık, artık geleneksel baskıdan 
kurtularak kişisel yaratmaya dayanan yeni ve değişik şiire imzasını atmaya başlıyor. Âşık 
şiirinin yayılması artık çağdaş araçlarla oluyor. Böylece âşık şiirinin çeşitlemelerle yayılma 
özelliği de kaybolmaya başlıyor. Bazı âşıklar tapşırma kullanma geleneğini terk ederek 
şiirlerine adlarını soyadlarını yazıyorlar. Bazıları da adlarının önündeki âşık kelimesini 
atıyorlar. 

Günümüzde âşık tarzı şiir, kitle iletişim araçlarıyla yayılmaya başlamıştır. Bu bir noktada 
teknolojinin sözlü geleneğin işlevini üstlenmesidir. Teknoloji, geleneği yayan gezginci 
âşığın, yerini alarak geleneğin dar çevrelerde sıkışıp kalmasını önleyerek yayılmasını 
sağlamıştır. Günümüzde âşık tarzı şiir yeni ortamlara, yeni şartlara uyum göstermeye, 
gelenek dışı düşüncelerle beslenmeye başlamıştır. Özellikle Cumhuriyet’ten sonra 
köylerden kentlere göç sonunda köy ve şehir kültürü iç içe geçmiştir. 

1950 yılından sonra Türkiye, büyük bir yapısal değişiklik geçirdi. Son 50 yılda köylerden 
kentlere doğru büyük bir nüfus akımı başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük 
kentlerde köyden gelenler yaşamaya başladı. Büyük kentlerdeki işsizlik, elektrik, su, yol, 
gecekondulaşma gibi sorunlar onları derinden sarstı. Köyden gelip büyük kentlerde 
tutunma uğraşı verenlerin sıkıntıları, ikilemleri âşıkları da etkiledi. Yeni yaşamın getirdikleri 
de âşığın şiirine konu oldu. Bu dağınık ve düzensiz kentleşme köyden gelenleri köy 
kültürüyle kent kültürü arasına sıkıştırdı. Bu olgu geleneksel kültürü de etkiledi. Köylüyle 
kentlinin aynı şiir ortamında yaşamaları, toplumdaki çok yönlü ve hızlı değişim, âşık 
geleneğinin çok köklü değişikliklere uğramasına neden oldu. Yeni bir olgu olarak ortaya 
çıkan yeni şehirli âşık, kentlileşme sürecini yaşayan insanların acılarını, sevinç ve 
mutluluklarını, özlemlerini şiirine konu yaptı. Bu bir tür kent ortamında halk kaynağından 
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yararlanan yeni bir âşık tipinin geleneğe yeni konular, yeni açılımlar sağlamasıydı. 

Günümüz âşıkları kendilerine ozan, halk ozanı gibi adlar veriyorlar. Fakat bu kelimenin 
eski epik anlatıcısı ozanla ilgisi yoktur. 1950 sonrasının âşıkları Türk dilinin sadeleşme 
süreci içinde kendilerine ozan diyorlar. Aydın şairlerle, âşıkların aynı adı kullanmaları kültür 
ikiliğinin önemli ölçüde ortadan kalktığının belirtisidir.44 Âşık, günümüz koşma biçimini ve 
sazı koruyor. Âşık şiirine geleneksel biçimleri uyguluyor. Bu da âşık tarzı şiirde köklü bir 
değişimin olduğunun göstergesidir. 

Âşık şiiri geleneğinin 1930’dan sonra Cumhuriyet’in ilkeleri ışığında yeniden canlanmaya 
ve Âşık Veysel’le toplumdaki yerini almaya başladığını görüyoruz. Âşık şiiri son yıllarda 
büyük kentlerin kenar mahallelerinde, kasabalarda ve köylerde az da olsa seslenecek bir 
kitle bulabilmektedir. Cumhuriyetin 10. yıldönümü, âşıklık geleneğinde bir dönüm 
noktasıdır. 1960-1970 yılları arasında âşıklık geleneği büyük bir gelişme gösterir. Somut 
sorunlar şiire konu olur. Gelenekteki âşıklarda görülen evrensel barış temi günümüz 
âşıklarına da hâkimdir. Hatta insan sevgisi, birlik, kardeşlik, ayrılığa karşı olup birlik 
beraberlikten yana olma düşüncesi, çağdaş şairlerden daha belirgindir. Günümüz âşıkları 
biçim açısından geleneğe bağlı olsalar da işledikleri temalar bakımından aydın sanatçılara 
yaklaşmışlardır. 

Âşık şiiri geleneği, belli bir zaman ve belli bir toplum yapısının şiiridir. Aydın çevreyle halk 
çevresinin arasında kültür ikiliğinin oluştuğu dönemlerin ürünü olan âşık şiiri, seslendiği dar 
çevrelerde kalmıştır. Âşık şiiri dönemi kültür çevrelerinden uzak çevrelerde gelişmiştir. O, 
halkın düğünlerine, toplantılarına, eğlencelerine ölümlerine kadar girmiştir. Bir görevi 
vardır. Her ortamda söylenilebilir. Dar çevrelerin temsilcileri olan âşıklar, uygarlığın köy 
yaşamına kadar girmesi sonucu, toplumun geneline açılarak halkın sanatçısı olma yolunu 
tuttu. Âşıklar her geçen gün Cumhuriyet sonrası hızlı, kültür değişikliğinden etkilenip halk 
kültüründen ve âşık edebiyatı geleneğinden kopuyorlar. 

Günümüz âşıkları, âşık tarzı geleneğe sahip olarak edebî gelişmelere ne kadar açıktır? 
İnsan gerçeğini bireysel ve toplumsal boyutlarıyla ne ölçüde dile getirebilmişlerdir? 
Seslendikleri kitlenin kimliğini ne ölçüde ortaya koyabilmişlerdir? Âşıklar siyasal oluşuma 
paralel olarak topluma açılmışlardır ama şiirleri bireysel yaşamın anlatımında 
odaklanmıştır. Değişim ve gelişime paralel olarak toplumdaki değişim rüzgarını 
yakalayamayan âşıklar içe dönmüş, çoğu kez tepkisiz kalarak toplumdaki yeni değerleri 
yakalayıp, toplumun önüne geçerek yeni kitleleri kucaklayacak bir yenileşme hareketini 
başlatamamışlardır. 

Âşık şiiri geleneği, işlevini tamamlayıp kültür tarihinin malı olup, tarihteki yerini mi 
alacaktır? Bugün kesin bir yargıya varabilmek için erkendir. Âşığın sesleneceği bir kitle 
vardır. Halk, ilerleyen zaman içerisinde kültür yapısına göre içinden âşıklar çıkaracaktır. Bir 
başka deyişle, halkın kültürü hangi düzeyde ve konumda olursa olsun kendi yapısını 
yansıtan sanatçıları çıkaracaktır. Bir topluluğunun kültürü, dünya görüşü ve buna bağlı 
olarak davranışlarıyla zaman boyutundaki sürekli oluşumdur, statik değil dinamiktir. Bu da 
bize bir kültürde oluşan eserlerin çağın ve seslendikleri kitlenin kültür anlayışı ve 
beğenisine göre nasıl şekillendiğini gösteriyor. Âşık tarzı edebiyat, halkın edebiyatı 
olduğuna göre âşıklar halktaki gelişimi ve değişimi yakaladıklarında, yeni özü ve biçimiyle 
gelenek yaşamaya devam edecektir. 

Türk Kültüründe Âşık Şiirinin Belirleyici Rolü ve İşlevi 
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Âşıklık geleneği, Osmanlı Türk kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmuştur. 
Anadolu’da Yunus Emre’yle doruk noktasına ulaşan dinî-tasavvufî edebiyatın her 
dönemde her zümrede Osmanlı-Türk kültürünü oluşturmakta önemli rolü olmuştur. 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. Âşık yaşadığı kültürel ortamla iç içedir, âşık şiiri toplumun ihtiyacına 
bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Toplum bilinciyle âşık şiiri arasında bir bağ vardır. 

Âşıklar, toplumsal konuları en çok destanlarda kullanmışlardır. Günlük hayatın küçük 
olaylarından büyük sosyal hareketlere kadar destanlar her türden olayı içine alır. Bir tarihî 
olayın toplum üzerindeki etkisinin bilinmesi onu temellendirmekte önemlidir. Destanlarda 
tarihî olayın geçtiği zamana ait yaşayış, düşünüş ve inanışların izleri vardır. Toplumları 
derinden etkileyen savaşlar destanlara konu olur. Destanlar bu yönleri ile eski ve yeni 
kültür arasında bir bağdır. Destanlarda tarih kitaplarında yer almayan halkın duygularını 
buluruz. Destanlar toplumun değer verdiği kişi ve olayları anlatan halkın umut ve isteklerini 
yansıtmaları yönüyle hayata açık yapıya sahiptir. 

Destanlarda halkın devleti nasıl değerlendirdiğine ait ipuçları buluruz. Âşıklar devletin 
iradeli, güçlü, adaletli, ordusu eğitimli ve savaş yeteneğine sahip olduğunu belirterek 
devletin bekâsı, kutsallığı düşüncelerini halka anlatarak Osmanlı Türk kültürünün 
oluşmasına olumlu katkılar sağlamıştır. Devletin gücünün toplumun dayandığı ilkeler 
çerçevesinde biçimlendiği düşüncesi halka anlatılarak devlete bağlılık düşüncesi 
pekiştirilmiştir. 

Âşık şiirinde öğreticilik vazgeçilmez özelliktir. Âşık güncel konuları halkın ilgisini canlı 
tutacak biçimde işler. Onlar yaşadıkları toplumun sözcüleridir. Toplumun ortak norm 
değerlerini şiirlerinde günlük olaylarla bağ kurarak anlatırlar. Şiirlerinde sevgi, kardeşlik 
insanlık gibi evrensel değerleri bıkmadan usanmadan konu ederek halkı insanlığın ortak 
paydalarında birleştirmeyi kendilerine görev sayarlar. Olaylara ayna tutarak insanları iyide, 
doğruda, güzelde birleştirmeğe çaba sarf ederler. Toplumda aksayan bir yön gördüklerinde 
toplumu temsil görevini üstlenerek doğruları sıralarlar. Âşıkların öğütlemeleri ayırıcı, 
yargılayıcı değil birleştiricidir. Onların öğütleri yararlı, denenmiş, yaşam kesitleridir. Bu tür 
şiirlerin arka planında dönemin sosyal, ekonomik çarpıklıkları, yozlaşan değerler 
karşısında farklı davranış biçimleri sergileyen kişiler vardır. 

Âşıklar toplumun norm ve değerlerine ters düşen kişileri mizaha konu ederler. Onların bu 
türden şiirleri bireysel taşlama, toplumsal taşlama, taşlama-takılma, yalanlama-mübalâğa 
şiiri olmak üzere dört grupta toplanabilir. Bunlar eğlendirme, düşündürme, eğitim, eleştirme 
amaçlıdır. İnsan-insan, insan-toplum ilişkilerini irdeleyen, eleştiren boyutuyla işlevseldir. 
Halk kültürü geleneğinde kıssadan hisse alma deyimi yaygındır. Âşıklar, öğüt vermeyi, yol 
göstermeyi âşıklığın gereği sayar, halk da bekler. Âşıkların bu türden şiirlerini 
incelediğimizde öğüdün insan ve toplum üzerine kurulduğunu görüyoruz. 

Âşıklar bir insanda olması gereken özellikleri şu başlıklarda toplarlar: Dürüst, sır saklayan, 
yapıcı, sözünde duran, büyüğünü seven, dosta sadık, zorda kalana yardım eden vb. Bir 
insanda olmaması gereken özellikler ise şu şekilde sıralanır: Gururlu, hırslı, öfkeli, 
insanları küçük görme, emanete hıyanet etme, dedikodu yapma, kötülüğe kötülükle 
karşılık verme, ün ve servetin tutsağı olma vd. Âşıklar, toplumun yapı taşlarından biri 
olmaları yönüyle işlevseldir. Onlar dinî-nasihat konulu şiirlerinde Allah, Peygamber 
sevgisini işleyip İslamî ahlâkın kurallarına uyulmasını öğütlerler. Bunlar; kutsal değerlere 
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bağlılık, insanları iyiye doğruya ulaştırma çabası, dinin gereklerini yapma gibi tavır ve 
düşüncelerdir. 

Âşıklar yiğitlemelerinde halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından 
Osmanlı-Türk kültürünün korunmasında, yaşatılmasında hizmet verirler. Onlar vatan, 
bayrak, özgürlük gibi yüksek ahlâkî değerleri telkin ederler. Savaşı konu alan şiirlerinde 
halkın duygu ve düşüncelerini yansıtarak sosyal tarihe kaynaklık ederler. 

Âşık edebiyatının beslendiği ve geldiği çevrelerin diliyle divan edebiyatının dili arasında 
büyük farklılıklar vardır. Âşıkların günlük konuşma dilini kullanmaları, şiirlerini saz eşliğinde 
söylemeleri, divan şiirinin üst kültürünü yakalamayan geniş halk kitleleriyle kolaylıkla 
bütünleşmesini sağlamıştır. Âşıklar, Türk dilinin doğal gelişimine ve Türk diliyle şaheserler 
yaratacak edebiyata zemin hazırlamışlardır. 

Âşık şiiri, divan şiiri, tekke şiiri gibi Osmanlı-Türk kültürünün en önemli belirleyici 
dinamiklerinden ve başlıca anlatım kaynaklarından biridir. Âşıkların şiirlerinden söylendiği 
dönem Türk halkının estetik modelini, beğenilerini, ahlâk anlayışını, insana, topluma, 
dünyaya bakışını vd. öğrenebiliriz. Âşıklar, toplumu örnek değerler çevresinde toplamaları 
yönüyle işlevseldirler, âdeta kültürün oluşup, kökleşip, yayılmasında birer kültür 
gönüllüleridir. 

Âşıklar, seslendikleri kitlenin önündedirler. Bu yönleri onları ve öğütlerini daima önemli 
kılmıştır. Onlar şiirlerinde devletin birliği ve beraberliğini işleyerek devletin bekasının 
önemini anlatırlar, insanlığı sevgi ve kardeşlik, insanlık gibi ortak değerlerde birleştirme 
çabası verirler. 

Sanat ürünleri toplumun yapısından soyutlanamaz. Bunlar toplumsal ilişkilerden doğan 
olgulardır. Her toplumun kendine özgü acıları, sevinçleri, umutları, özlemleri, tepkileri 
kısacası kendine özgü bir iç dünyası vardır. Bu iç dünyanın birikimleri sanatçılarca, sanat 
ürünlerinde dile getirilir. Edebî eserler yaşayan kültür topluluğunun ortak dünya görüşüne 
ve değerler sistemine göre şekillenir. Sanatçılar da eserleriyle toplumun kültürüne katkıda 
bulunurlar. 

Âşıklar halkın ortak duygu ve düşüncelerini özellikle sosyal ve tarihî konulu şiirleriyle dile 
getirerek geniş kitlelere yayarak Türk kültürünün taşımacılığını, koruyuculuğunu yaparlar. 
Âşık tarzı şiir toplumun ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Toplum bilinciyle bu şiirler 
arasında bir bağ vardır. Bir tarihî olayın toplum üzerinde etkisinin bilinmesi onu 
temellendirmekte önemlidir. Bu yönüyle âşık şiirinin bir bölümü sosyal tarihe kaynaklık 
eder. 

Âşık şiiri eski Türk şiiri ögelerini bünyesinde barındırıp günümüze getirerek Türk 
kültürünün sürekliliğine katkı sağlamıştır. Âşıklar şiirlerinde tasavvuf düşüncesini halk dili 
ve kültürüyle bütünleştirerek işlemişler ve Anadolu’da Moğol istilâsı sonrası maddî manevî 
yıkıma uğrayan insanları ortak duygularda birleştirerek yeni bir yurt kurulmasında olumlu 
bir katkı sağlamışlardır. 

Sonuç olarak, âşık şiiri halk arasında mayalanmış, halkın kültür yapısını, dokusunu 
şekillendirmekte önemli rol oynamıştır. Toplum bilinciyle âşık şiiri iç içedir. Âşık, toplumun 
yaşamakta olduğu serüveni sorgulayıp anlamağa çalışarak Türk insanını her boyutuyla 
kavrayıp aydınlatma çabasıyla Osmanlı-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden birisi 
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olmuştur. 

Günümüzde Yeniden Yapılanan Âşıklık Geleneğinin Sosyo-Kültürel 

Boyutu 

Toplumun her kesiminde ve kurumlarında görülen köklü değişikliklerden biri 19. yüzyılda 
Tanzimat’la ortaya çıktı. Batı’da 18. yüzyılda ortaya çıkan Fransız İhtilâli dünyayı sarstı. 
Milliyetçilik, hürriyet, eşitlik, hak, adalet gibi yeni kavramlar, yeni değerleri simgeleştirmiştir. 
Batı uygarlığı etkisinde oluşan Tanzimat edebiyatı, bireyi ve toplumu derinden etkileyen 
yeni bir sanat ve edebiyat anlayışıyla yüzü batıya dönük ayrı bir yolda oluştu. Âşık tarzı 
edebiyat da gelişimlerden etkilenerek yüzünü insana çevirerek dışa dönük konulara 
yönelmeğe başladı. Toplumsal sorunlar, âşıklar tarafından sorgulanmağa başlar. Âşık 
eskiyen gelenek karşısında ne yapacağını bilemez, değişim ve gelişime uyum gösteremez. 
Gelenekler, içinde bulundukları çevrenin sosyo-kültürel durumuna göre davranış kalıbı 
geliştirirler. Günümüz âşıklık geleneği ile ilgili tespitlerimizi ve önerilerimizi üç başlıkta 
toplayabiliriz. 

I. Günümüz Âşıklık Geleneğiyle İlgili Tespitler 

Âşıklık geleneğini besleyen kültür kaynaklarının azalmasıyla âşıklık geleneği gerilemiştir, 
nedenlerini şöylece sıralayabiliriz: 

1- Âşıklık geleneğini besleyen sözlü gelenek zayıflamıştır. 

2- Usta-çırak ilişkisi çözülme noktasına gelmiştir. 

3- Usta âşıkların yeni âşıklar üzerindeki denetiminin azalmasıyla, yeni âşıklar geleneği 
tam olarak öğrenemeyip uygulayamıyorlar. 

4- Geleneği bilen dinleyici kitlesi çok azaldığı için yeni âşıklar denetlenemiyor. 

5- Bölgelerde, dar çevrelerde, köylerde yetişip tanınan âşıkların şiirleri yazıya 
geçirilmese de sözlü gelenekte söylendiği için günümüze gelebiliyordu. Sözlü 
geleneğin zayıflamasıyla bu âşıklar ve şiirleri unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Ayrıca sözlü gelenekteki eski âşıkların şiirleri usta malı olarak söylendiğinde 
gelenekte usta-çırak ilişkisi olmasa da yeni âşıkların yetişmelerine yardımcı oluyordu. 

II. Günümüzde Âşık Toplantıları ve Şölenleriyle İlgili Bazı Tespitler 

1- Usta âşıkların ve geleneği bilenlerin denetimi çok azaldığı için bu toplantıların büyük 
bir bölümü gelişigüzel, düzensiz ve gelenek dikkate alınmadan yapılmaktadır. 

2- Âşık toplantı ve fasıllarında icra ve töreye, geleneğe uyma yerine meclisin meşrebine 
göre program yapılmaktadır. 

3- Âşıkların sazın doğal sesiyle çalıp söylemeleri yerine elektro-saz kullanmaları 
geleneksel ezgiyi bozmaktadır. 

4- Geleneğin taşınmasında önemli rolü olan usta âşıkların şiirlerinin çalıp söylendiği 
hatırlatma- canlandırma bölümleri çoğu kez yapılmamaktadır. 

5- Âşık toplantıları ve şenliklerinde, yeni âşıkların âşıklık geleneğiyle ilgili; kafiye, ayak, 
redif, nazım şekilleri, nazım türleri, âşıklık kuralları, âşık toplantıları ve fasıllarının 
düzeni vb. konularda pek çok temel bilgilerinin eksik olduğu görülmektedir. 
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Âşık tarzı şiir geleneği işlevini tamamlayıp kültür tarihinin malı olup tarihteki yerini mi 
alacaktır? Günümüz âşıkları, edebî gelişmeleri takip ettiklerinde, insan gerçeğini bireysel 
ve toplumsal boyutuyla dile getirdiklerinde, seslendikleri kitlenin kimliğini 
yakalayabildiklerinde, olaylar karşısında tepkisiz kalmayıp, toplumsal değerleri yakalayıp 
toplumun önüne geçtiklerinde yeni kitleleri kucaklayıp, yeniden yapılanan âşıklık 
geleneğini yeni özüyle sürdürebilirler. 

İletişim Çağında Âşıklık Geleneği ve Geleceği 

Anadolu, geçmiş zaman içinde çok sayıda kültürün doğurganlığını yapmış topluluklara yurt 
olmuştur. Bu kültürel miras Anadolu’ya gelen topluluklara aktarılmıştır. Bu kültür alışverişi 
sonunda kültür sürekli bir bireşimin ürünü olarak değişimini sürdürmüştür. Böylece 
günümüzde Anadolu’nun sosyo-kültürel yapılaşması ortaya çıkmıştır. 

Âşıklar, karışık bir toplum yapısına sahip Osmanlı döneminde, belli zümrelerin sanat 
zevkini karşılayan özel bir topluluktu. Yeni değişim ve gelişimi yakalayamayan âşıkların, 
eski biçimde yaşayamayacakları bir gerçekti. Cumhuriyet sonrası köylü ile kentli arasındaki 
kültür ikiliği kalkmaktadır. Ulaşım ve iletişim araçları kültür birliğini sağlamıştır. Âşık şiiri 
büyük ölçüde sözle yaratılır olmaktan çıkmıştır. Saz eşliğinde doğmaca şiirler söyleyen 
âşık tipinin yerini, yazan âşık tipi almağa başlamıştır. Âşık şiirinin yayılması artık çağdaş 
araçlarla oluyor. 

Yeni kültürleşme ve toprağa bağlı ekonomiden sanayi toplumuna geçiş sürecinde yöre 
insanının değişim ve gelişim karşısında sosyo-ekonomik konumu değişmiştir. Bu hızlı 
değişim ve gelişim geniş bir zaman boyutunda olmadığı için yeni yaşama biçimi bir 
bocalama yaratmıştır. Büyük şehirlere göçler nedeniyle çeşitli kültürler taşınmıştır. Köy 
kültür çevresiyle şehir kültür çevresi iç içe yaşamağa başlamıştır. Farklı geleneklerin bir 
arada yaşaması halk kültürüne yeni bir boyut getirmiştir. 

Büyük şehirlerde şehir merkeziyle kenar semtler arasında iki ayrı kültür yaşanmaktadır. 
Göçle gelenler kentlileşme sürecini yaşamaktadır. Doku kaynaşması henüz 
tamamlanamamıştır. Büyük şehirlerde tarım öncesi toplulukların ritüele dayalı düşünce 
yapısının kalıntılarını, tarım topluluklarının dinî düşünce yapısını, sanayi toplumlarının lâik 
düşünce yapısını iç içe buluyoruz. Toplumsal ve kültürel değişiklikler halk kültürü 
ürünlerinin değişip yeniden şekillenmesine neden olurlar. 

Günümüzde âşık şiiri kitle iletişim araçlarıyla yayılmağa başlamıştır. Bu bir noktada 
teknolojinin sözlü geleneğin işlevini üstlenmesidir. Teknoloji, geleneği yayan gezginci 
âşığın yerini alarak, geleneğin dar çevrelerde sıkışıp kalmasını önleyerek yayılmasını 
sağlamıştır. Âşık şiiri yeni ortamlara, yeni şartlara uyum göstermeğe, gelenek dışı ögelerle 
beslenmeğe başlamıştır. Son yıllardaki köyden kente göç olgusu âşıkların doğal ortamını 
da etkilemiştir. Şehir kültürüyle beslenmeğe başlayan âşık şiiri de kaçınılmaz olarak 
değişime uğramıştır. Yeni bir olgu olarak ortaya çıkan şehirli âşık tipi, kentleşme sürecini 
yaşayan kesimler arasında şiir söylemeğe başlamıştır, artık o ne köylü, ne de kentleşme 
sürecini tamamlayamadığı için şehirlidir. Âşıkların şehirdeki bu yaşama biçimleri 
sanatlarını da etkilemiştir. Artık onların seslendikleri kitle eski çevreleri değildir. Yeni insan 
tipinin sanatçısı da farklı olacaktır. 

Âşıklar günümüzde sazı, hece ölçüsünü ve âşık edebiyatı nazım biçimlerini koruyorlar. 
Âşık şiirinin beslenme kaynaklarının değişmesi, yeni çevrede, yeni insan tipinin 
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beklentilerini karşılayacak bir yöne yönelmeğe başlamıştır. Somut sorunlar şiire konu 
olmağa başlamıştır. Hatta barış temi, insan sevgisi, birlik, kardeşlik vd. konularına çağdaş 
âşıklardan daha duyarlıdırlar. Dar çevrelerin temsilcileri olan âşıklar uygarlığın köy 
yaşamına girmesi sonucu toplumun geneline açılarak halkın sanatçısı olma yolunu tuttu. 
Âşıklık geleneği çevresinden kopuş beraberinde birçok sorunu da getirdi. Âşık şiiri doğal 
ortamından uzaklaşıp, halk kültürü kaynağından yeterince beslenemez oldu. Günümüzde 
geleneği öğrenemeyen, geleneği yaşamadan kulaktan dolma âşık şiiri bilgileriyle şiir 
söyleyen âşıklar ortaya çıktı. Âşık seslendiği kitlenin gerisinde kaldı. Sanatçı seslendiği 
kitlenin bir adım önünde olmak zorundadır. Âşık şiiri statik durağan bir gelenek değildir. 
Onun da değişime uğraması doğası gereğidir. 

İnsanları sosyal kılan birbirleriyle kurdukları iletişimdir. İnsanların yazı, matbaa ve 
elektronik gibi ses ve sözü mekâna bağlayan teknolojiler kullanmaksızın yüz yüze ve sese 
dayanarak iletişim kurduğu ortama sözlü kültür ortamı adını veriyoruz. İletişim amacına 
yönelik bir araç aracılığıyla nakledilerek ve kaydedilerek icradan bağımsızlaştırılarak 
aktarımının sağlandığı kaydedilmiş icralara da kendi içinde yaratıldıkları yazılı kültür 
ortamı, elektronik kültür ortamı adını veriyoruz.45 

Âşıklık geleneği ürünleri günümüzde sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarında 
üretilmekte kitlelerle buluşmaktadır. Âşıklık geleneği ve âşıklığa başlama değişime 
uğramıştır. Geleneği öğrenmek için çırak olup bir ustaya kapılanmanın yerini büyük 
şehirlerde saz ve bağlama kursları almıştır. Bu imkânı bulamayanlar kaset dinleyerek, 
âşıkları ve onların usta malı şiirlerini taklit ederek örtülü bir çıraklık dönemi 
yaşamaktadırlar. 

Âşıklık geleneğinin doğal ortamı dışında yazılı ve elektronik ortamın bütün olumsuzluğuna 
rağmen olumlu yönleri de vardır. Âşıklığa hevesli genç, çıraklık dönemimde yalnızca 
ustasının bilgi dağarcığıyla sınırlı kalmayıp çeşitli yollarla pek çok yörenin yerel ezgilerine 
ulaşarak öğrenir, bu zenginliktir. Kaset çıkaran âşıklar hiç yüz yüze gelmedikleri dinleyici 
kitlelerine ulaşıyorlar, onlara doğal ortamının dışında seslenebiliyorlar. Ayrıca âşıklığa 
başlamanın olmazsa olmaz şartı olan gelenekteki rüya görme ve bade içme motiflerinin 
yerini artık kaset dinleyerek, klip seyrederek âşıklığa özenip âşıklığa başlama alıyor.46 
Ayrıca âşıkların sanatçı kişiliğe geçtikleri geleneksel ortamın yerini elektronik ortam 
almaktadır. 

Günümüzde âşıkların çıraklık, yetişme dönemleri değişikliğe uğramıştır. Âşıklar artık âşık 
toplantıları yerine kaydedilmiş icralar aracılığıyla tanınıyorlar. Hatta mahlas almalarında 
ticarî kaygıyla kasetçilerin önerileri öne çıkıyor. Bugün katılalım katılmayalım âşıklık 
geleneği yeni bir değişim ve dönüşüm içine girmiştir. Âşıklık geleneğinde çağın getirdiği 
yeni bir görenek başlamıştır. 

Âşıklık geleneği, her gelenek gibi değişen sosyo-kültürel şartlara uyum göstererek 
değişmeğe mecburdur. Gelenek, sosyo-kültürel yapı içinde ancak yeni işlevler kazanarak, 
varolan işlevlerini koruyarak yaşayabilir. Kültürel değişim ve gelişimle yozlaşma farklı 
olgulardır. Âşıklar bir değişimin farkındadır. Bu değişimi yakalayıp halkın beğenisini 
kazanmazlarsa geleneğin eski canlılıkla süremeyeceğinin bilincindedir. Âşıklar atalar 
mirası âşıklık geleneğini her yönüyle öğrenmeli, genç âşıklara öğretmelidir. Âşıklık 
geleneği doğal ortamından ayrılmış geleneği besleyen sözlü gelenek de zayıflamıştır. 
Geleneği bilen dinleyici kitlesi azaldığı için âşıkları denetleme imkânı ortadan kalkmıştır. 
Âşık toplantıları ve fasıllarında icra ve gelenek göz ardı edilerek meclisin meşrebine göre 
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yapılmaktadır. 

Günümüzde âşıklar hem kırsal kesime hem de şehir çevresine sesleniyorlar. Her ne kadar 
eskiye oranla halk ile aydın kesim arasında kültür farkı azalsa da beğeni farklılığı vardır. 
Âşıklar bunun farkındalar. Âşıklık geleneği çağlar boyu önemini korumuş, ulusal kültürün 
korunmasında ve taşınmasında önemli rol oynamıştır. Değişen zaman ve koşullar gereği 
değişimden etkilenmiştir. Günümüzde de seslenecek kitle bulmaları geleneğin sürdüğünün 
ve süreceğinin en önemli göstergesidir. 

Âşık, halkın sanatçısıdır. Halkın beğenisi sanatçı tipini, sanat şeklini belirler. Âşıklık 
geleneği günümüz insanının beğenisine uygun, özünden sapmadan, yozlaşmadan 
yeniden yapılanmalıdır. Yeni gelenek, ancak iyi öğrenilen ve uygulanan eski gelenek 
üzerine bina edilebilir. Âşıklar, halktaki gelişimi ve değişimi yakaladıklarında yeni özü ve 
biçimiyle gelenek, yaşamağa devam edecektir. Bu da yeni kitleleri kucaklayacak bir 
yenileşme hareketinin başlatılmasına bağlıdır. 

Âşıklık geleneğinin devamı için her şeyi âşıklardan bekleyemeyiz. Bu hususta devletin ve 
kuruluşların da destek olması lâzımdır. Aksi taktirde hızla geleneğin bozulmaya hatta yok 
olmaya doğru gideceği aşikârdır.47 

Âşıklık Geleneği Çırak Yetiştirme (Kapılanma) 

Âşıklık geleneği yalnızca çalıp söylemeğe dayanmayan, bir usta tarafından öğretilmesi 
gereken bir iştir. Anadolu’da oluşan eski esnaf teşkilatlarının hepsinde olduğu gibi âşıklıkta 
da çırak yetiştirmek bir gelenektir. Bir kişinin âşık olarak nitelenebilmesi için çağlar boyu 
gelişen geleneğe uyması gerekir. Usta âşık, saza ve söze yeteneği olan bir genci çırak 
edinir, yanında gezdirir. Çırak ustasının ölümünden sonra meclislerde, sohbetlerde, onun 
şiirleriyle söze başlar, adını yaşatır, izinden gider.48 Yahut âşık olmak isteyen kişi, usta bir 
âşık yanına çırak olarak verilir. Buna "kapılanma” denir. Usta çırağa "meydan açma”yı, 
geleneğin gereklerini, "divana çıkma”yı, yarışmayı, hikâye anlatmayı, ayak kurallarını ve 
"âşık makamları”nı öğretir. Çırak ustasıyla birlikte gezerek diğer âşıkları tanır. Onların 
bilgilerinden yararlanır. Bu devre çırağın yeteneğine göre sürer. Çırağın yetiştiğine inanan 
ustası ona, "icazet” vererek tek başına mesleği sürdürmesine izin verir. 

Çıraklık, âşıklık geleneğinin okuludur. Usta âşıklar kendi sanatlarının devamını çırakları 
aracılığıyla gelecek kuşaklara taşırlar. Gün gelir çırak, sazın, izin, özün sırlarını, saz, söz, 
makam, ayak verme ve atışmayı öğrenir. Ustası gibi, âşıklar divanı kurulduğunda 
atışmalarda aşk, din, güzellik, sevgi, insan vd. konuları gönül sesiyle dile getirir. 

Olgun bir âşıkta musiki, şiir ve hikâye anlatmak yeteneğinin bir arada bulunması gerektiği 
için çıraklık eğitimi uzun sürer. Çırak ustasıyla dolaşırken saz fasıllarında ve hikâye 
meclislerinde bulunur Böylece geçmiş âşıkların eserlerini, ustasının şiirlerini, eğer varsa 
hikâyeleri öğrenir. Ayrıca usta çırağına âşıklık sanatının şiir, musiki ve hikâye anlatmadaki 
incelikleriyle beraber iyi saz çalmayı, irticalen şiir söylemeyi, usta malı eserleri nakletme 
tekniğini de öğretir. Çıraklık dönemini tamamlayan âşığa ustası tarafından bir de mahlas 
verilerek ustalığı tescil edilmiş olur. Kaygusuz Abdal, mürşidi Abdal Musa’ya kırk yıl hizmet 
eder ve şeyhi Abdal Musa’nın yazdığı bir parça kâğıdı yuttuktan sonra şair olur. Yunus 
Emre de şeyhi Tabduk Emre’ye kırk yıl hizmet etmiştir. 

Günümüzde köklü usta-çırak ilişkisi yok denecek kadar azdır. Âşıklığa hevesli gençler usta 
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âşıkların meclislerine katılarak belli ölçüde geleneği öğrenirler. Usta âşıklar, çeşitli 
toplantılarda âşıklığa hevesli gençlere rehber olarak geleneğin yaşatılması için çaba 
harcarlar. Âşıklar bir usta âşığa kapılanmadıkları halde bazı âşıkları usta kabul ederler. Bu 
ustalık âşıkların etkilenip örnek aldıkları usta âşıklar anlamındadır. 

Mahlas Alma 

Mahlas, divan edebiyatında ve âşık edebiyatında sanatçının benimsediği, eserlerinde 
kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe 
bağlı bir kuraldır. Hâlâs kelimesinden gelen mahlasın sözlük anlamı “’’kurtulacak yer”dir. 
Saflık halislik, gönül temizliği anlamlarına da gelmektedir. Mahlas kelimesi yerine 
“tapşırma” da kullanılmaktadır. “Kendini tanıtma, bildirme” anlamına gelen tapşırma şiirin 
son dörtlüğünde yer alır. Şiirin kime ait olduğunun bilinmesi ve şiirlerin karışması 
kaygısından doğduğu sanılan tapşırma ya da mahlas, âşıkların şiirlerinin günümüze 
gelmesini sağlamıştır 

İslâmiyet’in kabulünden sonraki metinlerde, Türk şairleri şiirlerinde ad ve mahlaslarını 
kullanırlar. İslamiyetten önceki dönemde yaşayan Pratyaya Srı, Kamala Ananta Srı, Sılıg 
Tigin gibi şairler de mahlas kullanmıştır. Yusuf Has Hâcib ve Edip Ahmet’le başlayan bu 
gelenek Ahmet Yesevî ve Hâkim Süleyman Ata ile devam etmiştir. 13. ve 14. yüzyıllardan 
sonra mahlas alma geleneği sistemleşmiştir. 

Mahlas, zamanla âşıkların asıl adlarını unutturur. Mahlaslar genellikle usta âşıklar 
tarafından verilir. Günümüzde çıraklık geleneği çok zayıfladığı için âşıklar genellikle 
mahlaslarını kendileri seçmişlerdir. Bazı âşıklar mahlas alışlarını rüyaya bağlamaktadırlar. 
Yeni âşıklardan bazıları ise, mahlas olarak şiirlerinde ad-soyadlarını kullanmaktadırlar. 

Mahlaslar, sanatçıların soyu sopu (Dadaloğlu), memleketi (Magriplioğlu), yaşam öyküsü ve 
yaşam biçimi (Köroğlu, Seyranî) mesleği, bilgi ve becerileri (Kâtibî, Sipahî), görünümü 
(Benli Ali), inancı, tarikatı (Kul Nesîmî, Pir Sultan Abdal) ile ilgilidir. Sanatçı bazen övünme 
(Bâkî, Fasih), yakınma (Cevrî, Dertli), duygularını alçak gönüllülüğünü (Fakirî) dile getiren 
mahlaslar benimser. Değer verdiği nitelikleri ortaya koyar (Adlî, Avnî). Mahlaslar genellikle 
son beyit ya da son dörtlükte bulunur. 

Âşık karşılaşmalarında hangi âşık ayak açtıysa veya önden gittiyse, karşılaşmaya 
tapşırmak suretiyle son vermek de onun hakkıdır. İkinci âşık daha önce tapşıramaz. Aksi 
taktirde mat olmuş sayılır. 

Âşık Musikisi-Saz 

Âşıklar, düz konuşmayla şiir söylemeyi “dilden söylemek”, saz eşliğinde şiir söylemeyi de 
“telden söylemek” şeklinde ifade etmişlerdir. Bununla âşığın şiirine eşlik eden sazın, 
şiirden ayrılmaz bir unsur olduğu anlaşılır. İlk âşıklar çöğür adı verilen sazı çaldıklarından 
kendilerine “çöğürcü” adı verildiği görülmektedir. Halk toplulukları karşısında saz eşliğinde 
şiir söyleyen âşıklar, her hangi bir konuda topluluk önünde saz çalıp doğaçlama şiir 
söyleme özellikleriyle övünürler. 

Âşıklık geleneğinde sazın önemli bir yeri vardır. Âdeta saz ve söz bütünleşmiştir. Âşıkların 
büyük bir çoğunluğu saz çalar. Bazı âşıkların doğaçlaması vardır, sazı yoktur. Bazılarının 
ise ne sazı, ne de doğaçlaması vardır. Ancak geleneğe uygun olarak heceyle şiir yazarlar. 
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Köprülü, âşıklık geleneğinde yetişmiş âşıklar arasında saz çalamayan bir âşığın 
düşünülemeyeceğini söyler. Âşıklık geleneğinde saz çalamayan bazı âşıklar, yanlarında 
“sofu” adı verilen saz çalan âşıkları gezdirirler. 

Saz çalabilmek âşıkların önemli niteliklerinden biridir. Âşık saz çalmayı genellikle 
ustasından öğrenir. Âşık, deyişi belleğinde hazırlamak ve sözlerini melodilerle süslemek 
amacıyla sazını bir ilham kaynağı olarak kullanır. Âşıklarda ses güzelliği ve sazını ustalıkla 
çalma hüneri aranmaz. Âşıklar için duygu güzelliği önde gelir. Âşıklar, genellikle gezgin 
olduklarından rahat taşıyacakları, rahat çalabilecekleri sazları seçerler. Bektaşî âşıkların 
sazlarının şekilleri ve sazın parçaları özel remizler ifade eder. Tellerin üç sıra bağlanması; 
Allah, Hz. Muhammet, Hz. Ali üçlemesi, sazın on iki teli; on iki imam simgesi olarak kabul 
edilir. 

Âşıklık geleneğinde şiir söylemede olduğu gibi musikide de usta malı kullanılır. Âşıklar 
gerek kendi şiirlerini, gerekse eski usta âşıkların şiirlerini hazır ezgi kalıplarına döşeyerek 
icra ederler. Bir ustaya bağlanan çırak, ustasından yalnızca söz söylemeyi değil, sözü 
melodiyle birleştirmenin inceliklerini de öğrenir. Edebî şekillerin kolay öğrenilmesi ve 
dinleyici üzerinde etkili olabilmesi, melodi kalıplarının iyi bilinmesine ve musikinin sözle 
birlikte başarılı bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Özellikle aruz ölçüsüne dayalı türlerde 
vezin kalıplarının doğru kullanılabilmesi, sözle birlikte sunulan bu melodi kalıplarının 
sağladığı kolaylıklarla mümkün olabilmektedir. 

Âşık musikisinde üslûp, tavır ve süslemeler kişiden kişiye yöreden yöreye değişiklik ve 
farklılık gösterir. Ayrıca değişik okuyuş şekilleri ve ağız özellikleri âşık musikisinde bir tarz 
oluşturmuştur. Âşık musikisinde musiki ve söz, birbirini tamamlayan ve ayrı düşünülmesi 
mümkün olmayan ögelerdir. Aruzla yazılmış şekiller, âşıkların aydın zümrenin yanında yer 
alabilmek endişesinden doğmuştur. Eğitim görmüş âşıklar saz çalmak, doğaçlama şiir 
söyleme yetenekleri dolayısıyla kendilerini kalem şairlerinden üstün görmüşler, divan 
şiirinin vezin, dil, kafiye ve konularını alarak kalem şairlerini taklit etmişlerdir. Zamanla 
âşıklık geleneğinde klasik fasıl denilen bir bölüm ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
büyük yerleşim merkezlerinde yaygınlaşan aruza dayalı biçimde şiir yazmak, şehir 
musikisinin etkisine girerek, Türk halk musikisinde özel bir bölüm oluşmuştur. Âşık havaları 
adlarını şiir, biçim ve türünden,âşıkların adlarından, hikâye kahramanlarından almıştır. 

Âşıkların ürünleri müzikle şiirin birleşimidir. Toplumların nağmelerini ezgiyle dile getiren 
ulusal sazları vardır. Türklerin de kendine özgü kopuz adı verilen telli bir sazları vardı. 
Çeşitli dönemlerde kopuz, kara düzen, bozuk, tambura, çöğür gibi sazlar kullanmışlardır. 
Usta âşıklar yeni ezgiler buldular, özgün makamlar yarattılar. Böylelikle zengin bir türkü 
dağarcığı oluştu. 

Bade İçme ve Rüya Motifi 

Rüya motifi, âşıklık geleneğinde sık karşılaştığımız bir motiftir. Bazı âşıklar maddî aşktan 
manevî aşka geçerken, saz çalıp söylemeğe başlarken, ilâhî araçlarla yani, bir mürşidin, 
bir pirin, Hızır Peygamberin rüyada tecellisiyle âşık olup saz çalmağa başladıklarını 
söylerler. Bunlar, halkın inanışına göre ilham kaynakları “ilâhî” olan âşıklardır. Bir diğer 
araştırmacımız rüyalar ve şamanların, sihri, din hayatını çevreleyen ögelerin, Anadolu 
mistisizminde aracı rolü üstlendiğine değiniyor. Bir kadeh şarap içip vecde düşmek halk 
hikâyelerinin rüya motifi kompleksinin minyatür bir şeklidir. 
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Âşık edebiyatının temsilcileri için rüya motifi bir hareket ve başlangıç noktasıdır. Âşıkların 
gerçek hayat hikâyelerini incelediğimizde rüya görene kadar belli bir süre ya bir usta âşığın 
yanında çıraklık yaptıklarını veya âşık fasıllarının sık sık icra edildiği, halk hikâyelerinin 
anlatıldığı yerlerde yetiştiklerini görmekteyiz. 

Âşıklık geleneğinde rüya nedeniyle âşık olmak oldukça yaygındır. Bazı âşıklar gelenek 
gereği rüyalarını anlatmamakta, bazısı rüyasını hatırlayamamakta, bazısı her gece 
rüyasında saz çaldığını söylemekte, bazısı pir elinden dolu içtiğini söylemektedir. Bazı 
âşıklar da badeli âşıklığa inanmamaktadır. 

Âşıkların âşıklığa başlamalarındaki düş motifi mesleğe alıştırma törenlerinin bütün 
nakışlarına sahiptir. Bunlar; çile çekme, zorluklara katlanma, eski kişiliğin sembolik olarak 
öldürülmesi, yeni bir kişi olarak yeni bir adla mesleğe girme gibi özetleyebileceğimiz 
törenlerin yapısı aynen düş motifinde de görülür. Bu düşün işlevi de genci âşıklık 
mesleğine sokmaktır. Bu düşler mezarlıklar, evliya mezarları, ziyaret yerleri vd. tekin 
olmayan yerlerde görülür. Bazen kutlu yerlerin, Kadir gecesi gibi kutlu zamanlarla yer 
değiştirdiği görülür. Bu motif zincirinin ana nakışlarında aşk badesini içerek bir güzele âşık 
olma ve bu düşle sanatçılık vergisine kavuşmadır. Doluyla âşık olma âşıklık geleneğinde 
karşımıza çıkar. Bu motifler zincirinin kökeni Türk halkının kültür geçmişindedir. Düşte 
âşıklığın kökeni Asya Türk kültürüdür. Asya Türklerinin bahşi, akın, manasçı ve âşık adıyla 
anılan âşıklarında da düşte âşık olma vardır. 

Türklerin İslâmiyet öncesi inanç sistemleri ve ozan-baksı geleneğindeki âşıklık pratikleriyle 
badeli âşık geleneği arasında bir bağ kurabiliriz. Destan anlatıcısı, kutsal kişiler olarak 
nitelenen ozan baksılarla bade içerek kutsallaşan badeli âşıklar arasında bir gelenek 
aktarması, yeni coğrafyada, yeni inanç sisteminde aldığı yeni bir şekil olarak niteleyebiliriz. 
İslâmî edebiyatta şarabın kaynağı İran’ın efsanevî hükümdarı Cemşid’e 
dayandırılmaktadır. Bir bardak şaraba da cam-ı Cem adı verilmektedir. Bade içme motifi ile 
ilgili ifadelerin kaynağının Alevîliğin kabul töreniyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 

Aşk badesini gence sunanlar: Hızır, Hızır İlyas, üçler, yediler, kırklar, pir-i mugan, üç 
derviş, Hz. Ali, yaşlı bir adam, ihtiyar bir kadın vd.dir. Düş motifinde pir, pir-i mugan, aşk 
badesi gibi ögeler âşıklık geleneğinin tasavvufla ilgisini ortaya koyar. Hak âşıklarının 
şiirlerinde, tarikata giriş törenlerinde de düş motifi zincirini bulabiliriz. Hak âşıkları, 13. 
yüzyıldan başlayarak, aşk badesinden içip mest ü hayran olduklarını, gerçek dünyanın 
sırlarına ancak böyle erdiklerini, ilâhî aşka kavuştuklarını, şiir yazmağa bu nedenle 
başladıklarını anlatırlar. 

Âşık şiiri, Anadolu’da derviş şiiri geleneğinin gelişmesini izlemiş, en önemli etkiyi gerek 
şekil, gerek öz bakımından ondan almıştır. Âşıkların çoğu ya bir tekkeye bağlanmış ya da 
bir tarikata girmiştir. Alevîlerde tarikata girmeyen âşık yoktur. Âşık edebiyatının yaşatıldığı 
çevrelerde yetişen çocuklardan sanat kabiliyetine sahip olanlar önce usta âşık ve gelenek 
taşıyıcı durumunda olan âşıkları dinleyerek ve seyrederek usta malı hikâye ve deyişleri 
doğru olarak nakletmeyi öğrenirler. Bu edebiyatın teknikleri yanında gerekli bilgileri de 
öğrenerek yeterli olgunluğa ulaşanlar yaratıcılık kabiliyetine sahipseler, özgün deyişler 
söylemeğe başlar ve kendi çevrelerinden başlamak üzere yurt çapında ün sahibi olurlar. 
Yaratıcılık yeteneği olmayanlar ise gelenek taşıyıcısı rolünü benimseyerek gelecek 
nesillere usta malı deyişleri aktararak geleneğin canlılığını sağlarlar. Âşıklar toplumda 
çağlar boyu çok önemli yer tutmuşlar, anonim halk edebiyatıyla klasik edebiyat arasındaki 
boşluğu doldurmuşlardır. 
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Halk arasında âşıkların hayatlarıyla ilgili pek çok efsane anlatılır. Âşıkların bade içtikten 
sonra maddî aşktan, manevî aşka geçtiklerine, saz çalıp şiir söylemeğe başladıklarına 
inanılır. Âşık, rüyasında pir görüp onun elinden bade içerek, ilâhî aşk heyecanının 
uyanması için şeyhinden yardım bekler. 

Hızır, İlyas ve birtakım efsanelere göre de pirlerden biri, bazı hâllerde uyanıkken fakat 
daha çok uyurken âşığın rüyasına girer, “kudret gülü” denilen kolları ile uzattıkları badeyi 
âşığa içirir. Üç defa sunulan badenin birincisi “kendi bir, adı bin adına” yani Allah aşkına, 
ikincisi “pirler aşkına”, üçüncüsü de “sevdiği aşkına” içilir. Bundan sonra pir âşığa “buta 
gösterme” adı verilen bir sevgili yüzü gösterir. 

Âşık güzele yönelince pir ve güzel ortadan kaybolur. Âşık uyanınca gördüğü rüyanın 
etkisiyle ağlar, üzülür, hatta ağzından ve burnundan kan gelinceye kadar dövünüp 
sevgilisini aramaya koyulur. Âşıkların rüyadayken veya uyku ile uyanıklık arasında içtikleri 
bade (dolu) iki türlüdür: 

1-  Er dolusu: Er dolusu içen âşıklar, rüyada âşık olmanın yanı sıra kahramanlık 
kimliğini de kazanırlar. Artık çok zorlu savaşların, yiğitliklerin adayı sayılırlar. Bunlar 
halkın iyiliği uğruna baş kaldırırlar, sınırda devlet için dövüşürler, sevdikleri için ölümü 
göze alırlar. 

2-  Pir dolusu: Âşık, uyku ile uyanıklık arasında bir düş görür. Düşünde bir pir gelip 
başında durur. Kimi anlatılanlara göre âşığa üç dolu aşk badesi sunar. Kimi 
anlatılanlara göre de pir ya saz verir, ya elma verir ya da bir söz söyleyip yol gösterir. 

Âşığı bade anında girdiği şoktan ustası uyandırır. Bade vecde dalmak halk hikâyelerindeki 
kompleks rüya motifinin minyatürü şeklidir. Badeye; “dolu”, “şarab-ı aşk”, “aşk badesi”, 
“cam u muhabbet” gibi sıfatlarla kutsal kişi, ruhani liderlere “pir”, “şah”, “pir-i mugan”, “Ali”, 
“şeyh” gibi adlar verilir. Bade içen âşığın, badenin sihriyle güzel şiirler söyleyip ustalıkla 
saz çalan biri haline geldiğine inanılır. Bade anında şoka dayanamayarak dili 
çözülmeyenlere “tutuk”, sırrı açılana “murdarlanmış”, badeyi içmeyen ya da rüyası yarım 
kalanlara “yarım âşık” denir. Bade içme anında âşığa bilmedikleri de öğretilir. Bade içme 
geleneğinde âşıkların bir bölümü içtenlikle dolu içmiş olduklarını söylemelerine rağmen 
bazı âşıklar da ün kazanabilmek için bade içmedikleri hâlde bade içtiklerini söylemişlerdir. 
16. yüzyıldan bu yana yazıya geçirilen âşık hikâyelerinde tespit edilen bu kompleks rüya 
motifi, bugün yaşayan âşıklar arasında hâlâ görülmekte ve inanılmaktadır. 

Âşık Edebiyatı geleneği içinde sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçişte önemli role ve 
fonksiyona sahip olan rüya motifi, Orta Asya Türk kültüründe yer alan şamanlığa giriş 
törenlerinin İslâmiyet ve Osmanlı kültürü altında sembolleşerek rüya motifine 
dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Gelenekte Aranan Âşıklık Kuralları 

Âşıklar, ataları gibi sazla çalıp söyleyen kişiler olmalarına rağmen, ilkel bulunup dışlanan 
ozanlara ve divan şiirinin kötü birer temsilcisi olan kalem şuaralarına benzememek için 
birtakım kuralları benimsemişlerdir. Bunlar şöylece sıralanabilir: 

1- Yeni kafiye ve ayak disiplini: Âşıklar, kafiye ve ayak verme geleneğine uyulmasına 
çok dikkat ederler. Yeni kafiyeler ve ayaklar bulan âşıklar başarılı sayılırlar. 
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2- Hikâye tasnif etme ve anlatma: Gelenekte usta âşıktan hikâye tasnif etmesi ve 
anlatması beklenir. 

3- Divan şiirinin dil ve türlerine yaklaşma: Âşıklar, aydın kesimin edebiyatına özenerek 
onların dil ve türlerine yakın türlerde yazmağa çalışmışlardır. 

4- Muamma tekellüm etme: Âşıkların muamma tekellüm etmesi, ustalık olarak kabul 
edilir. 

5- Yeni şiir türleri geliştirme: Âşıklar, yeni şiir türleri geliştirmeğe çalışarak geleneği 
zenginleştirmek için çaba harcamışlardır. 

Âşıkların âşıklık kurallarını belirlemelerinde halkın edebiyat anlayışlarına cevap 
verebilmek, divan şiirinin çevresine yaklaşmak kaygısı vardır. Her eline sazı alan kişi âşık 
olamaz. Âşık olabilmek için âşıklık geleneğinin tarihi boyunca süregelen birtakım kurallara 
uyulması gerekir. 

Âşık Fasılları - Aşık Karşılaşmaları 

Âşıklar, butalarını aramak, ün sahibi olmak, para kazanmak için çevreyi gezerler, diğer 
âşıklarla yarışmalar yaparlar. Bu yarışmalara “meydan edilme”, “divana çıkma” denir. 
Âşıkların halk içindeki toplantılarından biri ve en önemlisi “meydan edilme” geleneğidir. Bu 
meydan edilmelerde saz şairi, ne kadar güçlü ve usta olursa olsun, soğukkanlı görünür; 
ama içinden yenilebileceği korkusunu da çıkarmazdı. İşte o zaman ve karşılaşma 
başlamadan önce, içini coşturma aracı olan sazını güvenerek: “Medet senden sarı telli 
kepçe” gibi sözler söylemekten kendini alamazdı. Bu meydan edilme ya da “divana çıkma” 
işini yönetmek üzere, “divan âşığı” dedikleri yol, erkân bilen usta bir âşık meraklılarca 
seçilirdi. Bu toplantılarda yarışan âşıklara “divan âşığı” adı verilirdi. 

Divanı idare etmek için bir hakem heyeti bulunur. Karşılaşacak âşıklar tanışmıyorlarsa, 
bunları tanıtma töreni yapılır. Sonra “ağırlama”lar başlar. Birbirine hoş geldin yollu, ama 
hafiften sitemli, kinayeli, taşlamalı söyleşmeler yapılır, gittikçe bu söyleşmeler söylendikçe 
hızlanır. Aralarında karşılıklı çalım satmalar başlar. Âşıklar birbirlerine hayatlarını şiirle 
hikâye ederek tanışırlar. Tanışmadan sonra “ağırlama” denilen deyişler söylerler. 
Ağırlamayı iğneleyici, küçümseyici, takılmalı deyişler izler. Daha sonra “tutmaca” lara, 
“karşı beri”lere, “bağlama-çözme”lere geçilir. Bağlama- çözmeler günlerce sürebilir. 
Sonunda biri diğerini yenerek mat eder. Yenen âşık ortaya konan ödülleri alır. Yenilen 
âşığın sazını rakibine teslim ederek, bir daha divana çıkmaması, geleneği bırakması da 
söz konusudur. Bu ağır kuraldan dolayı “âşığın devranı kırk gündür” deyimi yaygındır. 
Âşık, çalım yapmak üzere mızrabını sert sert vurarak çalar ve arada bir de şöyle bir 
kalenderî söyler: 

Ağlatma beni gözleri afet yeter oldu 

Yaktı yüreğim ateş-i hicran yeter oldu. 

… … … 

Bî-çâre bu Fazli kulunu ey şeh-i hubân  

Dünyaya edüp aşkıla destan yeter oldu. 

Bu gibi kalenderileri oradaki âşıklardan sesi güzel olan okur; böylece ortama neşeli bir 
hava katılır. Bundan sonra her âşık yine gezinti yaparak sazın hakkını verdikten sonra 
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“dem” gelmiş olur; ilk başlayan karşısındakine “ses gelsin” der, o da başlar, tekerleme ve 
tutmacalar birbirini kovalar. “İlk başlayan âşık, karşısındakine: “Hele dillen de görelim. Seni 
sazın telleri gibi haddeden geçireyim ki, bir daha sazı eline almaya tövbe edesin” der. 
Karşısındaki de taşkın ve tarafçı bir âşık değilse: “Âşık dediğin, saz altında belli olur. Çok 
dillenme, Allah ya sana verir, ya bana” der. Bundan sonra kendisine sorulan tutmacalara 
cevap verir. Sonunda âşıklardan biri mat olur ve pes eder. Yenilmeye, “bağlanmak, hapis 
etmek” dedikleri gibi, yenmeye “üstün gelmek”, berabere kalmaya da “denk gelmek” denir. 
Bundan sonra yenilen âşık kalkar, sazını yenenin önüne bırakır; kendinden büyükse ve 
gerekirse, elini de öper. Yenen de sazı alır ve yenilene geri verir. Böyle değil de 
dillendirirken birbirlerini çok kızdırmışlarsa, yenen âşık, sazı alır, yenilenin başına vurarak 
kırar. Artık halk, yenen âşığı el üstünde tutar. Eğer o âşık, birkaç meydan edilmede böyle 
üstün gelmişse, onun ünü dillere destan olur. Her yarışmada olduğu gibi, bunda da taraf 
tutmalar olur. Yenenin tarafı yenilen için “Gözünün kurdu öyle kırıldı ki, elleri bir daha sazı 
tutamaz”, “Ne olacak köy âşığı, tutuk âşıktan ne beklenir?” gibi sözler söyler. 

Âşığın ağzı, dili sazdır, onu her şeyden korur. Bunun için de: “Kel başından, âşık da 
sazından korkar” derler. Omuzunda sazıyla gezen bu âşıklar, yurdun çok yerlerinde böyle 
toplantılar yaparlardı. Bu toplantılar yazın bağlarda, bahçelerde; kışın da kahvehanelerde, 
büyüklerin konaklarında yapılırdı. Âşık toplantıları kapalı yerde yapılırsa, orada sigara 
içilmez, sesli konuşulmazdı. 

Usta âşık, yetiştirdiği çırağına, “saza çıkma” izni vereceği zaman, bildiklerini ve 
söylediklerini unutmaması için, ağzına tükürürdü. Bu tükürme “hafıza” görevini yaptığına 
inanılırdı. Âşıkların meydan edilmelerinde söyledikleri şiirler, önceden hazırlanmış değil, o 
an içlerinden geldiği gibi “doğmaca” olurdu.Bu toplantılardaki âşık şairlerin kimi, pirin 
“kudret gülü” denilen eliyle bâde içmiş olurdu ki, bunlar daha çok itibar görürdü. Badeli ve 
badesiz âşıkların atışmalarda kullandıkları sazlara “meydan sazı” denirdi. Âşıklar toplantısı 
değil de, dostça ve “yârân” arasında olursa, buna “sohbet” ve “beyitleşme” derler. Bu gibi 
toplantılarda hikayeler anlatılır, “nazireler” söylenir, kendilerinden ya da başkalarından 
işitilen beyitler söylenir ve “can sohbeti” yapılırdı. 

Toplantı, muamma çözmek için yapılırsa, akşam yemeğinden sonra halk kahvehaneye 
gelmeye başlar, yerlerini alır, oturur. Muammayı düzenleyen âşık, oraya gelenlerin sanat 
ve mesleklerine göre “sazına el götürerek”, “ağırlama” dedikleri övme şiirini makamı ile 
söyler, gelen de kesesine göre, âşık şairlerin yanındaki üzeri balmumu ile sıvanmış 
tahtaya para yapıştırır. Bu tahtaya “sazı tahtası”, verilen paraya da “muamma ödülü” 
derlerdi. Hazırlanmış olan muamma büyük bir kağıda yazılarak, kahvenin en göze çarpan 
yerine asılır. Muammayı kim çözerse, ödülün yarısını o alır. Yarısını da muammayı yapana 
verirler. Eğer kimse çözemezse, o zaman muammayı düzenleyen çözer, paranın hepsini 
alır. 

Âşıklık geleneğinde “karşılaşmalar”ın özel bir yeri vardır. Karadeniz’de âşıklar, temeli daha 
çok mâni esasına dayalı “karşıberi” veya “atma türkü” söylerler. 

Âşıklar, bu karşılaşmaları belli bir sistem içinde gerçekleştirirler. Herhangi bir 
karşılaşmanın bu akış içinde olması zorunluluğu yoktur. Özellikle de sicilleme ve 
yalanlama örnekleri pek az âşık tarafından ortaya konmuştur. Ayrıca bu tasnif içinde yer 
almayan ve hemen her âşığın icra edemediği “lebdeğmez” (dudak değmez) tarzı da 
kendisini güçlü göstermek isteyen âşıkların zaman zaman başvurduğu yollardan biridir. 
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“Karşılaşma” terimi ile “deyişme ve atışma” terimleri, konuyla ilgili eserlerde genellikle 
birbirine karıştırılmıştır. Terimlerin anlamları, aşağı yukarı birbirine yakın ifadelerle 
karşılandığı için ortaya anlam karmaşası çıkmaktadır 

Atışma, âşıkların saz eşliğinde verilen bir ayağa uygun olarak ve birbirine laf dokundurarak 
sazlı sözlü karşılaşmalarıdır. 

Terimler neredeyse aynı sözlerle tanımlanmaya çalışılmıştır. Oysa bunlar, birbirinden 
küçük farklarla da olsa ayrılmaktadırlar. Her şeyden önce “karşılaşma” genel bir isimdir. 
Eskiler bunu “tekellüm” sözü ile karşılıyorlardı. Âşık edebiyatında “karşılaşma” terimi genel 
bir kavramdır. “En az iki âşığın irticali olarak, düşüncelerini, durumlarını, duygularını, 
dünya görüşlerini, bilgi, kanaat ve tecrübelerini sergilemek, dinleyenleri eğlendirmek veya 
birbirlerine üstünlük sağlamak için belirli kurallar çerçevesinde manzum olarak 
söyleşmeleridir. 

Âşıkların soru-cevap usulüyle, dar ayakla veya çift kafiyeli ayakla birbirlerine üstünlük 
sağlamaya çalışmaları ise karşılaşmanın bir başka yönünü gösterir. Âşıklar, böylece, bir 
bakıma rakiplerini sınarlar. Bu yönüyle “karşılaşma” daha özel bir durum arz eder ve 
“atışma” ile “deyişme” den ayrılır. “Karşılaşma” denildiğinde, âşıkların şu veya bu yönteme 
başvurarak rakiplerine üstün gelme gayreti görülür. 

“Atışmalar”da da âşıklar söz oyunlarıyla rakipten üstün görünme çabasındadır. Ancak 
“atışma”da galip gelme, mat etme söz konusu değildir. Her şeyden önce seyirciyi 
eğlendirme amacı güdüldüğünden dar ayak kullanılmaz. Rakip, seyirciye hoş gelecek 
çarpıcı ve mizahî sözlerle, alaycı ifadelerle ve tuhaf benzetmelerle seyirci karşısında küçük 
düşürülmek istenir. Rakibe laf atılır, onun birtakım kusur ve zaaflarından yararlanılarak 
kızdırılmaya çalışılır. Karadeniz yöresinde görülen “türkü atma” âşıklar arasında yerini 
“atışma” ya bırakır. Bu yönüyle “atışma”, genel anlamda, her ne kadar bir karşılaşma 
çeşidi ise de mat etme-galip gelme esasına dayalı olan “karşılaşma”dan ayrılır. 

“Deyişme” de bir karşılaşma çeşididir. Ancak “deyişme” alt başlık olarak “karşılaşma” dan 
ayrılır. Deyişme, iki veya daha fazla âşığın herhangi bir konuda manzum olarak 
söyleşmeleridir. Yani “deyişme” de ne galip gelme ne de rakibe takılma ve laf atma vardır. 
Verilen bir ayakla veya âşıklardan birinin aşacağı ayakla duyguların, kanaatlerin, 
kabullerin, inançların, tavırların kısaca pek çok yaradılışların ortaya konulmasıdır. 
Kısacası; karşılaşmada “mat etme”, atışmada “eğlendirme” deyişmede ise “sohbet” 
esastır. 

Âşık Toplantıları ve Âşık Fasılları 

Türkiye’de âşıklık geleneğinde belli yörelerde “karşılama”, “deyişme”, “atışma” veya 
“karşıberi” gibi adlar altında toplanan sistemli deyişmeler; en az iki âşığın dinleyici 
huzurunda veya herhangi bir yerde karşı karşıya gelerek, birbirlerini sazda ve sözde belli 
prensipler içinde denemeleri esasına dayanmaktadır. Âşıklık geleneğinde atışmalar çok 
önemli bir yere sahiptir. Âşıklıkta ilk iş ruh dünyasındaki değişikliği saza döküp topluluğa 
saz ile sunmaktır. İkinci iş ise âşığın tanınmış bir âşıkla karşılaşması, onu yenmesi 
“bağlaması” gereklidir. Eski kaynaklar bunu “müşaare” olarak nitelemişlerdir. 

Yine Muhan Bali’nin “Âşık Karşılaşmaları-Atışmalar”adlı incelemesinden şunları 
öğreniyoruz: “İki usta âşık karşılaşınca töreye göre önce sazlarına düzen verip birer divani 
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ile meclisi açarlar. Tekellüm bölümünde muamma, takılmaca, taşlama gibi fasıllar yapılır. 
Bunlara bir de âşıkların aynı vezin, ayak ve şekli kullanma, aynı konu üzerinde eşit hanede 
söz söyleme zorunlulukları da ekleniyor. Âşık Yaşar Reyhani’den naklen, atışma, iki âşığın 
birbirlerinin eksik taraflarını bulması, bir âşığın diğerinden üstün olduğunu kabul ettirmek 
istemesidir. Âşıklar karşılaştıklarında atışma, soru-cevap, taşlama, tartışma sırasına göre 
yarışırlar. Karşılaşma yenme yenişme (mat etme-bağlama) için yapılıyorsa, hasmını 
bağlayan âşık fasla semaî-taşlama ya da bir destan ile başlar. 

Karşılaşma eğer sohbet havası içinde olmuşsa, fasıl övmece ile bitirilir. Bu da karşılıklı 
deyişmelerle yapılır. Karşılaşmalar dostça bir havada yapıldığında yenme-yenilme, sözün 
tükenip sazın susması olmadığı için yarışmacılar rahattır. Böyle ortamda âşıklar güzel bir 
ayak bulup güzel şiirler söylerler.”49 

Âşık şiiri, daima saz eşliğinde, âşık düzeni veya âşık ayağı adı verilen özel bir akort 
sistemi içinde dile getirilmektedir. Âşık tarzı şiirin ezgilerinden ve icra geleneğinden 
ayrılamayacağı ve ezginin önemi konulu çeşitli araştırmalar vardır. Âşıklık geleneğinde, şiir 
söylemede olduğu gibi musikide de usta malı kullanılır. Âşıklar gerek şiirlerini gerekse usta 
malı şiirlerini hazır ezgi kalıplarına döşeyerek icra ederler. Âşık, deyişini söyleyeceği 
melodi kalıbı için sazından yardım ister. Atışmalarda ayak açma esnasında yine sazıyla 
karşısındaki âşığa “ezgi ayağı” verir. Âşık tarzı şiir, kendine özel ezgileriyle söylenen 
deyişleriyle belli bir icra geleneği ve töresine sahiptir. 

Atışmalar, âşık tarzı şiir geleneği içinde önemli bir yer tutar. Günümüzde Doğu Anadolu 
bölgesinde yaşayan âşıklar arasında yaygındır. Âşık fasılları, âşıkların yaptıkları sazlı 
sözlü sanat toplantısı, yarışmasıdır. Âşıkların doğmaca adı verilen herhangi bir konu 
üzerine herhangi bir ayakla şiir söyleme kudretine sahip olmaları başlıca özelliklerindendir. 
Büyük şehirlerde, âşık teşkilatında, çıraklıktan başlayarak âşık oluncaya kadar geçirilmesi 
gereken dereceler vardı. Ünlü usta âşıkların etrafında, âşıklığa meraklı gençler, çırak 
olarak toplanırlar. Ustasından mahlas alıp âşık olmak için gerekli olan edebî ve meslekî 
terbiyeyi gördükten sonra fasıllara girerler, ülke içinde gezilere çıkarlar, sonunda resmen 
âşık olurlardı. Köylerde, göçebe yahut yarı göçebe aşiretler arasında yetişen âşıklarla 
şehir hayatının ve kültürünün yarattığı âşıklar arasında önemli fark vardı. Bu âşıklar, 
içinden yetiştikleri ve hitap ettikleri köylü sınıfının duygu ve hayat görüşlerini dile 
getirirlerdi. Farklı kültür çevrelerinde yetiştikleri için şehirli âşıklarla köy çevresine seslenen 
âşıkların toplantıları ve fasılları da farklıydı. 

Âşık karşılaşmaları, âşıklık geleneği içinde en az iki âşığın ya bilirkişi ya da hem bilirkişi ve 
dinleyiciler yahut da herhangi bir yerde karşı karşıya gelerek, sazla ve sözle belli kaideler 
içinde karşılaşmalarıdır. Diyalog esasına dayanır, âşıkların karşılıklı olarak birbirlerini 
denemeleri ya da mat etmeleri amacıyla düzenlenir. Bir âşık adayının denenmesi ve 
yetenekli olup olmadığı hakkında karar vermek için düzenlenen karşılaşmalar da vardır. 

Askı Asmak -Askı İndirmek-Muamma 

Âşıklar hece ölçüsüyle oluşturdukları bilmeceler dışında divan edebiyatında görülen 
muamma ve lugazlar da yapmışlardır. Muamma: Arapça “körletmek” “gizli ve güç anlaşılır 
söz” anlamlarına gelir. Bir ismi işaret eden söz, dize veya beyittir. Remiz, ima, kalb, tashif 
gibi edebî sanatlarla yapılır. Muammaların, iç ve dış olmak üzere iki anlamı vardır. 
Muammayı düzenlemede ve çözmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerle adı 
meydana getiren harfler toplanır, ad bulunur ve muamma çözülmüş olur. Muammanın 
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çözülmesi oldukça zordur. Bundan dolayı âşıklar muammalarının başlarına hangi anlama 
geldiklerini, adını yazarlardı. Muammaların çözülmesinde verilecek cevapların önemi 
vardır. Bu cevapların anlamlı ve konu ile ilgili olmaları gereklidir. 

Divan edebiyatında, belli kurallara göre düzenlenip çözümlenebilen ve cevabı Tanrı’nın 
sıfatlarından biri ya da bir insan adı olan manzum bilmecelere muamma denir. Divan 
edebiyatına Fars edebiyatından geçen muamma genellikle beyit, kıta gibi küçük nazım 
biçimleriyle bazen de mesnevî parçalarıyla yazılmıştır. Şairler muammalarını divanlarının 
sonunda muammiyat başlığı altında toplamışlardır. İlk Türkçe muamma örnekleri 15. 
yüzyıldan kalmadır. 

Divan edebiyatına özgün bir tür olan muamma, âşıklar tarafından da taklit edilmiştir. 
Özellikle âşık kahvelerinde muammanın ayrı bir yeri olmuştur. Çoğu zaman kâlem 
şuarasından birinin düzenlediği muamma, kahvenin uygun bir yerine konulmuş süslü bir 
levhaya yazılarak çözülmesi beklenmiştir. Bu işe de “muamma asmak” adı verilmiştir. 
Muammayı düzenleyen kişi muammanın cevabını yazılı olarak kahve sahibine verir. Kahve 
sahibi de herhangi bir haksızlığı önlemek için cevabı saklar. Muamma çözüleceği zaman 
kahvede bulunanlar muamma tepsisine para, şal, çuha gibi hediyeler bırakırlar. Fasıla 
başlayan âşıklar önce koşma, semaî ve destan söylerler. Daha sonra sıra muammaya 
gelir, muammayı düzenleyen kişi giriş olarak bir gazel söyledikten sonra nazımla, sorduğu 
muammayı çözmek isteyenlerin olup olmadığını öğrenmeğe çalışır. Âşıklardan biri bunu 
çözerse önceden çözülmüş biçimiyle karşılaştırma yapılır. Doğruluğu anlaşılınca muamma 
indirilir ve toplanılan hediyeler paylaşılır.50 Bazen muammayı çözenlere para, ipekli kumaş 
ve şal gibi armağanlar verilir. Armağanlar önceden hazırlanıp, çalgıcılar bölümünde teşhir 
edilir. Âşığın muammayı çözdükten sonra, bunu soran âşığı şiirle “mat etme”ye çalışması 
da gelenektir. 

Muamma çözmek, atışmalar gibi halkın ilgisini çekmiştir. Âşık fasıllarında yapıldığında 
fasıllara renk ve canlılık katmıştır. Eskiden köy, kasaba ve kahvelere asılan bir 
muammadan oraya bir âşığın geldiği anlaşılırdı. Eğer muammayı çözen olmazsa âşık, 
nazımla muammayı dinleyicilerin önünde çözer. Bütün toplanan parayı alır. Azerbaycan’da 
muammaya gıfılbend denir. Gıfıl, kilit anlamındadır. 

Askı âşıkların anlatımlarına göre bir mendil içine konan eşya veya herhangi bir nesne 
olabilir. Âşıklara yazılı veya sözlü bir açıklama yapılmaz. Kapalı bir yerdeki cismin ne 
olduğunu bilme şeklindeki denemeyi, Türk masallarında da görmekteyiz. Bu sözlü Türk 
halk geleneğinin bir uzantısı olabilir. 

Muamma asma geleneği bölgelere göre farklılıklar göstermesine rağmen ortak özellikler 
taşır. Muamma, bir levhaya yazılır, yarışmanın yapılacağı kahvehanenin en göze çarpan 
bir yerine konulur, etrafı mevsim çiçekleri, şal vd. gibi kumaşlarla süslenirdi. Muammanın 
çözüm şekli, yazarı tarafından mühürlenmiş bir zarf içinde kahveciye teslim edilirdi. 
Muammanın çözüleceği gün veya gece, hazır bulunanlardan durumu uygun olanlar, 
muamma tepsisine paralar, ağır kumaşlar atarlardı. Eğer muamma çözülürse, bu para ve 
kumaşlar âşıklar reisine verilir, o da arkadaşları arasında bölüşürdü. 

Muammanın çözümünden önce, âşıklar okur, türküler söyler, sonra takılmaca, atışma, 
taşlama fasılları yapılırdı. Bir fasıl icra edilirken ilkin “hoşlama”adını verdikleri yani hazır 
bulunanlara “hoş geldiniz” dedikleri bir bölümle söze başlarlar, sonra eski ustaların şiirleri 
okunarak onlar hatırlanır, daha sonra da fasıllara geçilirdi. 
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Âşık Fasılları 

Bir âşıkta aranan bütün nitelikler ve bade sonrası yeni bir kimlikle uyanan âşık, önce kendi 
çevresinden başlayarak bütün memleketi gezerek hünerini gittiği her yerde kanıtlamak 
zorundadır. İki âşık karşılaştıklarında doğaçlama söylediği şiirlerinin kusursuzluğu yanında 
geleneğe bağlı icra töresindeki teknik bilgileri yerli yerine kullanmak ve dinî konularda da 
bilgi sahibi olmak zorundadır. Ortak bir sanatçı tipini temsil eden ve ortak bilgi birikimine 
sahip olan âşıklar arasında millî şiir geleneği içinde bireysel üslûp ve yaratıcılık gücüne 
sahip olanlar tekdüzelikten kurtularak gelenek taşıyıcı olmanın dışında tanınmış ve sevilen 
büyük âşık olma niteliğine ulaşırlar. 

Âşık fasılları diye anılan, belli bir topluluğun önünde belli bir düzen içinde bir âşık adayının 
denenmesi ve başarılı olup olmadığına karar vermek için yapılan deyişmelerin dışında 
başka gayelerle de âşık karşılaşmaları sık sık yapılır. İki başarılı âşık birbirlerinden üstün 
olduklarını göstermek için karşılaşabilirler. Bunun yanında üstünlük iddiası olmaksızın 
düğün veya benzeri toplantılarda, kahvelerde âşıklar, dinleyicileri eğlendirmek, yalnızca 
sanatlarını sergilemek için de karşılaşırlar. Bunların dışında iki âşığın sohbet tarzında 
kendi kendilerine deyişmeleri de olağandır. 

Âşıklık şiir geleneği içerisinde önemli bir yer tutan sistemli deyişmeler bugün de 
Anadolu’da özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan âşıklar arasında devam 
etmektedir. İki veya daha fazla âşığın karşılaşması halinde hâl hatır sormaları, birbirleri ile 
dertleşmeleri yanında âşık tarzı şiir geleneğinde bir âşığın başarısını gösteren bu 
deyişmeler zamana ve zemine göre birbirinden farklı bir düzen içinde gelişme göstermiştir. 

Deyişme şu sıraya göre yapılır: Merhabalaşma denilen giriş bölümünde âşıklar dinleyicileri 
selamlamak için genellikle “hoş geldiniz”, “safa geldiniz”, “merhaba” rediflerine bağlı 
kafiyelerle karşılıklı olarak dörtlükler söylerler. İkinci bölümde ise âşıklar ustalarının 
deyişlerinden örnekler okurlar. Tekerleme denilen üçüncü bölüm ise asıl deyişmeyi 
oluşturur. Ev sahibi veya en yaşlı âşık düz ayak ya da geniş ayakla deyişmeyi açar. Âşıklar 
konu, kıta sınırlaması olmaksızın verilen ayak üzerinde deyişmeye başlarlar. Âşıkların, 
birbirlerine karşı asıl hüner gösterme ve üstünlük sağlama gayretleri bu bölümde yer alır. 

İlk ayak bitince ikinci âşık yeni bir ayak açar. Karşılaşma aynı usulle devam eder. Yarışma 
devam ettikçe açılan ayak gittikçe dar ayak şeklini alır. Çok az kafiye alabilecek sözleri 
kullanarak açılan ayaklara “dar ayak”, belli bir sayıda kafiye alabilecek sözleri kullanarak 
açılan ayaklara da “kapalı ayak” denir. Deyişme karşılıklı soru-cevap şekline döner. Âşıklar 
bu yolla birbirlerinin bilgi ve hünerlerini ölçerler. Leb değmez gibi zor şekillere başvurulur. 
Bu yollarla karşısındakini mat eden âşık, neticede rakibini hicve başlar, taşlama ve 
takılmalarda bulunur. Deyişmenin sonunda ise âşıklar birbirlerini rahatlatmak, gönül almak 
için karşılıklı koşmalar okurlar. En sonunda ya bir koşmanın dörtlüklerini paylaşarak ya da 
ayrı ayrı deyişlerle birbirlerini methetmek suretiyle işi tatlıya bağlarlar. 

Âşık karşılaşmaları sırasında söylenen şiirler ve deyişler şiir tekniği ve sanat yönünden 
oldukça zayıf şiirlerdir. Bunlar arasında sanat değeri olan çok az sayıda şiir vardır. Çünkü 
atışma ve yarışma anında kafiye bulma, ölçüyü tutturma ve soruya karşılık verebilme 
endişesiyle dizelerini anlamsız ve değersiz kelimelerle doldururlar. 

Âşık Fasıllarında Düzen 
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Günümüzde Anadolu’da yaşamakta olan geleneği ortak bir yapıya doğru ulaşmaktadır. 
Âşıklar bir yörede görüp beğendikleri bir tarzı kendi memleketlerine götürmekte ve kendi 
gelenekleri içinde yaşatmaya başlamaktadırlar. 

Doğu Anadolu Âşık Fasıllarının Düzeni; 

I. Hoşlama 

II. Hatırlatma 

III. Tekellüm 

1. Ayak açma 

2. Öğütleme 

3. Bağlama-muamma 

4. Sicilleme 

5. Yalanlama 

6. Taşlama ve takılma, 

7. Tüketmece ve daraltma 

8. Uğurlama 

Bazı yörelerin fasıllarında, bu bölümlere, "koçaklama, koltuklama, bozlak okuma, 
güzelleme okuma, gönül olma”...gibi bölümler de eklenir. 

Günümüzde âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşadığı Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve İç 
Anadolu Bölgeleri’nde özellikle Erzurum ve Kars çevresinde yaşayan âşıklar arasında 
"karşılama”, "atışma” veya "karşıberi” gibi adlar alan sistemli deyişmeler en az iki âşığın 
dinleyici huzurunda veya herhangi bir yerde karşı karşıya gelerek, birbirlerini sazda ve 
sözde belli prensipler içinde denemeleri esasına dayanmaktadır. Âşıklık geleneği içinde 
önemli bir bölüm olan sistemli deyişmelerin yapılabilmesi için, iki âşığın karşı karşıya 
gelmeleri yeterli nedendir. İki âşığın karşı karşıya gelmelerindeki neden ve şartlara göre 
sistemli deyişmeler kendi içlerinde tür ve muhteva yönünden farklılıklar göstermektedirler. 
Âşık fasıllarının Türkiye’de yaşayan şekli ve takip edilen düzeni genel olarak şöylece 
sıralanabilir: 

I. Hoşlama (Merhabalaşma-Hoş Geldiniz) 

Âşık fasıllarının ilk bölümüne; "Hoşlama-Merhabalaşma-Hoş geldiniz” gibi adlar verilir. Bu 
bölümde âşıklar dinleyicileri selamlamak ve hoş geldiniz demek için çok kere "Hoş 
geldiniz”, "Safa geldiniz”, "Merhaba” gibi rediflere bağlı ayaklarla karşılıklı söyledikleri 
koşma dörtlükleri veya ayrı ayrı söyledikleri divaniler yer alır. Bu bölümde söylenen 
deyişlerde dinleyiciler arasında âşıkların ilgisini çeken kişilerden bahsedildiği gibi 
toplantının sebebi ve o anda toplantının yapıldığı yerin özellikleri de deyişlerde söz konusu 
edilebilir. 

Bu bölümü âşıklardan herhangi biri tek başına yapabildiği gibi fasıla katılan âşıkların aynı 
ayakla birer dörtlük okuması şeklinde de yapılmaktadır. Merhabalaşma bölümündeki 
deyişlerde genellikle fasılın önemli konukları (vali, kaymakam, başkanlar, temsilciler vb.) 
dörtlüklerde söylenir. Fasılın düzenlenmesinde ön ayak olan kişi, fasılın yapıldığı yer, 
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deyişlerde geçer. 

II. Hatırlatma (Canlandırma) 

Âşıklar, bu bölümde kendilerinden önce yaşamış ve sevilen âşıkların deyişlerini sıra ile 
söylerler. Âşık fasıllarının diğer bölümlerinde de zaman zaman usta malı deyişlerin 
söylendiği olursa da âşık fasıllarında usta malı deyişler bu bölümde yer alır. Gelenekteki 
şekliyle usta-çırak ilişkisi olmayan yörelerdeki fasıllarda usta malı deyiş okunmaz. Ancak 
zaman zaman faslın herhangi bir yerinde Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu vd. gibi usta 
âşıklardan güzellemeler, koçaklamalar okunur. Bazen de usta âşıklar için âşıklarca 
söylenmiş şiirler okunur. 

III. Tekellüm 

Âşık fasıllarında en geniş ve en çok beceri isteyen bölüm tekellüm bölümüdür. Bu gelenek 
daha çok iki âşıkla yapılmaktadır. Halkın isteği üzerine ya da âşıkların kendi aralarındaki 
rekabete göre belli bir konu üzerinde yapılır. İki âşık, verilen ayağa göre belirli bir konuda 
birbirlerini taşlayarak yarışırlar. Birçok yörede tekellüm bölümü belirli bir düzen içinde 
yapılmayıp güçlü ve rekabet halinde olan iki âşığın yarışması şeklindedir. Koşma 
dörtlüklerinin paylaşılarak sıra ile karşılıklı olarak çeşitli konularda ve çeşitli ayak 
düzenlerine uyularak daha çok yarışma psikolojisi ile yapılan karşılaşmalardır. Usta 
âşıkların bile seyrek kullandığı zor şekildir. Halk arasında tekerleme de denir. 

Bu yarışmada iki âşık önce dörtlüklerle kendilerini tanıtırlar, sonra konuya girerler. 
Söylenen ayağa bağlı olarak kendilerin överler. Birbirlerinden üstün olduklarını hünerleriyle 
göstermeye çalışırlar. Yarışmanın en hızlı yerinde birbirine aşağılayıcı, yerici, hakaret edici 
ve küçük düşürücü dörtlükler söylerler. Bu deyişme dinleyicinin en beğenerek izlediği 
bölümdür. Yarışmanın ilerleyen bölümünde âşıklar birbirlerine üstünlük 
sağlayamamışlarsa, her iki âşık birbirine söylemiş oldukları kırıcı sözlerden dolayı özür 
diler. Sonra birbirlerinin övülecek özelliklerini sıralayarak yarışmayı bitirirler. Tekellümde 
sıraladığımız 13 bölüme her zaman uyulmaz. 

Eskiye oranla nadiren yapılsa da tekellüm bölümünde ele alıp incelemeyi uygun gördük. 

Ayak Açma 

Geleneğe göre en yaşlı veya ev sahibi durumunda olan âşık “düz ayak” veya “geniş ayak” 
denilen kafiyeyi sağlayacak kelimelerin bol olduğu bir ayakla deyişmeyi açar. Bu bölümde 
konu sınırlaması, kıta sayısı sınırlaması yoktur. Âşıklar karşılaşma sebeplerini dile 
getirdikleri gibi istedikleri herhangi bir konuda açılan ayağa uyarak sohbet tarzında 
söyleşirler. 

Öğütleme (Nasihat) 

Bu bölümde iki âşık düz ayakla birbirine nasihatle yol gösterir ve tecrübelerini birbirlerine 
anlatırlar. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Âşıklar yeri geldiğinde karşısındaki âşığı uyarmak, 
daha fazla ileri gitmemesi için bir iki dörtlük söyledikleri de olur. 

Bağlama-Muamma 
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Âşık karşılaşmalarında en önemli bölümlerden biridir. İki âşık birbirlerini dinî tasavvuf? ve 
İslâmî menkıbeler konusunda sınarlar. Bu bölümde çok kere zor ayaklara da başvurulur. 
Âşıklar birbirlerini hem bilgi hem de sanat yönünden zorlarlar. Bağlama, muamma adıyla 
da anıldığı için âşıklık geleneğinde yer alan askı-muamma ile karıştırılmaktadır. Askı 
şeklindeki muammalar daha çok anonim bilmece karakterindedir. Soruların cevapları canlı 
veya cansız cisimlerdir. Bağlama grubuna giren muammalar ise iki âşığın birbirinin bilgisini 
ve sanattaki hünerini yoklama esasına dayanmaktadır. Klasik edebiyatta da örnekleri 
bulunan “ol nedir kim” ibaresine benzer ibarelerle başlayan lugazlarla âşık tarzı şiirdeki “ol 
nedir ki” ibarelerinin kullanıldığı muammalar arasındaki münasebet, ayrı bir araştırma 
gerektirmektedir. 

Sicilleme 

Bağlama muamma bölümünde iddialı ve rekabet halindeki âşıklardan yenen âşık yenilen 
âşığı hicveder. Soyu ve kişiliği ile ilgili acı sözler söyler. Gerekli durumlarda karşısındaki 
âşığı uyarmak isteyen âşık, fasıllar dışında da sicilleme yapar. Günümüzde atışmada 
küçük takılmalar olur ama ileri gidilmez. Âşığın soyunu sopunu eleştirme olmaz ve hoş 
karşılanmaz. Atışmalarda yarenlik olsun diye yapılmağa başlanmıştır.Atışmalarda âşıklar 
birbirlerine takılırlar. Sicilleme doğulu âşıklarda yaygın bir gelenektir. Güneyli âşıklarda, 
âşığa takılma özelliği taşır. 

Günümüz âşıklık geleneğinde atışmalarda rekabet halinde olan âşıkların bağlama 
sonunda kırıcı olmayacak şekilde takılmasıdır. Genç âşıkları uyarmak için yapılır. Eski 
âşıklar sicillemeyi daha çok yaparken âşıklar buna pek rağbet etmemektedir. İstenildiğinde 
yalnızca sahnede yapılıyor. Genel olarak âşıklar kırgınlığa yol açtığı için pek tasvip 
etmiyorlar. 

Yalanlama 

Âşık fasıllarında yalanlama (mübalâğa) bölümü en inanılmaz yalanları bulup şiirle 
anlatmadır. Fasılların en ilginç bölümlerindendir. Âşık fasıllarının karşılıklı paylaşılan 
koşma dörtlüklerinden oluşan bölümüdür. Âşıklık geleneğinde örneklerine az rastlansa da 
zaman zaman yalanlama türü şiirler söylenmektedir. 

Taşlama veya Takılma 

Âşıklar, bir topluluğun, bir yerin veya birbirlerinin kusurlarını, ayıplarını, kötü ve çirkin 
taraflarını veya kendilerine garip gelen olayları dile getirirler. Taşlamalar müstakil şiirler 
olabileceği gibi, koşma dörtlüklerinin paylaşılması esasına dayalı karşılıklı deyişler 
şeklinde de söylenebilir. 

Âşıklar taşlama ve takılmaları toplantılarda, eğlencelerde, oda sohbetlerinde, âşıklık 
gecelerindeki şölenlerde, konserlerde yaparlar. Âşıklar, taşlama ve takılmaları, sevinç 
hallerinde, üzüldüklerinde iki âşık karşılaştığında, âşığın çok sinirlenmesi halinde, 
dinleyicinin hüzünlendiği durumlarda, âşık toplantılarının gereği olarak yaparlar. 

Âşıklar, taşlama ve takılmayı ayırırlar. Takılma, kırıcı olmadan yapılan şakalaşmalardır. 
Bazen hoş olmayan, gelenekte tasvip edilmeyen takılmalar da olur. Taşlamada uyarı, 
haksızlığı bir protesto vardır. Burada anlamca ağır olan, usulüne uygun kaba olmayan 
taşlamadır. Taşlama bazen kişiyi uyarmak, mesaj vermek için de yapılır. 
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1. Koçaklama 

Gerektiğinde fasıllarda okunur. 

2. Koltuklama  

Çukurova’da “koltuklama” adıyla sazlı sözlü toplantılar, âşık fasıllarından ayrı olarak 
düzenlenmektedir. Bazen de fasılların içinde yapılır. Herhangi bir nedenle 
düğünlerde, eğlencelerde, âşıkları anma gecelerinde, âşık toplantılarında, köy 
odalarında ve kahvehanelerde bir araya gelen üç- beş âşığın yapmış oldukları 
fasıllara denir. Âşıklar koltuklama adını verdikleri toplantılarda taşlamalardan çok, 
birbirlerini öven şiirlere yer verirler. Özellikle güzelleme konulu şiirler ve türküler, uzun 
havalar, bozlaklar, bu tür âşık fasıllarında en çok işlenen temalardır. 

3. Bozlak Okuma 

Çukurova âşık fasılları içinde önemli bir gelenek de “bozlak okuma” bölümüdür. 
Bozlaklar, Çukurova yöresine ait olup yayla, konar göçer insanını anlatan türkülerdir. 
Türkmen, Yörük, Varsak ve Avşar hayatından izler taşır. Bu yüzden yörede özel bir 
yere sahiptir. Âşık fasıllarında sistemli deyişler içinde yer alan bölümde, iki âşık 
karşılıklı olarak okuyabildiği gibi, birden fazla âşığın kendi eserlerini okuması şeklinde 
de yapılmaktadır. Bozlaklar, belli bir ezgi ve Türk müziği formlarına göre okunur. 

4. Güzelleme Okuma 

Çukurova âşık fasıllarında en önemli geleneklerden birisi güzelleme okuma yarışıdır. 
Karacaoğlan geleneğine bağlı olarak devam eden bu gelenek, âşık fasıllarından en 
fazla ilgi çeken bölümlerden birisidir. Belli bir ezgiyle söylenen güzellemeler 
koçaklamalarda olduğu gibi iki kişi arasında yapılır. Bazen fasılda yarışmaya katılan 
birden fazla âşığın kendi türkülerini sırayla söylemesi şeklinde de yapılabilir. 

Doç. Dr. Erman ARTUN 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Alıntı Kaynağı: Türkler, Cilt: 18 Sayfa: 176-204 
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