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ÂŞIK EDEBİYATIN XVItt. YÜZYILI*
Doç* Dr. Mf* ö c a l OĞUZ
-:

Sınırların açılması ve kültürel ilişki
lerin hızla çoğalması üzerine 1990 yılın
dan beri öğrencilerimle birlikte bir çalışma alanı olarak benimsediğim "Azer
baycan sahası âşık edebiyatının, ihtisas
alanım olan Türkiye sahası Aşık edebi
yatı ile karşılaştırılmasının yaranna
inandım. Bunun sonucu olarak daha On*
’ ce iki.makale ile XVI. ve XVTL yüzyıl
Azerbaycan ve Türkiye sahası Açık ede
biyatını karşılaştırma tecrübesinde bu
lundum. Azerbaycan âşık edebiyatım ta
nımaya başladığım ilk günden itibaren,
öncelikle iki sahanın benzeyen ve farklı
olan yönlerine dikkatimi yönelttim. So
nuçta edebiyatımızın "âşık" adına bağla
nan ve iki ayrı sahada incelenen ürünle
rinin her bakımdan birbirini tamamla
yan bir nitelikte olduğunu farkederek;
•ftşık edebiyatı araştırmaları’*yapanla
rın iki ayn sahadan söz etmemeleri ge
rektiğinin daha doğru bir yaklaşım ola
cağı kanaatine vardım. Bu kanaatim
XVHI. yüzyıl ftşık edebiyatı için de ge
çirlidir. Âşıklarımızın hem edebiyat ese
ri yaratıcın olarak hem de bir gösteri
min ve icra ett^eri sosyal rolün (fonksi
yon) sahipleri olarakher İki sahada da
benzer bit sanat ortamı yarattıklarını,
eserlerini ve hayatlarım incelediğimiz'
tfVHI. yüzyıl âşıklarından hareketle ra
hatlıkla söyleyebiliriz.
Yazılı kültür aktarımının ve klasik
şiir akutlarının yanı başında, eski ozan* Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafindan 30 Mayıs - X Hazirçn 1997 tarihleri
arasında düzenlenen1"3*. Karşılaştırmalı
Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 'nda
tebliğ edilmiştir.
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lık geleneğinin bir devamı niteliğinde,
sözlü kültür ortamında eserlerini veren
bu yüzyıl âşıklarının'-bir ikisi hariç- ta
mamının hayatları Hakkında hiçbir bilgi
yoktur. Her iki sahada da cönk, mec
mua veya sözlü gelenek yoluyla yüzyılı
mıza ulaşan şiirlerinden hareketle kim
likleri hakkında bilgi toplamaya çalıştı
ğımız âşıklarımızın, güvenilir biyografi
lerinin olmaması, başlı başına bir araş
tırma konusunu teşkil etmiştir. Âşık
edebiyatı araştırmacıları, güvenilir bi
yografi elde etmek için yoğun çaba.har
camışlar ise de, hayatları, hatta yaşa
dıkları yüzyıl hakkındaki tartışmalar
günümüze kadar gelmiştir. Âşıklarımı
zın hayat hikâyeleri ile ilgili bu ortak
hususiyet, onların sözlü gelenek orta
mında sanatlarım icra etmeleri ve bi
yografiye önem vermeyen veya bunu ya
zıya geçirme alışkanlığı bulunmayan
muhitlerde bulunmalarından kaynak
lanmaktadır. Bu da h e r. iki saha
âşıklarının benzer muhitlere, kültür
çevrelerine hitap ettiklerini göstermek
tedir.
Bu cümleden olarak her iki saha
âşıkları da şiirlerini kendi elleriyle, ken
di zamanlarında yazıya aktarmamalar
dır. Divan tertip etme geleneğinden
uzak olan âşıklarımızın söyledikleri şiir
ler ya şiir meraklılarınca cönk ve mec
mualara aktarılmış ya da haftzalarda
yaşayarak araştınolarca yakın zaman
larda tesbit edilmiştir. Sözlü gelenek
içinde dilden dile nesilden nesile aktarı
lan bu şiirlerde birtakım değişmeler
meydana gelmiş, varyantlaşmalar görül
müştür. Sözlü geleneğin damgasını taşı
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yan bu ürünler bu sebeple birer folklor
mahsulü olarak değerlendirilmelidir.
Ancak yapılan çalışmalar en eski şiire
ulaşma yönünde olduğundan her iki sa
hada da ftşık şiirinin bu «enginliği yan*
lış bir metot taranılarak zayıflatılmış*
tır. Ancak, özellikle Azerbaycan saha
sında Aşıklar adına hikâye tasnif etme
geleneği canlı olarak yaşatıldığmdan ve
hikâyelerdeki varyantlaşma biras daha
hoşgörü ile karşılandığından bazı şiir*
lerdeld varyantlaşma korunabilmiştir.
Aynı şekilde bir çok Aşığın şiiri bu
hikâyeler sayesinde günümüze gelebil^
miştir. Anadolu sahasında hikâye tasnif
etme geleneğinin özellikle "Mağrip
Ocaklı" Aşıklar arasında bulunmadığı
veya bunların günümüze gelmediği ya
pılan çalışmalardan anlaşılmaktadır.
Bu yüzyılda âşıklar arasında medrese tahsili gören, medrese çevresine gi
ren, klasik şiir üslubunu tanıyan şairle
rin arttığı görülmektedir. Terkipli ve
klasik şairlere yakın bir üslubu benim
seyen şairlerin her iki sahada da meveu- diyeti dikkati çekmektedir. Bu şairler,
bir önceki yüzyılda hızlanan aruzla şiir
yazma-söyleme geleneğini gazel, divani,
muhammes, semai gibi türlerle devam
ettirmişlerdir. Klasik şiirle büyük ölçü
de yakınlaşan XIX. yüzyıl Aşıklarının
habercisi niteliğindeki bu geleme daha
çok şehir çevresinde ve yeniçeri ocakla»
nnın dışında kalan Aşıklarda karşımıza
çıkmaktadır. Bu Aşıklar, XDL yüzyılda
büyük bir yeküne ulaşan gazel, divanî,
seHs, mühemmes, semaî, kalenderi gibi
aruzlu şekilleri kullanmışlardır.
Bu yüzyılda hece ile Söylenen şiirle*
rin dış yapı özellikleri, gelmeğin sınırla*
n içindedir. Her iki sahada da hecenin
* sekizli ye onbirli kalıplan kullanılmış*
tır. Ele geçen şiirlerin bu kalıplarda ol
ması, halkın hu iki kalıbı tercih ettiğini
de göstermektedir.
Şiir şekil ve türlerinin adlandırma
bakımından Azerbaycan sahasında bir
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istikrara kavuştuğu görülmektedir. Ay
rıca, tür adlan bu sahada daha fazla ve
düzenlidir. Oeraylı, Koşma, Tecnis, Her*
be-îörba, Divanî, Mühemmes, Cinanname, Vücudname, Müseddes, Gıgılbend
gibi adlandırmalara karşılık, Türkiye
sahafında, şiirlerin koşma ve destan
adma bağlandığı dikkati çekmektedir.
Her iki sahada da şiir üslubu büyük
ölçüde klasik şiire bağlıdır. Sevgili anla
yışı, zamandan şikayet, aynhk, felekten
şikâyet, yoksulluk vb. konular her iki
saha da da yoğun olarak işlenmektedir.
Kullanılan mazmunlar, teşbihler, sem
boller klasik şiir üslubuna bağlıdır. An
cak Türkiye sahasında destan üslubunu
benimseyen Mağrup Ocaklı şairler, kah
ramanlık temalı şiirleriyle dikkat çek
mektedir. XVIII. yüzyıl Türkiye saha*,
sında Aşıkların büyük bölümü destanî
üsluba bağlıdır. Bu şiirlerde Osmahlı
coğrafyasının genişliği, savaşlar ve fe
tihler, büyük bir devletin mensubu ol
manın gururu içinde şiirle ştirilmektedir. Kaybedilen topraklar veya öldürü
len kumandanlar için söylenen ağıtlarda
da aynı üslubu görmekteyiz. Azerbaycan
sahasında bu coğrafî genişliği bulmak
mümkün olmamaktadır. Herbe-Zorba
adlı tür ise daha .çok şahsî övünme ye
öteki Aşığa kendini kabul ettirme şeklin
de Azerbaycan sahasında karşımıza çık
maktadır.
Şiirlerde batıdan doğuya doğru gidil
dikçe bir şive farkıllığı kendini göster
m ektedir. . Azerbaycan sahası
Aşıklarında Farsça'nın etkisi daha belir
gin olarak görülmektedir.
Her iki sahada da adı günümüze
ulaşmayan* şiirleri başka âşıklarla karı
şan, cönk ve mecmuaların veya halkın
arasında keşfedilmeyi bekleyen yeni
Aşıkların bulunduğu araştmcüarca İfa
de edilmektedir. "Bilinmeyen bir Aşık"
başlığı ile yeni yeni İsimlerin gün yüzü
ne çıkarılmaya devam ettiğini her iki
sahada da gözlemekteyiz. Bu da sözlü
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gelenek içinde rollerini tamamlayıp kay Anadolu coğrafyasında da benzer özel
bolan onlarca âşığın mevcudiyetini ha- likler görülmektedir. Bu da âşıklık, gele
neğinin ve Dede Korkut Kitabı'nın yaşatorda tutmamızı icap ettirmektedir.
/ Her iki sahada da bir önceki yüzyıl tıldığı coğrafya olarak dikkât çekicidir.
daki âşıklar kadar güçlü îsimler ortaya Batıya doğru gidildikçe âşıklığın, ozan
çıkmamıştır. Turfarganlı Abbas, Kara- lık geleneğine bağlı formunun, yerini
caoğlan, Aşık Ömer ve Gevheri gibi çağı yer yor klasik şairliğe doğru terketmeye
na ve âşık tarzı şiire damgasını vuran başladığını göstermesi bakımından de- *
bir isimden bu yüzyılda mahrum oldu ğerlendirilmesi gereken bir husus ola»
/
ğumuzu ifade etmeliyiz. Bununla birlik rak görünmektedir.
Her iki sahada da yapılan araştırma
te klasik şiir ile âşık tarzı arasında bir’
yere sahip olan Molla Penah Vagıf ile lar, âşık edebiyatım ancak yüzyılımızın
Âşık Veleh Azerbaycan sahasında güçlü . başından itibaren aydınlatmaya başla
simalar olarak karşımıza çıkıyor. Türki mıştır. XIX. yüzyılda Azerbaycan saha
ye sahasında ise onlar kadar güçlü bir sında bazı tesbitlerin yapıldığı, şiirlerin
âşığın varlığından söz etmek mükün gö ' derlenip toparlandığı hakkında bilgiler
bulunmaktadır. Bütün bu çalışmalar,
rünmemektedir.
Azerbaycan sahası âşıklarının şiirle^ günümüze kadar yapılan derlemeler
rinin saz eşliğinde ve halk huzuründa "metin" temelinde yapılmıştır. Bu se
icra ettiklerine dair kayıtların açık ol beple, yapılan çalışmalarda metnin ya
masının yanında Türkiye sahasında bü ratıldığı ortam üzerinde durulmamış,
tün âşıkların saz eşliğinde şiir söyledik "text" ile "context" in birbirini tamamla
lerini ifade etmek mümkün görünme dığı gerçeği göz önüne alınmamıştır.
mektedir. Buna bağlı olarak, Azerbay Azerbaycan sahasında âşıkların hayat
can sahasında" atışma" örnekleri sıkça ları Ve şiirleri "parti edebiyatı" çerçeve- „
karşımıza çıkarken, Türkiye sahasında sinde ele alınmış, Türkiye sahasında
bir'vak'a karşısında'söylenmiş uzun des ise, "metin" dışındaki özelliklere dikkat
tanlarla karşılaşmaktayız. Aynca, Tür edilmemiştir. Dolayısıyla bu yüzyıl
kiye sahasındaki koşma ve semailerin âşıklarının da icra ortamları hakkındaki
devrin klasik bestekârları tarafından bilgilerin araştırıcıların çalışmalarından
bestelendiğine dair bilgiler bulunmakta ziyade, şiirlerin satır aralarından anla
dır ki, bu şiirlerin muhtemelen ezgisi* maya , çalışıyoruz. Her iki sahada da
olarak söylendiği düşünülebÜir. Türkiye âşıkların icra ettikleri fonksiyon, üzerin
sahası âşıklarının Fuad Köprülü tarar de durulması gereken önemli bir çalışfindap divan şairlerine âşıkların verdiği ma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.
bir isim olduğunu ifadfc etmesine rağ Her iki sahada da âşıklar, devrin büyük
men, sonraki araştırıcılar tarafından devlet adamlarının yanı başında ^er al
yanlış anlaşılarak saz çalmayan, şiirle- makta, onlarla ilgili şiirler söylemekte
rini ezgili söylemeyen halk şairlerine ve dirler. Basılan çeşitli resmî görevler
rilen "kalbin şuarası" teriminin mevcu üstlenmektedir. Beyler, paşalar, hanlar,
diyeti dikkate alııursa, Türidye sahasın hakimler taraftndan ypkın ilgi gören,
daki XVIII. yüzyıl âşıklarının bir bölü maiyetlerinde bulunan bu âşıkların ne
münün bu çerçevede değerlendirilmesi den himaye edildikleri, nasıl himaye
icab eder. Halbuki, Azerbaycan sahasın edildikleri, bu arada sanat ortamlarının
da âşıklardan beklenen temel özelliğin, neler olduğu ve sanatlarım nasıl icra et
ozanlık geleneğinin devamcısı olarak tikleri araştınlması, değerlendirilmesi
sazlı-sözlü icra olduğu gelm ektedir: gereken problemler arasında yer almak
Nitekim, Azerbaycan sahasına'yakın tadır.
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Türkiye sahasında yar alan Âşık Ah
met, Âşık Ali, Âşık Derunî, Hocaoğlu,
Hükmî, Kabasakal Mehıjıed, Âpk Nuri,
Âşık Ravzî, Rıza, Âşık Sadık, Aşık Said,
Seferoğlu, Şermi gibi âşıklar şiirlerinde
destan! uslubu ve destem, konularım be*
nimseinektedirler. Bunların büyük bölü
münün şiirlerinin konusunu tek başına
"Cezayir" ve deniz aşırı savaşlar teşkil
etmektedir. Bu âşıkların şiirleri dil ve
üslub özellikleri bakımından ozanlık ge
leneğine yakındır. Bu şiirlerde büyük Öl
çüde hecenin on birli kalıbı "destan tü
rü" tercih edilmiştir. 'Azerbaycan saha
sında bu Âşıklara benzeyen simalarla
karşılaşmamaktayız. Çoğu "asker-âşık"
olan bu simaların icra ortamlarının öte
ki şairlerden farklı olduğu buna dayalı
olarak şiirleriyle yüklendikleri fonksi-.
yonlarm da ötekilerden ayrıldığı görül
mektedir.
Âşık Tarzı $iir Geleneğinin XVII.
yüzyılında Âşık Önler, Gevher! ve Tufarganlı Abbad gibi simalarında karşı
mıza çıkan "klasik şiir üslubuna ve aruz
veznine yaklaşma" eğiliminin bu yüzyıl
da da ilgi gördüğünü, bu yüzyılın öne çı
kan Abdi, Âşık Bağdadî, Aşık Halil,.
Levnl, Molla Penah Vagıf, Mücrüm Ke
rim, Sırrı, Talibi ve Valeh gibi simala
rında hecenin yanında aruz^vezninin ve
klasik şiir üslubunun yaygın olarak de
nendiğini görmekteyiz, XVII. yüzyılda
yoğunlaşan XVIII. yüzyılda devam etti
rilen bu tarz, XIX. yüzyılda çok daha
güçlü ve başank bir terkibin doğmasını
sağlayacaktır. Bu tarzı deneyen
âşıkların dinî tahsil ve .medrese eğitimi
gibi önemli kültürel birikime sahip ol
dukları, şehir çevresinde yaşadıkları,
bazılarının Çeşitli tarikatleı^n mensubu
olduğuda görülmektedir.
Bunların dışında kalan âşıkların, es
ki ozanlık geleneğinin formlarına bağlı,
ellerinde sazı ile dolaşan, maişetlerini*
bu yolla temine çalışan ve şiirlerinde he
cenin bilinen kalıplarını kullanan Azer
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baycanlI Âşık Ali, Dellek Murat, Han
Çoban, Heste Kasım, Âşık İbrahim,
Meşİrînli Muhammed gibi âşıklar da
"sözlü gelenek" ortamının zaman içinde
unutulan simaları olarak değerlendirile
bilir.
Sonuç olarak, bu yüzyıl, âşık edebiya
tı açısından geçen yüzyıla göre daha çok
ismi günümüze getiren ancak, Molla Pe
nah Vagıf* jestte Kasım, Valeh, Âşık
HalU, Levni gibi az sayıda güçlü, öncü
ve çağamı aşabilecek nitelikte ftşık yetiş
tiren fakat Ttıfkiye Sahasındaki "mağrip ocaklılar" sayesinde yemi bir destan!
devir yaratan yüzyıl olaraksatırda tu
tulmalıdır.
Yaşadıkları sosyal çevre, icra ortam
ları, mesleki ve kültürel tercihleri sebe
biyle birbirlerinden bir takım noktalar
da ayrılan XVIII. yüzyıl âşıklarının,
Azerbaycan sahasında tamamen farklı,
Türkiye sahasında tamamen farklı bir
yapıda bulunmadıkları açıklıkla görül
müştür. Âşık Tarzı Şiir Geleneği'nin
XVIII. yüzyılı değerlendirilirken bu hu
susun dikkate alınarak İki sahanın bir
birinden ayrılmadan incelenmesi daha
İlmî bir yaklaşım olacaktır. Bu sebeple
yazımızın ekinde XVI.' ve XVII. yüzyıl *
ile ilgili değerlendirmemizde yakıtımız
gibi iki sahanın âşıklarını birlikte alfa
betik sıra' ile almayı uygun bulduk.
Âşıkların kısa biyografilerinin bulundu
ğu bu ekm biyografik bilgilerinin tama
mı bibliyografyada gösterilen kaynak
larda bulunmakla birlikte Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun çalışmalarından büyük
ölçüde yararlandığımızı ifade etmeliyiz.
Bu antolojik bilgilerin yegane orijinal
yönü, âşıklık geleneğinin temsilcilerini
Hazar Denizimden Tuna boylarına, Ce
zayir kıyılarına kadar geniş bir alanda
bir arada vermesidir.
XVIII.
yüzyılda Azerbaycan ve Tür
kiye sahasında yaşayan âşıkların mah
laslarına göre alfabetik olarak hazırla
nan kasa biyografileri:

ABDÎ : 1752 yılında Mekke'de bu inektedir. Pervand Oğlunun maiyetinde
lunduğu, daha sonra İstanbul'a döndüğü oldüğusanılmaktAdır.
şiirlerinden anlaşılmaktadır. İstanbul
DBfiTM MURAD : Azerbaycan sa
hayatını anlatan pirleri bulunmaktadır, hasında XVIII. yüzyılda yaşadığı sanıl
Hem hece hem de aruzla yazılmış şiirle maktadır. Geraylı, koşma, vasiyetname
rinden Âşık Ömer ve Gevheri etkisinde ve üstadnamsleri bulunmaktadır.
kaldığı anlaşılmaktadır.
EZt2Ü i Mani tarzında söylediği şiirAŞIK AHMET ; 1737 yılındaki lerinden bahsedilence Azerbaycan sa
Avusturya'nın Bosna'ya saldırmasını hasında yafadığı sanılan Ezizi hakkında
anlatan şiiri yüzyılını belirlemektedir. bir kaç maniden öte bir bilgi bulunma
Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa’mn maktadır ki varlığı son derece tartışma
maiyetindeki asker-âştklardan olduğu lıdır.
düşünülmektedir,
ÂŞIK HALİL: Üçüncü Sultan Selim
AGÂH *Hayati hakkında yeterli bil zamanında yaşadığı, Cezayir ocakların
gi bulunmamaktadır. Şiirlerinden bu dan olduğu anlaşılmaktadır. Diniyttzyılda yaşadığı sanıl,maktadır.
tasavvuû mevzuları iflemiş hem hece
ÂGÂHt: XVIII. jrtizyıl şairlerinin şi hçm de aruz veznini kullanmıştır. Di
irleri bulunan cönkte adına tesadüf edil* van, Kalenderi, Semai, Selis gibi aruzlu
nüktedir. Bu sebeple bu yüzyılda yaşa* şekiller ve hece ile koşma ve semaileri
dığına hükmolunmaktadır. Eldeki şiirle bulunm aktadır. Devrinin güçlü
ftşılclanndan olduğu ftnloylmalrtaHır.
ri koşma şeklindedir.
*
ÂŞIK ALÎ : Azerbaycan'ın KaracaHAN ÇOBAN : Sözlü gelenek orta
dağ bölgesinden olduğu söylenmektedir. mında çok az şiiri günümüze gelen ve
Molla Penah Vagıfa yakınlığından söz Azerbaycan sahasında yaşadığı anlaşı
edilmektedir. Şiirleri sözlü gelenekte lan âşığın "Han Çoban ile Ebul Gasım
kaybolmuştur: Elde çok az geraylı ve Nebati" adlı bir hikâyesi bulunmakta
koşması bulunmaktadır. İşlediği konu dır. Şiirlerinde Arazbar, Arpaçay isimle
lar ayrılık, gurbet üzerinde yoğunlaş* ri geçinelriedir ki bu havalide yaşadığı
anlaşılmıştadır.
maktadır.
ÂŞIK ALİ: Aydın’ın Güzelhisar'ında . HS 8TE KASIM : XVIII. yüzyılın
Vali Osman Oğlu Nasuh Paşa'nın 1714 önemli simalarından birisidir. îyi bir
yüındaJdisyanda öldürülmesi üzerine eğitim gördüğü pirlerinden anlaşılmak
bir destanından yüzyılım teabit edebili tadır. Güney Azerbaycan'da bulunan
yoruz. Naauh Paşa'nın .maiyetinde oldu Dikmetaş köyünden olduğu ifade edil
ğu anlaşılan âşığın şiirleri sözlügelene- mektedir. Elinde sazı ile birçok yer gez
ğe bağlıdır.
diği Dağıstan’da Lezği Ahmet adlı bir
ÂŞIK BAĞDADİ : Bağdatlı olduğu âşıkla atışma yaptığı, adına tasnif edi
veya uzun süre burada yaşadığı sanıl len "Kasım ile Melek Sima11 adlı bir
maktadır. Hecenin sekizli ve on birli ka hikâye bulunduğu bilinmektedir. Deyiş
lıplarında söylediği şiirler klasik üsluba ine, Herbe-Zorba, Gıfclbend, Divanî^ Tecsıis, Üstadname, Hiçv, Cıgalı Koşma,
yakındır.
Geraylı gibi türlerde şiirleri bulunmak
ÂŞIK DERÛNÎ i Vidin çevresinde tadır. XIX. yüzyıldan başlamak üzere
nüfuzlu Pazvand Oğlu'na karşı Sultan hakkımda en çok araştırma yapılan XVIÜçüncü Selim devrinde yapılan ve hezi II. yüzyıl âşıklarından biridir.
met ile sonuçlanan 1799 harekatını an
HOCAOĞLU; Hac yolunun güveıüilatan destanı yüzyılı hakkında bilgi ver-
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ği için görevlendirilen ve daha sonra is
yan eden Osmanoğlu Nasuh Paşa için
söylediği destandan yüzyılını-tesbit i t i 
yoruz.
HÜKMİ : Nasuh Paşa nın idamı ile
teabit edebildiğimiz âşık hakkında ye
terli bilgi bulunmamaktadır. ,
. İBRAHİM: Yozgat'ın Surgun ilçesi
ne bağlı Bahadın köyünden olduğu, çe
şitli paşaların himayesini görerek Mı
sır'a kadar gittiği, Anadolu'nun bir ççk
yerini gördüğü saz çalarak şiirlerini icra
ettiği bilgilerimiz arasındadır. Ele geçen
şiirlerinde hece veznini kullanmış,
Bektaşi geleneğine aygun şiirler söyle
miştir. Araştırmalar XVHÎ. yüzyılda ya
şadığını ortaya koymaktadır. *
'
KABASAKAL MEHMET : Nişin
Ahmet Paşa tarafından geri alınması
üzerine söylediği destanı sebebiyle yaşa
dığı devri anlayabiliyoruz. (Niş*in tekrar
almışı 1737) Destanı bize onun yeniçeri
ocaklarından olabileceğini düşündürt
mektedir.
!
KÂMİL Baserabya'nın başşehri
Benden'in Ruslar tarafından işgali üze
rine söylediği (1770 veya 1789) destan
dan devrini anlayabiliyoruz. Âşık
Kâmil'in bu şiiri araştırıcılar tarafından
fevkalade başarılı bulunmaktadır.
KARA HAMSBA ; Şiirlerinin bulun
duğu mecmuada XVHI, yüzyıl şairleri
nin şiirleri de bulunduğüadttnİM! yüzyıl
da yaşadığı kabul edilmektedir. Kahra
manlık temalı şiirleri onun askerâşıklardan olduğunu düşündürmekte
dir.
KATİBİ: Nasuh Paşa'nm idamı ile
sonuçlanan ayaklanma hakkında söyle
diği destandan yüzyılım öğrendiğimiz
Kâtibi hakkında fazla bilgi bulunma
maktadır. Hiciv yönünün kuvvetli oldu
ğu anlaşılmaktadır. '
KIYMETİ: Ele geçen koşmalarında
1721 ve 172S tarihleri geçtiğinden yüz
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yılım öğrendiğimiz âşık hakkında fazla
bilgi bulunmamaktadır. Şiirlerinde kla
sik temalar işlenmiştir.
KÜŞADÎ; 1810 yılında ftuslar'a esir
düşen Baba Paşa için söylediği şiirden
hareketle XVIII. yüzyılda yaşadığı ye
XIX. yüzyılın başlarında öldüğü tahmin
edilmektedir. Şiirleri asker- âşıklardan
olduğunu göstermektedir.
LEVNÎ : Asıl adı Abdülcelil Çelebi
olan ve minyatür sanatının XVIII. yüz
yıldaki ustalarından olan Levnl, 1738
yılında İstanbul'da ölmüş ve buraya defnedilmiştir. Minyatür alanındaki eserle
ri çok meşhurdur ve çeşitli saray, köşk
ve müzelerde bulunmaktadır. Âşık
Ömer'in resmini yapman, âşıklığa olan
meylini ve istidadım göstermektedir.
Meşhur "Atalar Sözü Destanı" ve Sela
nik'ten İstanbul'a gelişini anlatan "Te*
kerleme"si âşık tarzına göre kaleme al
dığı başarılı şiirleridir. Şiirleri klasik şi
ir üslubuna yakın, dili devrinin yaygın
Türkçesini yansıtmaktadır. Âşık edebi
yatının Türkiye sahasında yetişen başa
rılı XVIII. yüzyıl temsilcilerinden biri
dir.
MAÖRİBOĞLV : Garp Ocakların
dan olduğu mahlasından da anlaşılan
âşık, şiirlerinde bu yüzyılın ortalarında
vuku bulanolayları işlemiştir.
MAHTUMİ : Şerml'nih bestelenen
bir şiirine yazdığı nazireden hareketle
Fuad Köprülü onun da bu yüzyılda ya
şadığım İfade etmektedir. Mustafa Ağa
adlı bir bestekâr Aşığm bir semaisini beyati, bir şiirini da aoem makamı ve sofyan üsültinde bestelemiştir. Devrinin
güçlü ve sevilen âşıklarından biri oldu
ğu anlaşılan Mahtuml, klasik üsluba ya
kındır. *
MEŞK&4Lİ MEHEMMED : ErdebÜ'in Meşkin kasaBasmdan olduğu bildi
rilmektedir. "Herbe-Zorba" türünde söy
lediği şiiri Önemlidir. Şiirleri Mehemmed mahlash öteki âşıklarla karıştırıl
maktadır.
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ağıttan yüzyılını tesbit edebiliyoruz. Bir
yeniçeri şairi olduğu anlaşılıyor.
RAVZÎ : Sultan Üçüncü Ahmet
(1703-1830) zamanında Ruslarla yapı
lan savaşlara ait destandan yüZyılmı öğ
rendiğimiz âşığın yeniçeri şairlerinden
olduğu düşünülebilir.
RIZA : 17Q3'te Mustafa'nın tahttan
indkffipyerfae Üçüncü Ahmet’in geçme
si üzerine yazdığ? destanı, yüzyılı hak
kında bilgi vermektedir. Asıl adının
Mehmet olduğu anlaşılan âşığın asker*
âşıklardan olduğu düşünülebilir.
SADIK : Üçüncü Mustafa devrinde
cereyan eden Türk-Kus1savaşı üzerine
söylediği destandan hareketle yüzyılını
tesbit edebilmekteyiz. Ordunun Babadağı kışlasındaki durumunu anlatan des
tanı onun asker âşıklardan olduğunu
kuvvetlendirmektedir. •,
SAİD: Birinci Abdülhamid ve Üçün
cü Selim döneminin başlarında sadaret
te bulunan Yusuf Ziya Paşa'nın Avus
turya'yı yenmesi üzerine söylediği des
tan hem çağını hem de asker-ftşıklardan
olduğunu göstermektedir:
SEFEROĞLU : "Cezayir" temali şi
irleri garp ocaklarından olduğunu gös
termektedir. Hem hece hem 4* aruz ile
söylenmiş şiirleri .bulunmaktadır.
fOCRRI.: Kütahyalıdır. XVIII. yüzyıl
sonu ye XIX yüzyıl başlarında yaşadığı
.Oğlunun ölümü üzerine söylediği ağıtı, koşmaları, Kahveci
Destanı ve gazelleri bulunmaktadır,
NEŞATÎ: XVII. yüzyıl sonu fle XVI- îiem hece hsm de aruz ile söylediği şiir
II. yüzyıl başlarında yaşadığı şiirlerin* ler bulunmaktadır.
den anlaşılmaktadır. Destan! bir üsluba
SÜLEYMAN: Bağdatlı olduğu veya
sahiptir.
f
burada yaşadığı sanılan âşık hakkında
NİGARİ; Konyak olduğu sanılmak* fazla bilgi bulunmamaktadır.
tadır. Kabakçı Mustafa İsyanı ile ilgili
ŞERMİ î 1715 yılında öldüğü, asıl
şiiri, yeniçeri şairlerinden olduğundu da* adının Ali olduğu'kayıtlarda bulunmak
şündürmektedir.
*
•
tadır. Safa! ve Selim Tezkireleri hakkın
NURİ : Bağdat Valisi Vezir Ahmet da bilgi vermektedir. Altı telli saz ile şi
Paşa'nın ölümü üzerine (1747) söylediği, irlerini icra ettiği, topçu zümresinden ol
MOLLA PENAHVAGIF: Azerbay
can sahSsındâ yapılan çalışmalar onun
klasik şair olduğunu kabul ederek,
Aşıklardan ayft değerlendirmektedir.
Ancak Valgsf gerek âşıklarla olan ilgisi
gerekap koyma tarzında söylediği şürlerle bir *h»Xk şattfdir. 1717-1787 târihleri
arasında yaşamıştır. Qaaah mâhalının
Gırag Silahlı köyünde boğmuştur. 1759
yılında Şuşa'yayerleşmiştir. JL79? yılın*
da Ş aşala idam edilmiş, bu sırada
eserleri yek edilmiştir- Eserleri XIX.
yüzyılın ortamlarından itibaren araştın*
cılarca toplanmaya başlanmıştır. Hakkmda bir çok yayın yapılmıştır. Şiirleri
Koşma, Gazel, Muhammet, Müstözad,
Mueşşer, Müşaire şekil ve tftrlerindadir.
İyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır.
Hem aruz hem de hece ile şiirler söyle*
yen Vagıf, kendinden sondaki âşıklar
üzerinde etkili olmuştur,
MÜCRÜM KERİM : Kirmanşah
bölgesinden Cebrail'e gehpği ve Ceferabad köyünde yaşadığı bilinmektedir.
XIX. yüzyılda Vardanlı da yaşayan aynı
mahlastı şairle kanştınlmaktadır. An
cak XVIII. yüzyıl Mücrüm Kerimi âşık
tarzına XIX. yüzyıldaki ise klasik şiire
daha yakındır. Şiirleri Gerayh, Koşma,
Teeniş, Divani Muhammes, Gazel, Her*
be-Zorba şekil ve türlerindedir,
NAKDİ: Garp ocaklı şairlerden ol*
duğu vç bu yüzyılın ortalannda yaşadığı
şiirlerinden anlaşılmsVtafjır. Bu şairde
de başlıca tema "Cezayir" olarak karşı*
miM
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(Bu eserin, İsmet Çetin'in danış
duğu ve şiirlerinin son derece başarılı
manlığında G.Ü. Öğrencileri Tun
olduğu bilgilerimiz artandadır. Bir koç*
cay Öztürk ve Abdurrahman Kıy
ması Müezzin lamail Ağa tarafından
maz tarafından Lisans tezi alarak
beyatl makamında bestelenmiştir. As*
hazırlanan latin harfli nüshasın
dan yararlanılmıştır.)
ker- âşıklardan olan Şermî, Mora Seferi
sırasında şehı^ düşmüştür. Devrinin , ELÇİN* Şükrü,
"Halk Edebiyatı Araştırmaları Iklasik üslubünu şiirlerine yansıtan
II" Kültür Bakanlığı Yayım, Anka
âşığın belli bir tahsilinin olduğu anlaşıl
ra 1989.
maktadır.
----- —, "Akdeniz’de ve Cezayir'de Türk
TALİBİ : Tokat'ın Zile ilçesinde
Halk Şairleri", JKAE Yayım, An
kara 1986.
18X3 yılında seksen yaçında ölmüştür.
Gençken kahvecilik, yaptığı, daha sonra HEYET, Cevat,
Turhal Şeyh! Mustafa Efendi'ye intisap
"Azerbaycan Şifahi Halk Edebiya
tı", Bakı 1990.
ettiği ve onun halifesi olduğu bilinmek
tedir. İstanbul'a gelen, Zileli Fedayi, KÖPRÜLÜ, M. Fuad,
"XVIII. Asır Saz Şairleri" İstanbul
Esad ve Raşid adlı çırakları bulunan
1940.
âşığın son zamanlarında dinî-tasavvuf!
OÜUZ, M. Ocal,
şiirler söylediği bilinmektedir.
"Yokgat’ta Halk Şairliğinin Dünü
TİLİMHAN i Orta İran'da yer alan
ve Bugünü", Ankara 1994.
Save bölgesindendir. Şiirleri Azerbay- ■-------, "Azerbaycan ve Türkiye Sahamda
can sahası özellikleri taşır. Mezlegan il
Aşık Edebiyatının XVI. Yüzyılına
Dair" İpek Yolu Uluslararası Halk
çesinin Meregey .köyünde doğmuş H.
Edebiyata Seppzyumu Bildirileri,
1205'te burada 70 yaşlarında ölmüştür.
Ankara 1995
Divanı, Ali Kemali tarafindan yayma
hazırlanmış ise de basılmamışlar. Koş ----- y -, "Azerbaycan ve Türkiye Sahasmda
Aşık Edebiyatamn XVII. Yüzyıh",
ma, tecnis, geraylı tarzındaki şiirleri ço
Beşinci Milletlerarası Folklor
, .
ğunluktadır.
Kongresi Bildirileri 2. cilt Halk
Edebiyatı, Ankara 1996.
VALEH i Karabağ'lı meşhur
âşıklardan Seined’in çırağıdır..Dini tah PAŞAYEV.-Sednik,
"Asarbaptan Folkloru ve Aşık Yasil gördüğü, tarihi bilgilere v«ikıf olduğu
radıalîgı", Bakı 1989.
şiirlerinden anlaşılmaktadır. "Valeh ile
Saiin,
Zernigar" adlı hikâyesi vardır. Bu 8AKAOÛLU,
"Azerbaycan Aşıkları ve El Şairle
hikâyede Valehln Zemigâr ile atışmala
ri'* 1. Cilt, İstanbul 1985. (EhUman
rı önemli.bir yer tutar. Valeh'in şiirleri
Ahundov, Tehmasıb Ferzeliyev ve
İsrafil Abbaaov tarafindan hazırla
bu hikâye yoluyla günümüze ulaşmıştır.
nan eser, yasar ve Dr. Ali Berat
Geraylı, Koşma, Muhammes, CahannaAlptekin Ve Esma Şimşek tarafın
me gibi şiirleri önemlidir. Klasik şiir üs
dan Türkiye Türkçesine aktarıl
lubunu ve halk şiiri tarzım başardı bir
mıştır.)
şekilde kullanmıştır. Azerbaycan saha* — -—, "Azerbaycan Aşıkları ye Halk Şair
sının bu yüzyılda yetişen önemli simala
leri", 11. Cilt, İstanbul 1986 (Eser
rından birisidir.
Yrd. Deç. Dr. Ali Berat Alptekin ve
BİBLİYOGRAFYA
ALÎ KEMALİ “Gara Buluttan Siy*
4 nlan a y : TiUmhan" Varlık Dergisi
/
(Tahran), Sayı; 25, YU: 1981
ARAÇLI, Hamit,
"Molla Penah Vagıf, Bakı 1966.
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Esma Şimşek ile birlikte hazırlan
mıştır).
—
UXVUI. Yüzyıl Saz Şiiri". Büyük
Türk Klasikleri, 7. Cilt, İstanbul
1988.
VELtYEV, Vagıf,
"Azerbaycan Folkloru", Bakı, 1986.
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