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ÖZET 

Âşık edebiyatı, kendine kaynaklık eden ozan-baksı geleneğinin asırlar içerisinde, 

farklı kültür dairelerinin ve coğrafyaların etkisiyle değişimlere uğrayarak günümüze ulaşan; 

günümüzde de halkın duygu-düşüncelerini yansıtmak, sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak gibi 

fonksiyonlarla varlığını devam ettiren âşıklık geleneğinin edebiyatıdır. 

Asırlar boyunca, kültürün taşıyıcılığını ve kuşaklara aktarımını üstlenen bu geleneğin 

temsilcilerinin birçoğu, hakkında yazılı bir kaynak bulunmaması sonucu sesini çağların 

ötesine duyuramamıştır. Biz bu çalışmada geleneğin günümüz temsilcilerinden olan Âşık 

Aslan Uslu’yu tanıtmayı ve kültürün korunmasına katkı sağlamayı amaç edindik. 

İncelememizde Âşık Aslan Uslu’nun hayatı ve sanatı ele alınıp, şiirlerin bütünü klasik 

yöntemle incelenmiştir. Daha sonra bazı şiirler “Performans Kuramı”na göre incelenmiştir. 

Uslu’nun hayatı ele alınırken geniş bir çerçeve çizilmiş, gelenek konusundaki düşünceleri 

aktarılırken doğrudan kendi ifadelerinden yararlanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ozan, Âşık, Âşıklık Geleneği, Aslan Uslu, Performans Kuramı. 
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ABSTRACT 

 The literature of minstrel is the literature of the tradition of minstrelsy which arrives 

today varied with the effects of different cultural circles and geographies from the source of 

the ozan-baksı tradition in centuries, and today it resumes its existence with the functions 

like reflecting the emotions and thoughts of the public and satisfying the artistic needs. 

During the centuries, most of the representatives of this tradition, which was 

responsible for carrying culture and transferring to generations, could not announce their 

voice to the further of the periods with the result of no written sources. In this study, we 

aimed to contribute to protect the culture and introduce the Minstrel Aslan Uslu, who is one 

of the modern representatives. 

In our examination, the Minstrel Aslan Uslu’s life and art are handled, and all of his 

poems are analyzed in classical ways. Later, some of the poems are analyzed according to 

the Performance Theory. A large frame is drawn while dealing up the life of Uslu, and 

benefitted from his own explanations while transferring his thoughts about this tradition. 

Key words: Poet, Minstrel, The Tradition of Minstrelsy, Aslan Uslu, Performance 

Theory   
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ÖN SÖZ 

Tarih, bir değişim ve dönüşüm serüvenidir. Medeniyetler, kültürler ve 

toplumlar da bu serüvenden, kendi iç dinamiklerine göre değişen oranda, paylarını 

almışlardır. Tabi çağlar boyunca devam eden bu süreçlerden edebiyatların 

etkilenmeden çıktığını söylemek imkânsızdır. Bu durum Türk edebiyatı için de 

geçerlidir.  

Türk edebiyatı, Türk milletinin asırlar boyunca çok geniş bir coğrafyaya 

yayılması, bu geniş coğrafya içinde bulunan diğer kültürlerle etkileşim içinde olması 

sebebiyle değişimlere uğramıştır.  

Kökleri tarihin karanlık çağlarına kadar uzanan Türk edebiyatının ilk şekilleri 

ve temsilcileri hakkındaki bilgilerimiz sınırlılığını korumaktadır. Ancak bu mahdut 

malumatla bile zengin bir edebiyatın varlığından söz etmek mümkündür. Bu 

zenginliği oluşturan parçaların içine bugünkü âşık edebiyatının temellerini oluşturan 

ozan-baksı geleneğini de dâhil edebiliriz.  

Asırlar ve coğrafyalar içinde kendilerine verilen isim, değer ve önemde 

değişiklikler olan bu geleneğin temsilcileri, 14. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında 

“âşık” ifadesini kullanmaya başlamışlardır. Böylelikle geleneğin adı âşıklık geleneği, 

bu geleneğin içinden çıkan edebiyat da âşık edebiyatı olmuştur. 

Bu yüzyıldan sonra, asırlar içinde çeşitli merhalelerden geçerek günümüze 

kadar gelen âşık edebiyatı, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunan temsilcileriyle 

varlığını ve çağın getirdiği olanaklarla da gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.  

Bu çalışmada, âşıklık geleneğinin bugünkü temsilcilerinden biri olan Âşık 

Aslan Uslu’nun hayatı, sanatı ve şiirleri ele alınmıştır.   Çalışmamız “Giriş”, dört 

bölümden oluşan inceleme, “Sonuç” ve “Ekler”den müteşekkildir.  

Girişte, çalışmamızın konusu, amacı, kapsamı gibi konuların üzerinde 

durulmuş, daha sonra âşıklık geleneğinin kaynakları ve yüzyıllar içerisindeki gelişim 

sürecine kısaca değinilmiştir. 

Birinci Bölüm’de ailesi ve yetiştiği çevre, eğitimi, askerliği, gurbet yılları, 

evliliği ve çocukları, inanç ve düşünce dünyası, iş hayatı başlıkları altında âşığın 

hayatı ile alakalı geniş bilgiler verilmiş, daha sonra da Aslan Uslu’nun âşıklık 

geleneğiyle nasıl tanıştığına ve bu gelenekle alakalı düşüncelerine dair bilgiler 
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aktarılmıştır. Aslanî’nin gelenek konusundaki düşünceleri aktarılırken de doğrudan 

kendi ifadelerinden faydalanılmıştır. 

İkinci Bölüm’de ahenk unsurları, nazım şekil ve türleri, anlatım özellikleri 

başlıkları altında şiirler şekil hususiyetleri bakımından ele alınmış, daha sonra âşığın 

işlediği konular maddeler halinde sıralanmıştır. Burada, kolaylık olması adına, 

şiirlere atıflar verilirken parantez içinde şiir sayısı/ hane sayısı/ mısra sayısı (örneğin 

5/4/3) şeklinde bir yönlendirme metoduna gidilmiştir.   

Üçüncü Bölüm’de, ikinci bölümdeki klasik şiir inceleme metodundan farklı 

olarak, şiirlerden bazıları “Performans (İcra) Kuramı”na göre ele alınmıştır. 

Öncelikle bu kurama dair genel bilgiler aktarılmış, sonrasında bu metotla incelenen 

örneklere yer verilmiştir. Bölümün sonunda da inceleme sırasındaki gözlemlerden 

elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır.   

Dördüncü Bölüm’de, öncelikle şiirler hece sayılarına göre gruplara ayrılmış, 

gruplardaki şiirler de ilk hanelerinin son harfine göre sıralanmıştır. Şiirlerin sonunda 

da, âşığın kendi ifadelerinden hareketle yazılış sebepleri verilmiştir. Serbest vezinle 

yazılan şiirler de birim sonu harflerine göre düzenlenmiştir.  

“Sonuç” kısmında ise çalışmamız neticesinde ulaştığımız bazı tespitlere ve 

önerilere yer verilmiştir. 

“Ekler” kısmında ise Âşık Aslanî ile ilgili bazı fotoğraflara yer verilmiştir. 

Çalışmamız sırasında, varlıklarıyla ve destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız 

bırakmayan aileme; çalışmaya kaynaklık eden ve en az benim kadar heyecanlı olan 

Aslan Uslu’ya; incelemem nedeniyle düzenlenen programa verdiği destek dolayısıyla 

İbradı İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazif Çatalkaya’ya;  değerli fikirlerini benimle 

paylaşan Öğr. Gör. Onur Aykaç, Yrd. Doç. Dr. Hakan Sevindik ve Arş. Gör. Fatih 

Öztürk’e; yardımlarını ve desteklerini esirgemeyerek çalışmamın her aşamasını 

sabırla takip eden, destekleyen ve her aşamada bana yol gösteren kıymetli hocam 

Doç. Dr. Sinan Gönen’e teşekkürü bir borç bilir ve en içten saygılarımı sunarım.  
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GİRİŞ 
A. ÇALIŞMANIN KONUSU, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Âşık edebiyatı, ozan-baksı geleneğinin yüzyıllar içerisinde farklı etkenler 

sebebiyle değişime uğrayarak, günümüze kadar ulaşan âşıklık geleneğinin 

edebiyatıdır.  

Günümüz âşıklık geleneğinde, çağın getirdiği şartlar ve ihtiyaçların değişmesi 

gibi sebeplerle birlikte bazı kural değişiklikleri olmuştur. Ancak bu gelenek, Anadolu 

insanının duygularını dile getirmek, bedî ihtiyaçlarını tatmin etmek gibi 

fonksiyonlarla varlığını sürdürmektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi âşıklık geleneği yüzyılları aşarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. Tabi bu çağlar içinde geleneği icra eden fakat hakkında hiçbir bilgi 

olmayan gelenek temsilcilerinin sayısı oldukça fazladır. Bizim bu çalışmadaki 

amacımız da geleneğin günümüzdeki temsilcilerinden biri olan Âşık Aslanî’yi hayatı 

ve sanatı çerçevesinde ele alarak kültürün korunmasına yardımcı olmaktır. 

Çalışmamızda gözlem ve görüşmelerin verilerinden faydalanılmıştır. Her bir 

şiir klasik şiir inceleme metoduyla ele alınmıştır. İncelemeler esnasında şiirlere 

verilen atıflar, şiir sayısı/birim sayısı/mısra sayısı (örneğin:1/2/3) sistemiyle 

yapılmıştır. 

Bunun yanında bazı şiirler de Performans (İcra) Kuramına göre incelenmiştir. 

Âşıktan, şiirlerinin bazılarının yazılış sebepleri derlenmiştir.  

Araştırmamız âşığın hayatını, sanatını, şiirlerinin incelenmesini kapsamaktadır. 

Kuram incelemeleri de sadece “Performans Kuramı” ile sınırlı kalmıştır. 

 

B. ÂŞIK EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ 

Kaynağını, kökleri tarihin karanlık devirlerine kadar dayanan Türk milletinin 

hayatı ve düşüncelerinden alan Türk edebiyatının İslâmiyet öncesi durumu ile alakalı 

bilgilerimiz oldukça mahduttur. Bu bilinmezliğin yahut sınırlılığın içine bugünkü 

âşık edebiyatının temellerini de dâhil edebiliriz. 

İslâmiyet öncesi Türk toplumundaki şair-musikişinasların durumlarından önce, 

çeşitli toplumların ilk zamanlarında şairlerin nasıl bir sosyal statüye sahip olduklarını 
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göstermek adına birkaç örnek vermek, sonrasında bahsedeceğimiz Türk 

toplumlarındaki şairlerin statüleriyle benzerliğini anlamak adına faydalı olacaktır.  

Arap toplumlarında şairler hem bilgin hem de kâhindi. Yergiler söylemesi için 

bu kişilere başvurulur, bunların söyledikleri yergilerin ağızdan ağıza dolaştırılarak 

düşman kabileye ulaşması sağlanırdı. Düşman boyun şairi de aynı yöntemle karşılık 

vermek zorunda bırakılırdı. Ayrıca cinler bu şairlere ilham verirlerdi. Örneğin 

Zubeyr bin Canab’ın söylemesi ile obalar değiştirilir, savaş veya barışa karar 

verilirdi. Çünkü o, elindeki güçle çelik silahlardan daha fazla zarar verir, boyları 

birbirine saldırtabilir, çölün kötülük tanrılarını boylara musallat edebilirdi (Huart, yıl 

yok:14-15). 

Bunun yanında Fuat Köprülü’nün verdiği bilgilere göre aynı durum 

Mısırlılarda, Yunanlılarda, İskandinavya’da ve Seltlerde de mevcuttur. Örneğin Mısır 

hükümdarlarından Birinci Seti ve İkinci Ramses hakkında rahipler tarafından 

kasideler okunmuştur. 17. sülale zamanında bu olay dinî bir mahiyet almış, hususi bir 

memur, hükümdarın hatıralarını ve onu ilahlaştıran örnekleri temin etmekle 

görevlendirilmiştir. Aynı hâli Yunanlılarda da görüyoruz: Homeré’den evvel gelen 

Yunan şairleri musikişinaslık, rahiplik, hekimlik ve peygamberlik sıfatlarını 

taşımaktaydılar. Seltlerde de benzer bir duruma rastlamak mümkündür. 

İskandinavya’da da ilk şairler aynı zamanda, hastalıkları kendilerine has nağmelerle 

iyileştirilebileceğine inanan bir nevi doktorlardı. Bunun yanında ölen kişilerin 

hatıralarını yaşatma vazifesi de bunlara aitti. İşte taşıdıkları bu görevler nedeniyle 

şairler, toplumda mühim bir yer edinebiliyorlardı. (Köprülü, 1999:53) 

En eski Türk şairleri ise Tonguzların şaman, Moğol ve Bortayların bo veya 

bugué, Yakutların oyun, Altay Türklerinin kam, Samoitlerin tadibei, Finovaların 

tietoejoe, yani, bakıcı, Kırgızların baksı- bakşı, Oğuzların ozan dedikleri sâhir 

şairlerdir. Sihirbazlık, rakkaslık, musikişinaslık, hekimlik gibi birçok vasfı 

kendilerinde toplayan bu adamların, halk arasında büyük ehemmiyetleri vardı. 

Muhtelif zaman ve mekânlarda bunların kıyafetleri, kullandıkları mûsikî aletleri, 

yaptıkları işlerin şekli ve bunlara verilen değer değişiyordu. Semadaki ilahlara 

kurban sunmak, ölünün ruhunu yerin dibine göndermek, hastalıklar ve ölümler gibi 
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fena cinler tarafından gelen işleri önlemek, hastaları tedavi eylemek, bazı ölülerin 

hatıralarını yaşatmak gibi vazifeler hep bu kişilere aitti (Köprülü, 1999:57-58). 

Bunun yanı sıra, Türk toplumunun temel kurumlarının düzene konmasında, 

işlenmesinde, insanlar ile kurumlar arası ilişkilerin bozulmamasında bilge ozanlar 

vazgeçilmez danışman işlevi görürler; toplum hayatında yüklenmiş oldukları bu 

işlevlerin çok yönlülüğü ve çeşitliliğinden dolayı, bireyler arasında her zaman sözü 

dinlenir bir bilge ozan konumunda bulunurlardı (Yıldırım, 1999:506-507).   

Yukarıda, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına dair bilgilerimizin kısıtlı olduğunu 

söyledik. Ancak elimizdeki kısıtlı vesikalarla dahi bu dönemde zengin ve canlı bir 

edebî hayatın varlığını görmekteyiz.  

İslâmiyet öncesi şair-musikişinaslar hakkındaki ilk bilgiler Attila devrine aittir. 

İmparator II. Theodosius tarafından Attila’ya gönderilen elçilik heyetinde bulunan 

Priscos, bu konuda şu bilgileri verir:  

“Akşam olunca meşaleler yakıldı ve Atilla’nın huzuruna iki barbar 

gelerek, kendi yazmış oldukları Atilla’nın kahramanlıkları ve İskitler’in 

zaferleri ile ilgili şiirler okumaya başladılar. Bütün davetliler bu şiir 

okuyanlara bakıyorlardı. Kimi bu şiirlerden dolayı seviniyor, kimi o esnada, 

yaptıkları savaşları hatırlayarak duygulanıyor, ihtiyarlar ise ağlıyorlardı.” 

(Ahmetbeyoğlu, 2014:50) 

Türkler tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin tesiri altına girmişlerdir. Bu 

sebeple kam, baksı ve ozanların sosyal hayat içerisindeki durumlarında bazı 

değişiklikler olmuştur. Örneğin Müslüman olan Türkler arasında kamlara sıradan bir 

büyücüye verilen değerden daha fazlası verilmemiştir. Ancak Temuçin’in dönemine 

baktığımız zaman görmekteyiz ki ona kurultayda Cengiz adını veren Kökçü
1
 adında 

bir şamandır.  

“Tam o sırada bir şahıs ortaya çıktı. Moğolların sözüne güvenilir 

birinden duyduğuma göre, bu şahıs, o bölgede hüküm süren şiddetli soğukta 

çıplak olarak birkaç gün dağda ve çölde dolaşmış, geri döndüğü zaman, 

                                           
1
 Cüveynî’de Temuçin’e Cengiz adını veren bu ismi bulamadık. Bu bilgiye René Grousset’in 

Conqueror of the World adlı eserinden ulaştık (Grousset, 1966:176-178). 
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Tanrı benimle, “Bütün yeryüzünü Temuçin’e ve onun oğullarına verdim, 

Temuçin’in adını Cengiz koydum ve Cengiz’e âdil olmasını söyle”, şeklinde 

konuştu diye haber yaydı. Bunun üzerine o kişiye Teb-Tengri adını 

koydular.” (Alaaddin Ata Melik Cüveynî, 1988:105-106) 

Hülagu Han zamanında da baksıların savaşların vakit tayinine dahi müdahale 

edebildiği görülmektedir. Örneğin Hülagu Han, Bağdat’a hücum etmek istediği 

zaman müneccim Hüsâmeddin’e danışır. Hüsâmeddin bu seferin uğursuzluk 

getireceğini söyler. Eğer padişah ısrar ederse atların ve askerlerin ölmesi, güneşin 

doğmaması, yağmurun yağmaması, fırtınaların çıkması, depremlerin olması, yerden 

bitki çıkmaması ve o yılda büyük bir padişahın ölmesi gibi felaketlerin olacağını 

ifade eder. Ancak diğer emirler ve bahşiler söz birliği ederek, Bağdat’a saldırmanın 

uygun olacağını düşünüp bu yönde karar alınmasını sağlarlar (R. Fazlullah, 2013:37-

38). 

Yukarıda saydığımız misyonlarının dışında kam, baksı ve ozanları çeşitli 

törenlerde de görmek mümkündür. Örneğin Şeylan’ların dini mahiyetini 

kaybetmediği zamanlarda kopuzlarıyla gün içerisinde yorulan dimağları 

dinlendiriyor, Sığır törenlerinde avın bereketli olması adına dini- sihirbazâne şiirler 

terennüm ediyorlardı. Cenaze törenlerinde ise ölülerin gömülmesi için uygun zamanı 

seçip, kopuzuyla çaldığı esrarlı birtakım nağmelerle ruhu ferahlatmaya çalışıyorlardı. 

Aynı zamanda ölen hükümdar veya kişinin hatıralarını yaşatmak da yine aynı 

kişilerin görevi sayılıyordu (Köprülü, 2009: 72-102). 

Bilhassa İslâmiyet’in kuvvetle yerleştiği merkezlerde, müşterek İslâm 

medeniyetinin temsil edici tesiri altında âlimler, mutasavvıflar, şairler, bakıcılar, 

müneccimler, efsuncular, musikişinaslar birbirlerinden tamamıyla ayrılmışlardı. 

Baksıların asırlar önce tek başlarına gördükleri vazifeler dağılmış, parçalanmıştı: 

hastaları hekimler veya efsuncular tedavi ediyor, mûsikî aletlerini musikişinaslar 

çalıyor, şiir ve edebiyat ile uğraşmak medreselerde Arap ve Acem edebiyat ve 

bilgilerini edinmiş âlimlere ait bulunuyor, eski baksıların halkın muhayyilesinde 

efsanevî bir şekil alan kerametleri artık mutasavvıflara isnâd olunuyordu (Köprülü, 

1999:65).  
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Köken olarak henüz aydınlatılmayan “Bahşı” kelimesi Uygur metinlerinde 

“Budist rahibi”, Moğolların Müslüman olmasından sonra, “Uygur harflerini ve edebî 

Türk Moğol dillerini bilen kâtip” anlamında, 16. yüzyıldan sonra ise “hekim, cerrah” 

manasında kullanılmıştır (O. Köprülü, 1991:520). Bâbürlüler’de de mîr-bahşı adında 

ordunun malî ve idarî işlerinden sorumlu olan memurlara rastlanmaktadır (Konukçu, 

1991:403). 

Bahşı kelimesi Hazar ötesi Türkler arasında “iki telli tamburaları ile koşuklar 

okuyan halk şairi” manasında kullanılmıştır (Köprülü, 1999:152). Bu konuda, Orta 

Asya’yı bir derviş kılığında gezen Vambrey’nin anılarındaki şu detayı örnek olarak 

verebiliriz:  

 “Hemen yukarıda ünlü olayları aktardığını, hikâye ettiğini söylediğimiz 

şiirleri yüksek sesle okumak gece toplantılarının, özellikle kış gecelerinin en 

büyük eğlencesidir. “Bahşı” denilen şiir okuyucuları, okuma sırasında 

“Dutare” adı verilen iki telli bir tür tambur da çalarlar. Söz konusu şiirlerden 

bazıları gerçekten güzeldir. Örneğin Mahdum Kulu adlı şâirin şiirleri, 

üzerinde durmaya değer güzelliktedir.” (Vambery, 2012:76)    

Fuat Köprülü’ye göre “Bahşı” kelimesi Kırgız- Kazaklar arasında şamanîlik 

kalıntılarını ve hatıralarını yaşatan sihirbaz, üfürükçü, halk hekimine verilen bir 

isimdir. Ancak bu ismin Azerbaycan ve Türkiye Türkleri arasında pek fazla 

yayılmadığını ifade eden Köprülü’ye göre, Yavuz Sultan Selim’in Mısır ve İran 

seferlerini anlatan Bahşı adlı bir saz şairinden başka bu isme tesadüf edilmez 

(Köprülü, 1999:153-155).  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Azerbaycan ve Anadolu sahasında “ozan” 

ifadesi daha çok kullanılmıştır. Fuat Köprülü İbn Mühennâ Lügati’nde bulunan 

“ozmak” kelimesinden yola çıkarak, kelimenin bu kökten türediğini ileri sürmektedir 

(Köprülü, 1999:142). Alî Şîr Nevâyî de, ozanların “ozmağ” adında bir namesinden 

bahseder. Bu nağmenin herhangi bir ölçüye uymadığını söyleyerek bu türde örnekler 

vermez (Alî Şîr Nevâyî, 1993:118). Aynı kelime Lügat-i Çağatay’da şu şekilde ele 

alınır: 
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“Ozan: Mânî tarzında vezinsiz bir nağme ve terânedir ki Kara Han ve Oğuz 

Han hikâye ve destanında söylerler.”  

“Ozancı: Davul veya def çalarak, Ozan yâni mânî ve şarkı okuyan adam.” 

(Lügat-i Çağatay)” (Şeyh Süleyman, 1298:32). 

Ozanın Oğuz boyları arasındaki yerini anlatan en güzel örnek Dede Korkut’tur. 

Ozanların piri sayılan Korkut Ata Oğuzların tamam bilicisiydi. Ne derse o olurdu. 

Gaipten çeşitli haberler söyler, Allah bunları onun gönlüne ilham ederdi. Oğuz 

kavminin müşkülünü halleden Korkut Ata her ne iş buyurursa tamamlanırdı (Ergin, 

2014:73). Aslında Dede Korkut ozanın özelliklerini, toplum içerisindeki rolünü 

kendinde tecessüm ettiren bir örnektir.  

Ancak 14. yüzyıl sonrasında durumlar değişmiş, ozan sıfatı barındırdığı müspet 

manaları yitirip, boş konuşan, geveze ve herze söyleyen manasında kullanılarak bir 

tezyif ve tahkir ifadesi olmuştur. Saz şairleri de bu yüzyıldan sonra âşık sıfatını 

kullanmaya başlamışlardır (Kabaklı, 2008:46). 

“Âşık” terimini Erman Artun şöyle tanımlamaktadır: 

 “Âşık; sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) 

veya bu özelliklerin birkaçını birden taşıyan ve âşıklık geleneğine bağlı olarak şiir 

söyleyen halk sanatçısıdır. Bu söyleme biçimine “âşıklık-âşıklanma”, âşıkları 

yönlendiren kurallar bütününe de “âşıklık geleneği” adı verilir.” (Artun, 2009:1) 

13. ve 16. yüzyıllar arasında Türk memleketlerinin her tarafında büyük yayılma 

gösteren tekkelere ait unsurlar, âşık edebiyatını oluşturan etmenlerden bir tanesidir. 

Ancak bu tesir oldukça sathidir (Köprülü, 2004:41-43). Dervişlerle beraber gelen bu 

motiflerden yararlanan âşık edebiyatı şiiri, daha sonra mistik bir birlik arayan tekke 

şiirinden ayrılır.  

Buraya kadar menşei hakkında bilgi vermeye çalıştığımız âşık edebiyatını 16. 

yüzyıldan itibaren başlatmak uygundur. Ancak bu yüzyıla gelmeden önce, Baykan 

(Bıkan) tarafından söylenen şiire değinmek gerekmektedir. 1386’da Kars’ı işgal eden 

Timur ordularının şehirde meydan getirdiği tahribatın anlatıldığı bu şiir, sekiz 

haneden oluşmakla birlikte elimizdeki en eski tam âşık şiiridir (Sakaoğlu, 2014:35).  
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16. yüzyılda ise tarihî ve edebî kaynakların çoğaldığı görülmektedir. Genelde 

devletin ordu ve donanmasına mensup olan âşıklar, kendi zamanlarında yaşanmış 

olan askerî hareketler ve savaşlara katılmış, şiirlerinde bu konulardan 

bahsetmişlerdir. Böylelikle bu şairlerin yaşadıkları yüzyılları tespit etmek mümkün 

olmuştur. Yine bu yüzyılda Anadolu ve Rumeli’de, serhat kalelerinde, Suriye ve 

Mısır’da, Kuzey Afrika’da saz şairlerinin çoğaldığını görmekteyiz (Köprülü, 

2004:55).  

Bu yüzyıldaki başlıca simalara değinmeden önce dikkat çeken iki şiirden 

bahsetmek istiyoruz. Birincisi kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen ve Sultan 

Bayezid’in, Yavuz Sultan Selim tarafından tahttan indirilmesini konu edinen 

“Firaknâme-i Sultan Bayezid”tir. 12 haneden oluşan şiir, Sultan Bayezid’in ağzından 

söylenmiştir. Bahsedilen şiirden daha fazla dikkat çeken bir şiir daha vardır ki bu da 

daha çok klasik tarzda yazan Meâlî’nin destanıdır (Sakaoğlu, 1989:113).   

Fuat Köprülü bu devirde yetişen Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köroğlu, Hayalî, 

Ozan, Bahşi, Oğuz Ali, Gedâ Muslu, Çırpanlı, Armudlu, Kul Çulha adlı 11 saz şairi 

hakkında bilgi verirken (Köprülü, 2004:55-111), Kabaklı bu isimlere Hüseynî, Usûlî, 

Kanberoğlu, Dalışman ve Baba Süleyman gibi isimleri ekler (Kabaklı, 2008:49-50). 

Artun ise Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Ahmetoğlu, Bahşioğlu, Hızıroğlu, Kul Piri, 

Sururî, Şükrü Mehmet, Köroğlu, Karacaoğlan’ı
2
 da bu yüzyıla dâhil ederek çerçeveyi 

genişletir (Artun, 2009:239-266).  

17. yüzyıla geldiğimizde sınırları belirlenmiş, gelenekleri oluşmuş ve kendine 

özgü kuralları yerleşmiş bir şekilde karşımıza çıkan âşık edebiyatı, nicelik ve nitelik 

olarak zirveye ulaşmıştır. Bir yandan Kayıkçı Kul Mustafa ve Ercişli Emrah şiirlerini 

üreten, diğer yandan da klasik edebiyata olana aşinalığı sayesinde aruzla yazmış olan 

                                           
2
 Karacaoğlan kimi araştırmacılara göre 17. yüzyılda yaşamış şairlerdendir. Saim Sakaoğlu ise, 

Gelibolulu Ali Efendi’nin tamamladığı Mevâidü’n-Nefâis fi Kavâ’idi’l Mecâlis adlı eserinden ve 

1518’de tamamlanan bir Surnâme’den hareketle Karacoğlan’ın 16. asırda yaşayan bir şair olduğunu 

savunur (Sakaoğlu, 1989:120). Ancak Karaca Oğlan ve Âşık Edebiyatı Araştırmaları adlı 

çalışmalarında Karacaoğlan’ı 17. yüzyıl âşıkları içinde ele alır (Sakaoğlu, 2004:109 ve 2014:374-375). 

Bazı araştırmacılar da 16. yüzyılda yaşayan bu Karacaoğlan’ın Rumelili olduğunu öne sürer (Günay, 

2005:235). İlhan Başgöz ise birden fazla Karacaoğlan’ın olması ve şiirlerinin iç içe geçmesi olayını 

“Karacaoğlan geleneğinin” oluşması olarak yorumlar (Başgöz, 1999:15). 
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Âşık Ömer ve Gevherî’yi yetiştiren bu yüzyıl, âşık edebiyatının genişleme ve 

yayılma çağıdır (Oğuz, vd., 2012:290).  

Bu yüzyılda dil, klasik edebiyatın etkisiyle ağırlaşmaya başlamıştır. Bazı 

âşıkların şehirlerde yönetici sınıflarından destek görmeleri, bazı âşıkların tahsilinin 

artmasıyla birlikte divan şiirinin taklitçisi konumunda olan bir zümre oluşmaya 

başlamıştır.  

17. asrın bir diğer özelliği de asker şairlerin her tarafta daha çok yetişmiş 

olmasıdır. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemiştir. Bu genişlemedeki 

en büyük paya sahip olan ordunun içerisinde bulunan âşıkların sayısı da artmıştır 

(Kabaklı, 2008:65). Bu sanatçılar orduyu motive etmiş, savaşları destanlaştırmış, 

şehit olanların hatıralarını yaşatmaya çalışmışlardır. Buna verilecek en güzel örnek 

ise Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı’dır
3
.  

Bu yüzyılda öne çıkan isimlerden bazıları şunlardır: Gevherî, Âşık Ömer, 

Temaşvarlı Âşık Hasan, Âşık, Kayıkçı Kul Mustafa, Ercişli Emrah, Kâtibî, Bursalı 

Halil, Kuloğlu, Âşık İbrahim, Âşık Nev’î, Âşık Yusuf, Benli Ali, Berberoğlu, 

Haliloğlu, Kâmilî, Keşfî, Kırımî, Kul Mehmet, Kul Süleyman, Mahmutoğlu, Öksüz 

Âşık, Sun’î, Şahinoğlu, Tasbaz Ali, Üsküdârî, Yazıcı (Sakaoğlu, 1989:136-159 ve 

2014:374-504). Ahmet Kabaklı bu isimleri yanına Dedemoğlu, Âhû Dede, Kul 

Nesimî, Seyyahî, Kul Muslu, Memikoğlu, Yamak, Mecnûn, Kul Deveci, Âşık Ali, 

Derviş Ali, Eroğlu, Piroğlu, Şah Bende, Demircioğlu, Afîfe Sultan, Öksüz Âşık, 

Edhemî, Hâkî, Şermî, Gedaî, Tûrâbî ve Zâifî gibi isimleri de ekler (Kabaklı, 

2006:812-813). 

18. yüzyılda âşık edebiyatı bir duraklama devresi içine girmiş, aruz veznini 

kullanmaya çalışan saz şairlerin sayısı artmıştır. Kahvehanelerde, bozahanelerde, 

panayırlarda ellerindeki sazlarıyla şiirler terennüm eden âşıklardan başka, klasik 

edebiyattan etkilenerek manzumeler yazan âşıklara da her yerde rastlamak mümkün 

hale gelmiştir. Bunun yanında Safaî ve Salim’in şair tezkirelerinde bir iki saz şairine 

de yer vermesi bu sınıf şairlere kıymet verilmeye başlandığının göstergesidir. Tabi 

                                           
3
 Detaylı bilgi için bakınız: KÖPRÜLÜ,  M. Fuad, (1930). 17. Asır Saz Şairlerinden Kayıkçı Kul 

Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi, İstanbul: Evkaf Matbaası.   
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bu aksi tesirde, dil hususiyetleri açısından öze dönüş hareketi olarak görebileceğimiz 

“Mahallileşme Akımı”nın da büyük tesiri vardır (Köprülü, 2004:343-344).  

Yukarıda bir yavaşlamadan bahsettik. Ancak bu durum nicelik değil, nitelik 

yönünden kendini hissettirmiştir. Aslında bu yüzyılda bir ikilemin varlığını görmek 

mümkündür. 17. yüzyılda varlığından bahsettiğimiz klasik edebiyat özentisi/etkisi 

18. yüzyılda daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu temayül, asrın saz şairlerinin asıl 

alanlarından uzaklaşmasına sebep olmuş, ancak burada da başarı yakalanmamıştır.  

Bu asrın öne çıkan isimlerinden bazıları şunlardır: Levnî, Ravzî, Ali, Hoca 

Oğlu, Hükmî, Derviş Musa, Kabasakal Mehmed, Ahmed, Kıymetî, Şermî, Mahtûmî, 

Neşâtî, Vartan, Civan, Nûrî, Abdî, Sâdık, Kâmil, Âşık Said, Derûnî, Nigarî, Küşâdî, 

Bağdadî, Kütahyalı Sırrı, Şem’î, Nakdî, Sefer Oğlu, Mağribli Oğlu, Kara Hamza 

(Köprülü, 2004:346).  

19. yüzyıl âşık edebiyatında yeniden bir yükseliş göze çarpar. Heceyle ve sade 

bir dille şiir icra eden âşıkların yanında aruzu da deneyen güçlü temsilcilerin varlığı 

dikkati çeker. Bu yüzyılda sayıları âşıklar özellikle İstanbul’da düzenli bir teşkilat 

kurmuş; payitahtta sarayın, büyük şehirler ve taşrada da ileri gelenlerin desteklerini 

görmüşlerdir. Özellikle büyük şehirlerde yetişen âşıklar, klasik şiirle daha yakın 

temas imkânı buldukları için bu şiiri taklit etmeye çalışmışlardır. Bu asrın dikkat 

çeken bir özelliği de âşıklık kolunun temellerinin atılmasıdır. Emrah, Ruhsatî, ve 

Şenlik kolları bu yüzyılda ortaya çıkmıştır  (Oğuz vd., 2012:295-296). 

19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin siyasî, sosyal, askerî, malî, vb. olmak üzere 

pek çok sorunla karşı karşıya kaldığı bir asırdır. Bu yüzyıl, Devlet-i Âliye’nin eski 

ihtişamından oldukça uzak olduğu ve uzaklaşmaya devam ettiği, toprakların birer 

birer elden çıktığı bir yüzyıldır. Devlet adamları ve aydınlar, içinde bulunulan 

çıkmazı aşmak amacıyla çareler aramış ve kurtuluşu Batı’ya dönük ıslahatlar 

yapmakta bulmuşlardır. Bu ıslahatlar nedeniyle devletin ve toplumun yönü Batı’ya 

çevrilmiş, haliyle değişimler başlamıştır. 

Toplumu en uç sinir noktalarına kadar etkileyen bu değişimlerin âşık 

edebiyatını etkilememesi elbette ki düşünülemez. Yeniçeri ocağının kapatılmasından 
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sonra âşık kahvehanelerinin yıktırılması bu duruma bir örnek teşkil eder. Bu 

kahvehaneler yerini “semaî kahvehaneleri”ne bırakmıştır (Artun, 2009:298).  

Yapılan ıslahatlardan sonra ortaya çıkan sorunlardan birisi de, yeniliklerin 

halka anlatılıp kabul ettirilmesi meselesidir. Çünkü yapılan ıslahatlar halkın manevi 

olarak beslendiği ruh kökleriyle bağdaşmamaktadır. Bu konuda Sezai Karakoç’un 

Tanzimat Fermanı ile ilgili “Kalp, ciğer, mide ve bağırsakların dışarıda, deri, el, 

tırnak ve ayakların içeride olması gibi garip bir iç dış değişimi…” (Karakoç, 1996:7) 

benzetmesi, içinde bulunulan durumun beliğ özeti olarak görülebilir.  

Halka anlatılması gereken ıslahatlardan biri de fesin umumî şapka olarak kabul 

edilmesi hadisesiydi. İkinci Mahmut döneminde alınan bu kararın toplum tarafından 

kabul edilmesi elbette ki kolay olmayacaktı. Çünkü bu kararın lehinde olanlar kadar 

aleyhinde olanlar da vardı. Lehinde olanların birisi de Âşık Dertli’dir. O dönemde 

Hüsrev Paşa’nın himayesinde olan Dertli “fes” redifli bir şiir yazarak fesi över
4
. Bu 

da bize gösteriyor ki, âşıklar bu yüzyılda yapılan ıslahatların halka anlatılmasında yer 

almışlardır. 

19. yüzyılda yetişen âşıkları Sakaoğlu şu şekilde sıralar: Âşık Şem’î, Âşık 

Şenlik, Âşık Tâhirî, Bayburtlu Celâlî, Bayburtlu Zihnî, Ceyhunî, Dadaloğlu, Deli 

Boran, Dertli, Erzurumlu Emrah, Gedâî, Hızrî, Kâmilî, Kusurî, Meslekî, Minhacî, 

Muhibbî, Ruhsâtî, Serdârî, Seyrânî, Silleli Sürurî, Sümmânî, Tokatlı Nuri (Sakaoğlu, 

1989:191-219). 

Fuat Köprülü’nün eklediği bazı isimler şunlardır: Ispartalı Seyrânî, Devâmî, 

Figanî, Zehrî, Nigârî, Cevrî, Hikmetî, Bezmî, Micmerî, Bezlî, Sabrî, Celâlî, Zülâlî, 

Remzî, Nâzî, Meydânî, Tanbûrî Mustafa, Hengâmî, Pesendî, Mehmed Ali, Gülzârî, 

Niyâzî, Bedrî, Bahrî, Ferdî, Lûtfî, Tıflî, Cemâlî, Ikrârî, Rizâ, Pinhânî, Hezârî, Bey 

Oğlu, Gündeşli Oğlu (Köprülü, 2004:473). 

Yirminci yüzyılda âşık edebiyatı, gerek Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki, 

gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki siyasi ve sosyal gelişmeler 

nedeniyle eski önemini kaybetmiştir. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına 

                                           
4
 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız: KUTLU, Şemseddin, (1988). Dertli, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yay.  
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kadar art arda girilen savaşlarla topraklar büyük ölçüde kaybedilmiş; elde kalan 

topraklarda ise savaşın enkazının kaldırılıp, aynı temel üzerine kurulması planlanan 

bir devletin kuruluş mücadelesi verilmeye başlanmıştır.  

Tabi bu olumsuz ortam âşık edebiyatını da etkilenmiştir. Âşıkların başkentte ve 

büyük şehirlerdeki eski ihtişamı kaybolmuş, gelenek taşrada ayakta kalabilme çabası 

içerisine girmiştir. Osmanlı Devleti döneminde devlet desteği görebilen âşıklar 

zümresi Cumhuriyet döneminde bu destekten mahrum kalmışlardır. 1931 yılında 

Sivas’ta düzenlenen “âşıklar bayramı” ile geleneğin hâlâ var olduğuna dikkatler 

çekilmiş, 1966 yılında Konya’da yapılan bayramla da âşıklar birbirini tanıma fırsatı 

bulmuşlardır (Artun, 2009:352-353). 

Âşık edebiyatı adına yirminci yüzyılın dikkat çeken bir özelliği de yeni bir icra 

ortamına kavuşulmasıdır. Âşıklar, sözlü ve yazılı icra ortamının yanında elektronik 

ortamı da geniş bir biçimde kullanmışlardır. Radyo programları, plaklar, kasetler, 

televizyonlar ve asrın sonunda CD’lerle büyük merkezlerden ücra köşelere kadar 

seslerini duyurmayı başaran âşıklar, ulaşımda müspet manadaki gelişmeler sayesinde 

hareket alanı genişletmiş, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında seslerini 

duyurabilmişlerdir (Oğuz vd., 2012:302-303).    

Bu yüzyılda yaşayan âşıkların bazıları şunlardır: Âşık Veysel, Âşık Ferahî, Ali 

İzzet Özkan, Âşık Mehmet Yakıcı, Bayburtlu Hicranî, Davut Sularî, Efkârî, Gufrânî, 

Habib Karaaslan, İlhamî, Posoflu Müdâmî, Posoflu Zülâlî, Recep Hıfzî, Talib 

Coşkun, Kadirlili Halil Karabulut, Sivaslı Âşık Kul Gazi, Erzurumlu Ali Rahmanî, 

Âşık Mustafa Ruhanî, Gürünlü Âşık Gülhanî (Sakaoğlu, 1989:220-240 ve 2014:552-

637). 

Erman Artun da; Âşık Cemal Hoca, Âşık Huzurî, Yorgansız Hakkı Çavuş, 

Âşık Mihmanî, Âşık Deli Hazım, Âşık Mevlid İhsanî, Âşık Fehmi Gür, Âşık Yaşar 

Reyhanî, Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Rüstem Alyansoğlu, Âşık Murat Çobanoğlu, 

Âşık Mahsunî Şerif, Âşık Ahmet Poyrazoğlu gibi isimleri bu yüzyıla dâhil eder 

(Artun, 2009:352-453). 

Sonuç olarak, menşeini ozan-baksı geleneğinden alıp değişen yer, zaman, din 

ve kültür dairesi gibi konuların etkisiyle şekillenen âşık edebiyatı, yukarıda 
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bahsettiğimiz çağlar boyunca halkın isteklerine cevap vermiş bir gelenektir. Tarihin 

medeniyetleri, kültürleri, gelenek ve âdetleri ta’dil edebilen seyri içerisinde değişen 

misyonlarla karşımıza çıkan bu geleneğin temsilcileri, farklı sosyal ve kültürel 

şartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermişlerdir. Bunu yaparken de 

hiçbir zaman sadece tek zümreye ait olmamıştır.  

Temelini aldığı yüzyıllardan itibaren süzecek olursak göreceğiz ki, bu 

geleneğin çağlar içindeki temsilcilerine, insanın olduğu bütün mekânlarda rastlamak 

mümkündür. Tarihin akışı içerisinde bir han çadırından hükümdar sarayına, bey 

konaklarından köy evlerine, kervansaraylardan kahvehanelere kadar insanların sosyal 

hayat içinde sınıflarını anlamamıza yardımcı olan bütün mekânlarda geleneğin 

izlerini görmemiz mümkündür.      

Çağın şartlarının ve ihtiyaçların farklılaşması icra sahalarının farklılaşması ve 

bunun yanında teknolojinin gelişmesi gibi sebeplerle geleneğin bazı kurallarında 

değişiklikler olmuştur. Ancak âşık edebiyatı günümüzde siyasi, iktisadî, içtimaî 

tenkitleri seslendirmek, Anadolu’nun ücra köşelerinden büyük şehirlere göç eden 

insanların sanatsal zevklerine ve hislerine cevap vermek gibi fonksiyonlarla varlığını 

sürdürmektedir (Özarslan, 2001:171). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÂŞIK ASLAN USLU’NUN HAYATI VE SANATI 
A. ÂŞIĞIN HAYATI ÇERÇEVESİNDE 

1. Ailesi, Doğumu ve Yetiştiği Çevre 

Uslu sülalesi Samsun’un Alaçam ilçesinden gelmektedir. Günümüzde ise aynı 

ilimizin On Dokuz Mayıs ve Bafra ilçelerinde ikamet etmektedirler.  

Âşık Aslan Uslu’nun büyük babasının adı Ali’dir. Ali Uslu, Aslan Uslu’nun 

babası olan Satılmış daha küçükken vefat etmiştir. Aslan Uslu’nun babaannesinin adı 

Satu’dur. Satu Uslu ilk eşi olan Ali Uslu’nun vefat etmesinden sonra Muslu adında 

bir adamla evlenmiştir. Bu evlilikten Halil ve Ünzile adında iki çocuğu daha 

olmuştur. 

Satu ve Ali Uslu çifti, tek evladına Allah’a adanmış, verilmiş manasına gelen 

Satılmış ismi vermişlerdir. Satılmış Uslu 2 Mart 1930 tarihinde Samsun’un Alaçam 

ilçesinin Alamet (Umutlu) köyünde dünyaya gelmiştir. Bu doğum tarihi, devrin 

şartlarının getirdiği yetersizlikler nedeniyle kesin bir günü belirtememektedir. 

Babasını çocuk yaşta kaybeden Satılmış Bey çobanlık, tüccarlık ve demircilik gibi 

işler yaparak geçimini sağlamıştır. Hayatının yaklaşık son on sekiz yılını yatağa bağlı 

olarak geçiren Satılmış Uslu, 13 Mart 2007 tarihinde de vefat etmiştir. Bu kaybın 

ağırlığı Aslan Uslu’nun şiirlerinde kendisini hissettirir. 

Sen gittin gideli bizim ellerden 

Hallerim sorma yorgunum baba 

Hele çekileli sohbetten dilden 

Saza da söze de dargınım baba (16/1) 

 

Bağırmak istedim bağıramadım 

Derdimi kimseye anlatamadım 

Sen gittin gideli ısıtamadım 

Üşüyen sırtımı vurgunum baba (16/4) 

 

Musallada olsun son kez göreyim 
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Ak sakalın doya doya seveyim 

O mübarek ellerinden öpeyim 

Âşık Aslanî’yim oğlunum baba (16/5) 

Aslan Uslu’nun annesinin adı da Satu’dur. Dokuzu hayatta, iki tanesi vefat 

etmiş olan 11 çocuğun annesi olan Satu Uslu, 03 Şubat 1930 tarihinde doğmuştur. 

Hayatı çocukları, eşi, tarla ve hayvanlarının bakımı arasında çile, yokluk, sıkıntı ile 

geçen Satu Hanım; iki erkeğin yapacağı işi tek başına yapabilecek kadar da güçlü 

dirayetli bir Anadolu kadınıdır. Satu Hanım’ın annesinin adı Gülnaz, babasının adı 

da “Çoban Hüseyin” lakabıyla bilinen Hüseyin Özçelik’tir. Turan, İsmet, Hamide, 

Nezire ve Günnaz adında kardeşleri vardır.   

İşte Aslan Uslu Satılmış ve Satu Uslu’nun en küçük çocukları olarak 24 Mayıs 

1971 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gelir. Uslu’nun Ali, Çiçek, 

Fatma, Mustafa, Aynur, Aysel, İsmail ve Meral olmak üzere sekiz kardeşi vardır.  

Aslan Uslu kısıtlı imkânlarla büyüyen bir çocuktur. Hayvancılıkla uğraşan bir 

ailenin içinde yetiştiği için peygamber mesleği olarak görülen çobanlık da yapmıştır. 

Bu tecrübe onun ay takvimini iyi bilmesine vesile olmuştur. Aslan Uslu’da okuma 

sevdası aslında bu yıllarda başlamıştır. Hayvanları güderken, piknik yapan insanların 

çöp diye ardında bıraktıkları gazeteleri toplayarak okumaya çalışan Uslu, kendine ait 

ilk kitabını ortaokulda alabilecektir. 

Gündüz tarla işi akşam davara 

Kalamazdık bir dakkacık avara 

Haneyler’den başla yukarı sıra 

Elma, armut döke döke yetiştik (29/1) 

 

Çok idi sofrada azların azı 

Yorgunken geçmezdi lokma boğazı 

Su sıvarırdık sabah namazı 

Kavun karpuz eke eke yetiştik (29/2) 

 

İlçem Akıncılar, babamız rençber 
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Pancar pezük dike dike yetiştik 

Beden gücü ile görülür işler 

Sonbaharda söke söke yetiştik (29/3) 

2. Eğitimi 

Aslan Uslu okul sıralarıyla Cumhuriyet Mahallesi İlkokulu’nda tanışır. Bu 

yıllarda öğretmenliklerini yapan Kemal Öztürk ve Neriman Özdemir adlı 

öğretmenleri onun eğitim hayatında önemli bir yere sahip olmuşlardır. 

Aslan Uslu ilkokulu bitirdikten sonra, babası Satılmış Uslu onu hayvancılıkla 

uğraştırmaya karar vermiştir. Ancak Uslu okumayı çok istemektedir ve Mustafa 

abisinin kendisine veli olmasıyla, okuma ve yazmanın tadını alacağı Ballıca 

Ortaokulu’na kayıt yaptırmıştır.  

Daha sonra Bafra Lisesi’ne kayıt yaptıran Aslan Uslu’nun eğitim hayatı 19 

Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümüyle devam 

etmiştir. Âşığın hayatında üniversite yıllarının özel bir yeri olmuştur. Çünkü o 

yıllarda ve Amasya’da daha çok kendi olabilmiş, daha çok öğrenebilmiştir.  

3. Askerliği  

Aslan Uslu askerliğini 1994-1995 yıllarında, kısa dönem (8 ay) olarak Kütahya 

Hava Er Eğitim Tugayı’nda tamamlamıştır. Onun için askerlik zamanları farklı farklı 

insanları tanıma açısından adeta bir okul halini almıştır. 

4. Gurbet Yılları 

Aslanî gurbetle genç yaşlardan itibaren tanışmıştır. O yıllarda İstanbul’da 

bulunan ağabeyleri Mustafa ve İsmail’in yanına gitmiş ve bir ekmek fırınında 

çalışmıştır. Fırında çalıştıktan sonra inşaat işlerinde de çalışan Aslan Uslu, en 

sonunda bir kahvehanede ocakçılık yapmıştır. 

Daha sonraları âşığın üniversiteyi kazanmasıyla devam eden gurbet hayatı, 

üniversite bittikten sonra da nihayet bulmamıştır. Mesleğe geç de olsa atanan Aslan 

Uslu’nun gurbeti, bu sefer öğretmenlik mesleği nedeniyle devam edecektir. Konya 

Yerköprü Santralı İlkokulu ile başlayan, sonrasında Sivas’a ve oradan da İbradı’ya 

sürgün edilmesiyle, âşığın hayatında gurbet hala bitmeyen bir olgu halini almıştır.  
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Gurbette çekilen sıkıntılar ve görülen günler, âşığın sanatını etkileyen en 

önemli konulardandır. Gurbet bayramların bayram olmadığı, dertleri çoğaldığı, 

insanlar arasında muhabbetin olmadığı, ana-baba hasretinin çekildiği bir yerdir. 

Gurbet elde ağzımızın 

Ne tadı ne tuzu kaldı 

Ömür denen yazgımızın  

Çoğu gitti azı kaldı (4/1) 

 

Umutlanır neşelenir gülerdik 

Neyi diler isek Haktan dilerdik 

Helalı haramı ince elerdik 

Acayip kul olduk gurbet ellerde (22/3) 

 

Bayramda yaşanan gurbeti sorma 

Bayram bizim amma el bizim değil 

Gönüle sunulan şerbeti sorma 

Şerbet bizim amma bal bizim değil (31/1) 

 

5. Evliliği, Eşi ve Çocukları 

Aslan Uslu 1996 yılında, arkadaşlarının PKK tarafından hunharca şehit edildiği 

Hakkâri’ye tayinini istemiştir. Ancak o dönemde Konya Hadim Halk Eğitimi 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun müdürlük görevini yürüten Mehmet Atar bu 

tayin meselesine karşı çıkmış, Uslu’yu kendi yanına müdür muavini olarak almıştır.  

Uslu müstakbel eşi Ayşenur Hanım’ı ilk olarak, halk eğitim merkezinin 

düzenlediği bir gecede görmüştür.  Ataroğlu, bu konuda müdahil olarak Ayşenur 

Hanım’ı ailesinden istemiştir.  

Ataroğlu, âşığımızın ustası olmakla birlikte aynı zamanda baba vekildir. Çünkü 

Satılmış Uslu rahatsızlığından dolayı Samsun’dan Konya Hadim’e gelememiştir. Bu 

sebeple Ayşenur Hanım’ı ailesinden isteme görevini Âşık Ataroğlu üstlenmiştir. 

Sonrasında Hadim’de ve Samsun’da yapılan iki düğünle Aslan ve Ayşenur Uslu 

dünya evine girmiştir.  
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Bu evlilikten, biri kız diğeri erkek olmak üzere, iki çocukları dünyaya gelir: 

Gökçenur ve Göktuğ. Kızları Gökçenur Konya Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitimine 

devam etmektedir. Oğulları Göktuğ ise henüz 4,5 yaşındadır. 

6. İnanç ve Düşünce Dünyası 

Aslan Uslu Türk ve Müslüman olmanın bilincinde olan, bu bilincin üzerine 

hayatını ve çevresini kuran bir âşıktır. Din, vatan, millet, bayrak gibi toplumsal 

manada manevî değeri yüksek mefhumlar, onun hayatında ve sanatında önemli bir 

yer tutar. 

Âşık Aslanî’nin şiirlerinde samimi bir Allah ve peygamber sevgisine rastlamak 

mümkündür. Oğlu ve kızına öğüt verirken bu yoldan ayrılmamalarını tavsiye eden 

Uslu için sanat, yalnızca Allah’a ulaşmak için bir araçtır.  

Hakkın dergâhına giden kervanın 

Tozlu izlerine takılıp gitsem 

On sekiz bin mühür taşıyan yârin 

Aşkın ateşine yakılıp gitsem (35/1)  

 

Sözün edep özün iffet 

Dilin Allah desin kızım 

Yaratanı daim zikret 

Halin Allah desin kızım (9/1) 

 

Sen bir Türk’sün olma zelil 

Durma çağla gürül gürül 

İslam ile tekrar diril 

İlin Allah desin kızım (9/5) 

 

İçinde aslanı sakın uyutma 

Ha bugün ha yarın diye avutma 

Türk ve Müslümansın sakın unutma 

Asil kimliğini sildirme oğul (32/3) 
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Besmele, şükürü dilden bırakma 

İnancını yaşa halden bırakma 

Türklük vakarını elden bırakma 

Irkına kimseyi güldürme oğul (32/5) 

 

Gördüm sandığına, bilmek için bak 

Yalnızca Allah’ı bilmektir sanat 

Beş vakit, kırk rekât, yirmi dört saat 

Dilden dile konar durur dualar (47/3) 

 

7. İş Hayatı 

Küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Aslan Uslu ekmek fırınında, inşaat 

işlerinde ve kahvehanelerde çalışmıştır. Üniversiteyi bitirdikten sonra ise öğretmen 

olarak iş hayatına devam etmiştir. Ancak Uslu öğretmenliği bir meslek olarak değil, 

insanı yetiştirmek adına çalışılan bir yer olarak görmüştür. 

Uslu’nun öğretmenlik hayatı Konya Yerköprü Santralı İlkokulu’nda 

başlamıştır. Buradan, dönemin siyasî uygulamalarına uymadığı için Sivas’ın 

Akıncılar ilçesindeki bir ilkokula sürgün edilmiştir. Daha sonra da Antalya İbradı 

ilçesi Nefise Yılmaz İpek İlk-Ortaokulu’na atanan Uslu, halen burada öğretmenlik 

yapmaktadır. Mesleğine olan ilgisi ve sevgisi Aslanî’nin dizelerine şu şekilde yansır:  

Tahtanın başında ömrü solsa da 

Bir senede bir tek günü olsa da 

Çileyle hasretle gözü dolsa da  

Çizgi çizgi umut taşır yüzümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz. (59/9) 

 

Başöğretmen Atatürk’ün izinde 

Her birimiz derman bulur dizinde 

Yeni nesil eseriniz sözünde (59/10) 
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Aslan Bey, öğretmenlikten arta kalan zamanlarda ise Antalya’nın Alanya 

ilçesinde eşi Ayşenur Hanım tarafından işletilen küçük ve şirin bir kahvehanede 

işlere yardımcı olur.  

 

B. ÂŞIĞIN SANATI HAKKINDA  

1. Şiire Başlaması 

Aslan Uslu’nun şiire ne zaman başladığına dair kesin bir tarih yoktur. Kendi 

ifadelerinden anladığımız kadarıyla her zaman şiirle iç içe yaşayan biridir. Ailesinde 

kendisinden başka gelenekle iç içe olan başka birisi olmamasının yanında, ailedeki 

çoğu kişi Aslan Uslu’nun bu gelenekle uğraştığından haberi dahi yoktur. 

Uslu’yu yazmaya iten araçların başında okumak gelir. Âşık içinde bulunduğu 

kısıtlı imkânlara rağmen okumaktan kopmayan âşık, bu yolla fikir dünyasında 

biriktirdiklerini çektiği sıkıntılarla birleştirerek kağıda dökmüştür. Düşünce 

dünyasındaki bu birikim çekilen dert ve sıkıntılarla birleşince de yazma süreci başlar. 

İlham alınan bu noktalara ilerleyen zamanlarda millî ve manevî değerler de 

eklenecektir.  

Uslu, çekilen dert ve sıkıntıların yanında, gençlik dönemlerinde beşerî aşkı 

anlatan şiirler de yazmıştır. Eşi Ayşenur Hanım, evlendikten sonra bu şiirleri yırtıp 

attığından o şiirlerden geriye pek bir şey kalmaz. 

2. Ustası Mehmet Atar ve Mahlası  

Âşık Aslan Uslu Konya Yerköprü Santralı İlkokulu’nda çalıştığı yıllarda, 

şiirleriyle çeşitli yarışmalara katılır. Ancak sürekli ikinci olur. Bu duruma 

dayanamayıp Hadim’de birinci olanın kim olduğunu aramaya başlar. Çalıştığı 

kurumun lojmanlarında kaldığı sıralarda bir gün; elinde saz, yanında da eşi ve 

çocukları olan bir adam gelir. Bu kişi ilerde baba vekili de olacak olan ustası Âşık 

Ataroğlu’dur.  

Bazı gökçe yürekli bazen deliyim 

Bazen hadimiyim bazen de erim 

Âşık Ataroğlu üstadım pirim 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur (53/10) 
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Tanıştıkları o günden sonra Ataroğlu, Uslu’nun ustası olmuştur. Aslan Bey 

mahlasını ustasından almıştır. Âşık Ataroğlu ona, “Aslanî” mahlasını vermiştir. 

Gözlemlediğim kadarıyla Mehmet Atar’ın Uslu ailesinde büyük bir yeri vardır. 

Gerek Aslan Uslu’nun kendisinden, gerekse eşi Ayşenur Uslu’dan dinlediklerimiz, 

Ataroğlu’nun bu ailenin bir ağabeyi, daha da ötesi bir büyüğü olarak görüldüğü 

hissini uyandırmıştır.  

3. Etkilendiği Şair ve Yazarlar 

Aslan Uslu başta Ozan Arif ve Âşık Ataroğlu olmak üzere; Karacaoğlan, Âşık 

Veysel, Mehmet Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Abdurrahim Karakoç gibi 

isimlerden etkilenmiştir. 

Ozan Arif âşığın sanatında önemli bir yere sahiptir. Ozan Arif’in kendisi gibi 

öğretmen olması, düşüncelerinden taviz vermemesi, millî ve manevî değerlere sahip 

çıkması, irticalen şiir söyleme yeteneği gibi özellikleri nedeniyle bu ismi kendisine 

yakın bulur.  

Âşık Ataroğlu ise âşığımızı daha çok, zengin konu dağarcığıyla etkilemiştir. 

4. Saza Olan İlgisi ve İcra Alanları 

Âşık Aslanî geleneğe ilk adım attığı yıllarda saz çalmayı iyi bilen bir âşıktır. 

Fakat mesleğinden dolayı yaptığı göçler, onu gelenekten ve saz çalmaktan 

uzaklaştırmıştır. Bu sebeple saz çalma yeteneğini büyük ölçüde kaybetmiştir.  

Aslan Uslu günümüzde şiirlerini daha çok, meslek icabı katıldığı bayram, 

kutlama ve törenlerde icra etmektedir. Çünkü görev yaptığı yerler geleneğin sürdüğü 

mekânlara da uzak kalmıştır.  

5. Âşığın Yayın Hayatındaki Yeri 

Âşık Aslan Uslu’nun şiirleri çok fazla yerde yayınlanmaz ancak, Akıncılar 

ilçesinde görev yaptığı sırada Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği Tarafından 

hazırlanan 5 ciltlik Şairler Seçkisi Şiir Antolojisi’nde “Öylesi Sevdalara İnat”, “Böyle 

Yetiştik”, “Bayram Ola” ve “Dağlara” şiirlerine yer verilir (SİYŞAD, 2014:130-

135).  

6. Âşıklık ve Âşık Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri 

Âşık Aslan Uslu’ya âşık edebiyatı ve geleneği hakkında sorular sormuştuk. 

Kendisi bu soruları hem yüz yüze görüşmelerimizde, hem de sonrasında e-posta 
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atarak cevaplamıştır. Âşığın doğrudan kendi düşüncelerini yansıtması adına, verilen 

cevapları buraya alıyoruz.  

- Sizce âşıklık nedir? 

Âşıklık, Türk kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturur.  Türk 

toplumunda, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntıları, alışkanlıkları, bilgi, töre ve 

davranışları sazlı ve sözlü taşıyıcısı konumundaki özel insanların adıdır âşık. Bu 

gelenek, diğer kültür değerlerinde olduğu gibi, belirli bir işlevi yerine getirmek, bir 

ihtiyacı karşılamak üzere geleneksel kültürün yarattığı kültür değeridir. 

 

- Geleneğin içindeki usta-çırak ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Varsa ustanız hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Âşıklık geleneğinde yaşatılan geleneklerin en önemlilerinden birisi usta çırak 

geleneğidir bence. Yani bir ustanın, bir öğretmenin yanında, dizinin dibinde âşıklık 

eğitimi görmek olgunlaşmak, âşık olmak için şarttır.  Çırağın, ustasının hayır duasını 

alarak tek başına halk önüne çıkma iznini alması da ayrıca şarttır. Anne baba duası 

gibidir ustanın duası, yürekten ve en üst makamdan gelir. 

Ustam Âşık Ataroğlu, öğretmendir ve Konya Hadim’lidir. Eşi ile birlikte hâlen, 

Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde ikâmet etmektedir. 

Ustamın mahlâsı Ataroğlu’dur. Bu mahlâs ona, 1976 yılında ilk defa katıldığı 

Türkiye Âşıklar Bayramı’nda zamanın usta âşığı Şeref Taşlıova tarafından 

verilmiştir. Taşlıova, âşığımıza adını, soyadını sormuş ve “Sen de bundan sonra 

Ataroğlu diye anılasın!” demiştir. 

Ustam şiirlerinde çeşitli konuları işlemiştir. Aşk ve sevgi konulu şiirler ağırlıklı 

olmak üzere, millî ve dinî konular, ilim, tabiat sevgisi, köy ve şehir hayatı, geçmişe 

özlem, sosyal ve günlük olaylar gibi konuları işler.  

Bende konu zenginliğini ustamdan görsem de, diğer çırakları gibi onun 

yanında kalma ve yetişme şansı bulamadım. Muhabbet olmayınca âşık körelir. En 

büyük üzüntümdür ustamın yanında çok kalamayışım. 

 

- Yetiştirdiğiniz çırak veya çıraklar var mı? Varsa hakkında/ haklarında 

bilgi alabilir miyiz? 
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Mesleğim, çileler, sıkıntılar hem bu gelenekteki çalışmalarımı hem de çırak 

yetiştirme hususunda ki çalışmalarımı etkilemiştir. Hani siz sorunca tekrar bir 

kıpırdanma bir dönüş bir yanma başladı. Demek ki bir dürtü lazımmış. Mehmet 

Karatepe, Sivaslı öğretmen arkadaşım, çıraklık anlamında olmasa da şiiri sevdirme 

ve şiir yazma hususunda yaptığımız çalışmalarla çırak kabul edilebilir. 

- Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatının günümüzdeki durumu hakkında 

neler söylemek istersiniz? 

Âşıklık geleneği günümüzde zayıflamıştır. Çünkü âşıklık geleneğini besleyen 

sözlü gelenek zayıflamış, usta-çırak ilişkisi çözülme noktasına gelmiş, çıraklar 

ustanın yanında yetişemez o saz ve söz ilimi alamaz olmuş ve ustaların yeni âşıklar 

üzerindeki denetimi azalmıştır. Dinleyici kitlesi çok azaldı. Sözlü gelenek zayıfladı. 

Âşık şölenleri azaldı. Yapılanlar da desteklerin az olması nedeniyle hem içerik hem 

de katılımcı niteliği açısından zayıfladı. Günümüzde töreye, geleneğe uyma yerine 

meclisin meşrebine göre programlar yapılıyor ve sazın doğal sesiyle çalıp söylemek 

yerine elektro-saz kullanılıyor, âşıklar geçim derdiyle düğün pavyon çalgıcısı haline 

getiriliyor.  

 

- Toplumun ve kendi çevrenizin âşıklara verdiği önem hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir? 

Âşıklar çok fazla gündemde olmamaları, toplumsal olaylarda fazla yer 

almamaları, sanal dünyayı, TV’yi çok kullanamamaları nedeniyle hak ettikleri 

yerlerde değildirler. Garip bir durum söyleyeyim yani.  Kendi evlerimiz bile popüler 

olmayan hiçbir şeye ilgi göstermiyor. Yani toplantı, tören vs. dışında eşim ya da 

kızım bile şiirlerimi dinlemiş değillerdir. Oğlum daha küçük, büyüyünce onu da 

göreceğiz. Fast food beslenme kültürü gibi olmuş toplumun her alandaki kültürel 

gelişimi. Bu âşıklık geleneği içinde böyledir. Ancak ne zaman güçlü sözler, 

anlatımda ustalık, söylenmesi gereken önemli ve vurucu bir anlatım gerekiyor, yani 

ne zaman adam gibi konuşmak, ne zaman adam gibi anlatmak gerekiyor o zaman bir 

kıtalıkta olsa bir şiire bir âşık sözüne ihtiyaç duyuluyor. Âşıklık geleneği bir grup 

sevdalısı ve yaşatanının elinde tüm ihtişamıyla bekliyor. Lazım olduğunda, kurtuluş 

savaşı gibi mesela, ortaya çıkmaya hazır duruyor. 
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- Âşıkların görev ve sorumlulukları hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Günümüz âşıkları, maddi ve manevi her soruna rağmen silkinmeli ve edebî 

gelişmeleri takip etmeli, geleneğine tabi oldukları milletin kimliğini yakalayabilmeli, 

milli ve manevi olaylar karşısında tepkisiz kalmayıp,  eskiden olduğu gibi toplumun 

önüne geçmeli, duygularına, isyanlarına acılarına sevdalarına tercüman olmalı, bütün 

kitleleri kucaklayıp, yeniden yapılanan âşıklık geleneğini yeni özüyle sürdürmelidir. 

Bu yüce milletin bu geleneğe de bu gelenekten gelecek âşıklara da ihtiyacı vardır ve 

olacaktır. 

- Bir âşık olarak devletimizden ve üniversitelerimizden beklentileriniz 

nelerdir? 

Siz bu araştırmanızla beni tekrar şiir yazmaya, geleneğin yaşatılması için 

çalışmaya, kendime olan güven duygumun artmasına, düşünmeye ve çalışmaya 

yönelttiniz. Demek ki üniversitelerimizden beklentiler olmalı. Yani üniversitelerimiz 

bu geleneğe ya da unutulmaya yüz tutmuş asli değerlerimize sadece araştırma 

yaparak bile can verebiliyor. Devletimizden herkes bir şeyler bekler ama bu 

geleneğin çok büyük ustaları, çok özel isimleri, millete mal olmuş âşıkları var. En 

azından onlar için devlet sanatçısı olma ya da başka yolla da olsa destekleme 

yapılabilir. Bu sanatın günümüzdeki en büyük düşmanı maddiyattır. Geçim sıkıntısı 

âşıkları sazdan da sözden de uzaklaştırıp, düğün-dernek ve pavyonlarda olmadık 

muhabbetlere meze yapıyor. Bu çok incitici bir durumdur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞİİRLERİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ VE MUHTEVA AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
A. ŞİİRLERİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

Şiirler yapı olarak vezin, kafiye, redif, durak, anlatım tutumları ve türlerinin 

yanı sıra edebî sanatların da bir araya gelmesiyle oluşur. Bahsedilen bu unsurları şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Ahengi sağlayan unsurlar 

2. Kullanılan nazım şekil ve türleri 

3. Anlatım özellikleri (Boyraz, 2010:110) 

 

1. AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR 

“Ahenk, şiirin sözleri, kelimeleri, mısraları ve mısra öbekleriyle bir bütün 

halinde, ideal anlamda kendi iç uyumunu kurarak meydana getirdiği güzel, hoş tını 

ve sestir.” (Çetin, 2006:237) Bu ifadelerden yola çıkacak olursak bu unsurları vezin, 

kafiye, redif, ayak ve durak olarak sıralayabiliriz.  

a. Vezin 
“Vezin, şiirin mısralarını ayrı ayrı birer parça kabul ederek belirli sayıda hece 

sayısı ve ahenk ölçüsü içine alan bir kalıptır.” (Çetin, 2006:260) Üç türlü vezin 

vardır: hece vezni, aruz vezni ve serbest vezin.  

Aslan Uslu şiirlerinde, hece ve serbest olmak üzere iki tür vezin türünü 

kullanmıştır. Şiirlerinin altmış birinde hece veznini, geri kalan dört tanesinde ise 

serbest vezni tercih etmiştir. Hece ölçüsü mısralardaki hece sayısının eşitliğine dayalı 

bir vezinken, serbest vezinde eşitlik kaygısı yoktur. 

Âşık Aslan hece ölçüsüyle yazdığı 61 şiirin 15’inde 8’li, 44’ünde 11’li, 1’inde 

14’lü ve geri kalan 1’inde de 15’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Ancak şunu ifade 

etmeliyiz ki Âşık Aslan Uslu vezin konusunda büyük bir başarıya sahip değildir. 

Şiirlerinin bazılarında kullandığı ölçünün dışına çıkmıştır. Bu şiirleri şiir 

numarası/birim sayısı/mısra sayısı sistemiyle şu şekilde sıralayabiliriz: (3/6/4), 

(10/3/2), (16/1/2), (17/2/2), (17/9/1), (20/1/2), (20/1/4), (20/2/3), (20/7/4), (21/1/2), 

(21/1/4), (21/2/4), (21/3/4), (21/4/4), (21/5/4), (22/4/1), (23/4/4), (24/2/4), (25/2/1), 



 

25 

(25/2/2), (25/2/3), (25/5/3), (25/7/3), (29/2/3), (29/5/3), (30/2/2), (30/3/2), (30/4/2), 

(30/4/3), (31/2/2), (31/2/3), (32/4/1), (32/4/3), (32/6/2), (33/2/4), (34/2/4), (34/4/1), 

(34/5/1), (34/6/3), (36/2/3), (36/3/3), (38/3/1), (39/7/1), (40/3/1), (41/3/3), (42/2/1), 

(42/2/3), (43/4/1), (43/4/3), (43/6/3), (43/9/2), (43/9/3), (43/12/1), (43/13/4), 

(43/14/1), (44/2/3), (47/2/2), (47/2/3), (45/1/1), (48/1/3), (50/4/2), (51/5/2), (53/2/2), 

(53/7/1), (53/7/2), (53/9/1), (53/10/1), (56/1/1), (56/1/2), (56/1/4), (56/2/4), (56/3/4), 

(57/1/4), (57/3/1) 

b. Durak 
Durak, dizeleri oluşturan hecelerin belli sayılara göre gruplandırılmasıdır 

(Topcu, 2013:30).  

Başarılı bir hece vezninde duraklar, eşit sayıda ve tamamlanmış kelimelerle 

bölünür. Kelime hecelerinin bölünmesi ahengi zedeler (Çetin, 2006:263).  

Aslanî şiirlerinde 5 farklı durak çeşidi kullanmıştır. Bunlardan 4+4’ü on beş, 

4+4+3’ü dört, 6+5’i kırk, 7+7 ve 8+7’yi de birer defa kullanmıştır.  

4+4: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) 

4+4+3: (27), (39), (51), (59) 

6+5: (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (28), (29), 

(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (40), (41), (42), (43), (44), (45), 

(46),  (47), (48), (49), (50), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58)   

7+7: (60) 

8+7: (61) 

Âşığın şiirlerinde durak hatalarına sık sık rastlanır. Şiirin genel durak ahengine 

uymayarak yapılan yaklaşık 230 hata vardır. Tespit edebildiğimiz örnekleri şiir 

numarası/ birim sayısı/ mısra olarak sıralayarak şu şekilde aktarmayı uygun gördük: 

(2/1/1), (2/1/3), (5/2/2), (2/5/2), (2/5/3), (3/4/1), (3/4/2), (3/6/2), (4/5/2), (4/5/3), 

(6/1/1), (6/1/2), (6/2/1), (7/1/3), (7/2/1), (7/2/2), (7/3/2), (7/5/2), (8/1/2), (8/1/4), 

(8/2/4), (8/3/2), (8/3/3), (8/3/4),  (8/4/4), (8/5/4), (8/6/4), (9/3/1), (10/1/3), (11/3/3), 

(12/1/2), (12/1/4), (12/2/4), (12/3/1), (12/3/4), (12/4/3), (12/4/4), (15/6/2), (16/2/3), 
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(16/5/2), (16/5/3), (17/2/3), (17/3/3), (17/4/1), (17/4/2), (17/6/1), (17/11/2), (17/11/3), 

(17/11/4), (18/2/3), (19/1/1), (19/2/1), (19/4/1), (19/4/2), (20/6/1), (20/7/1), (20/7/2), 

(20/7/3), (21/2/1), (21/2/2), (21//), (22/3/1), (22/4/3), (23/1/3), (24/1/1), (24/1/2), 

(24/2/1),(24/2/2), (24/3/2), (24/4/4), (24/5/4), (25/3/2), (25/3/3), (25/3/4), (25/4/1), 

(25/5/2), (25/6/4), (25/7/4), (26/4/2),(26/4/3), (26/5/2), (26/5/3), (26/6/2), (27/2/1), 

(27/2/2), (27/2/3), (27/3/1), (27/3/2), (27/3/3), (27/4/1), (27/4/2), (27/4/3), (27/5/1), 

(27/5/2), (28/1/2), (28/2/1), (28/2/3), (28/4/1),(28/4/2), (29/1/4), (29/2/4), (29/3/2), 

(29/4/4), (29/5/4), (29/6/3), (29/6/4), (29/7/4), (29/8/4), (29/9/2), (29/9/4), (29/10/4), 

(29/11/1), (29/11/2), (29/11/3), (29/11/4), (34/2/1), (34/2/2), (34/2/3), (34/3/1), 

(34/3/2), (35/3/1), (35/3/2), (35/3/3), (36/3/1), (37/3/1), (37/3/3), (37/4/1), (37/4/2), 

(37/4/3), (38/3/3), (39/2/2), (39/3/4), (39/4/2), (39/4/2), (39/5/1), (39/5/2), (39/5/3), 

(39/6/3), (39/7/2), (39/7/3), (39/8/1), (39/8/2), (40/4/1), (41/6/2), (43/3/1), (43/3/2), 

(43/3/3), (43/4/4), (43/5/4), (43/6/1), (43/6/4), (43/7/1), (43/7/2), (43/7/4), (43/8/4), 

(43/10/2), (43/11/2), (43/11/3), (43/11/4), (43/12/4), (44/1/1), (44/3/1), (44/4/1), 

(45/3/1), (45/3/2), (45/3/3), (45/5/3), (45/5/4), (47/1/4), (47/2/4), (47/3/4), (47/4/1), 

(47/4/4), (47/5/1), (47/5/3), (47/5/4), (48/2/1), (48/2/2), (48/3/2), (48/3/3), (48/4/3), 

(48/4/4), (48/5/1), (48/6/2), (48/7/1), (48/7/3), (49/2/3), (49/4/1), (49/4/1), (49/4/2), 

(49/4/3), (50/2/1), (50/2/2), (51/1/4), (51/2/4), (51/3/2), (51/3/3), (51/3/4), (51/4/2), 

(51/4/4), (51/5/1), (52/3/1), (52/3/2), (52/3/3), (53/8/1), (54/1/1), (54/1/2), (54/1/4), 

(54/2/3), (54/4/1), (54/4/2), (54/6/3), (54/6/4), (54/7/4), (54/8/3), (54/8/4), (56/1/3), 

(57/5/3), (58/1/1), (58/5/1), (59/2/1), (59/2/3), (59/5/3), (59/7/1), (59/7/2), (59/7/3), 

(59/8/4), (59/9/1), (59/9/3), (59/10/4), (59/11/1), (59/11/2), (59/11/3) 

Görülmektedir ki durak konusunda yapılan hatalar oldukça fazladır. Ancak bu 

konu değerlendirilirken Aslan Uslu’nun çeşitli sebeplerden dolayı gelenekten uzak 

kaldığı unutulmamalıdır.  

c. Kafiye ve Redif 
Kafiye, iki veya daha fazla mısraın veya vezinli sözlerin sonunda anlam ve 

görevleri bakımından benzemeyen aynı sesin birbirine uygun olarak tekrar 

edilmesidir (Çetin, 2006:242). Kafiyeler, mısra sonlarındaki benzer seslerin sayısına 

göre yarım, tam, zengin, tunç ve cinaslı kafiye olarak adlandırılır.  
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Yarım kafiye mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine dayanır. Aslan Uslu’nun 

benzerliği sağlamak adına kullandığı yarım kafiyeleri, alfabetik sıraya göre şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

a: (22/2), (29/5), (42/1), (57/2) 

ç: (22/4), (27/6), (41/1), (46/2) 

d: (26/1), (57/3), (58/5) 

e: (8/1), (43/8), (56/1), (59/1) 

ı: (4/1) 

i: (17/8), (17/10), (24/3), (50/3), (59/3)  

ğ: (13/4), (15/5), (26/5), (42/4), (59/5) 

k: (3/3), (3/4), (8/1), (29/1), (30/3), (32/4), (38/2), (44/1), (51/2) 

l: (5/2), (5/3), (7/5), (9/1), (9/5), (21/3), (21/4), (22/1), (23/1), (23/4), (24/1), 

(26/1), (27/2), (28/1), (28/4), (30/2), (32/5), (37/4), (38/1), (39/1), (39/5), (43/2), 

(43/3), (43/6), (43/7), (43/9), (45/7), (47/1), (47/4), (50/4), (54/1), (54/5), (55/1), 

(58/3) 

m: (28/3) 

n: (15/1), (16/1), (19/2), (39/4), (41/5), (48/7) 

r: (6/5), (15/1), (17/1), (26/2), (35/2), (41/1), (41/3), (45/5), (52/2), (53/7), 

(53/8), (54/4), (55/2), (59/8), (60/3) 

ş: (17/6), (20/3), (24/4), (26/4), (27/1), (33/2), (40/1), (40/4), (44/1) 

t: (2/3), (3/1), (19/4), (20/1), (27/3), (34/1), (43/5), (43/13), (57/5), (59/11) 

u: (11/1) 

ü: (26/6), (37/3) 

y: (19/1), (53/5), (53/12) 
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z: (4/1), (8/6), (10/1), (11/4), (19/6), (23/3), (27/5), (34/1), (37/1), (42/1), 

(43/3), (45/3), (49/1), (53/11), (59/10), (59/12) 

Görülmektedir ki âşık, yarım kafiyeyi 18 farklı şekilde kullanmıştır. Bunlar 

arasında en fazla kullandığı “l”, “z” ve “r” sesleridir.  

Tam kafiye mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır. Aslanî’nin 

kullandığı tam kafiyeleri alfabetik sıraya göre şu şekilde sıralayabiliriz:  

aç: (45/1) 

ad: (2/1) 

ağ: (22/1) 

ak: (24/1), (25/1), (34/3), (35/1), (42/2), (57/4) 

al: (7/3), (9/3), (32/1), (56/1) 

an: (6/3), (15/3), (17/3), (17/9), (20/6), (21/1), (24/6), (25/1), (25/2), (25/3), 

(25/4), (25/5), (25/6), (25/7), (26/3), (39/3), (51/5), (54/2), (54/6), (54/8), (56/3). 

ar: (4/5), (7/1), (7/4), (18/1), (29/7), (48/1), (51/3) 

aş: (6/1), (12/3), (17/5), (33/1) 

at: (47/2) 

az: (5/4), (12/1), (29/2) 

ce: (2/6) 

da: (48/4) 

di: (52/5) 

eç: (55/1) 

eğ: (49/3) 

el: (13/2), (14/1), (43/12) 

em: (20/5) 
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en: (2/2), (12/1) 

er: (12/2), (25/6), (29/1), (36/1), (58/4), (60/1), (60/2) 

eş: (23/2), (37/1), (39/8) 

et: (9/1), (25/2) 

fa: (42/3) 

ın: (3/6) 

ır: (54/1) 

im: (53/10) 

ip: (48/6) 

ir: (18/4), (52/1) 

iy: (4/2) 

kü: (59/1), (59/4) 

la: (29/11) 

le: (10/3), (38/3), (52/4) 

me: (44/3) 

ok: (2/1) 

ol: (5/1), (10/1), (14/3), (36/1), (50/1), (61)  

öz: (10/5), (15/6), (35/3) 

rı: (8/5) 

rt: (27/1) 

sl: (53/1) 

st: (36/3) 

ut: (32/3) 
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ün: (3/5), (6/2) 

zı: (37/2) 

Bu benzerlikler 42 farklı şekilde kurulmuştur. Bu sesler arasında en fazla 

kullanılanları “an”, “ar” ve “er” sesleridir. 

Zengin kafiye mısra sonlarında üç veya daha fazla ses benzerliğine dayanır. 

Âşığın kullandığı zengin kafiyeleri alfabetik olarak şu şekilde sıralayabiliriz: 

acı: (29/8) 

ada: (17/4) 

ağla: (34/2), (38/4) 

ağlar: (20/4) 

ana: (13/3), (51/1) 

anda: (41/6) 

anın: (17/11) 

ansız: (25/4) 

are: (21/1) 

ası: (59/2) 

atar: (19/3) 

bir: (18/3) 

cağ: (53/6) 

daş: (4/4) 

den: (43/2), (43/8), (43/10) 

der: (5/6), (12/4) 

deyim: (23/5) 
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ece: (24/2) 

efa: (36/2), (49/4), (58/1), 

eğil: (13/1) 

ere: (25/5) 

erman: (57/1) 

esin: (10/2) 

eyler: (21/5) 

fes: (56/2) 

gan: (40/3) 

iri: (45/6) 

iyet: (47/5) 

kar: (19/1) 

kerim: (18/2) 

kir: (4/3) 

küm: (53/2) 

ler: (29/6) 

lerdik: (22/3) 

man: (58/1), (60/3) 

maz: (41/2) 

nar: (9/6) 

rab: (34/6) 

ralı: (59/6) 

ran: (8/3) 
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rap: (5/5), (27/1) 

raz: (11/3) 

rbet: (31/2) 

reğ: (10/4) 

rek: (3/1) 

rman: (23/1), (35/4), (45/2) 

rur: (43/6) 

sın: (55/3) 

şar: (39/6) 

şen: (41/4) 

tan: (17/1) 

tir: (52/3) 

vara: (24/5) 

ven: (58/2) 

vet: (54/3) 

yle: (1/1), (9/2), (57/1) 

 Zengin kafiye âşığın en fazla kullandığı uyaktır. Bu benzerlikler 56 farklı 

şekilde kurulmuştur. Bu sesler arasında en fazla kullanılanları “efa”, “den”,”-rman” 

ve”-yle” sesleridir. 

Bir başka kafiye türü tunç kafiyedir. Burada esas olan, benzerliği oluşturan 

seslerin diğer mısra içinde tekrar edilmesidir. Aslan Uslu’nun kullandığı tunç 

kafiyeleri alfabetik olarak şu şekilde sıralayabiliriz:   

açar: (8/4) 

ağla: (54/7) 
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al: (49/1) 

aş: (52/1) 

eşim: (23/2) 

ile: (2/4) 

ol: (59/9) 

öyle: (44/2) 

Tunç kafiyenin 8 farklı şekilde kullanıldığı görülmektedir. En fazla “ol” sesi 

kullanılmıştır. 

Görülmektedir ki âşık, kafiyeyi yoğun bir şekilde kullanmıştır. Bunun dışında 

Âşık Aslan Uslu bazı birimlerde ahengi redife teslim etmiştir. Bu birimleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: (7/2), (8/2), (14/4), (15/4), (16/2), (16/3), (16/3), (16/4), (17/2), (20/2), 

(28/2), (29/4), (29/9), (29/10), (30/1), (30/4), (31/2), (32/2), (32/6), (35/5), (40/2), 

(43/1), (43/7), (43/9), (43/10), (43/11), (43/23), (43/13), (43/14), (44/4), (45/4), 

(46/1), (46/3), (48/3), (50/2), (51/4), (53/3), (53/4), (53/9), (59/2), (59/3), (59/4), 

(59/6), (59/7), (59/8), (59/9), (59/10), (59/11), (59/12), (60/2).  

Şiirlerin bazı birimlerinde ahenk, mahreçleri yakın seslerle sağlanmaya 

çalışılmıştır. Bu örnekleri şiir numarasına göre şu şekilde sıralayabiliriz:  

Rüzgar olup yol bulsaydım, 

Yollara onu sorsaydım, 

Küçük bir toka olsaydım, 

Saçlarına taksın diye (2/5) 

 

Çok sırrına eremedim, 

Murat alıp gülemedim, 

Bağbandım gül deremedim, 

Gül de buna şaştı geçti. (6/4) 

 

Sağı solu ayırmadan, 

Zengin fakir gayırmadan, 
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Zalimlere duyurmadan, 

Gülün Allah desin kızım (9/4) 

 

Koyunlar meleşir sızısı için 

Alnında değişmez yazısı için 

Bahara ermeyen kuzusu için 

Sitemli türküler yakar dağlara (19/5) 

 

Âşık Aslan gözyaşlarım silinmez 

Dağlar duman, yollar diken görülmez 

Kıyamete kaldı mı ki bilinmez 

Beklenen şafak atmıyor usta (20/6) 

 

Kanatlanıp Kaf dağına uçursam 

Nice yollar engin dağlar aşırsam 

Kırk yılda bir kere mana şaşırsam 

Söz vardır döner durur dilimde (21/2) 

 

Vatan ahvalinin yürek bulduğu 

Hamaset ve azametle dolduğu 

Türk yurduna Türk mührünü vurduğu (25/3) 

 

Kocaman yürekler, yazılar vardı 

Yetimler, öksüzler, sızılar vardı 

Âşık Aslan kınalı kuzular vardı (25/6) 

 

Bu Âşık Aslan’ın kara yazısı 

Ana baba gardaş eşi kuzusu 

Bitmedi ya gardaş çile, sızısı 

Bilmedi görmedi sefayı gönül (33/3) 

 

Bahattinşehy’ten duayı alsam 
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Etli pilav döküp sohbete dalsam 

Doğantepe, Onarı, Dündar’ı sorsam  

Hatırların bitmediği yerdensin 

Akıncılardansın bizim eldensin (43/4) 

 

Kurt koyunun, puşt çobanın keçeye 

Bürünmüşler, gündüz dönmüş geceye 

Her şeyin sahtesi geçer akçeye 

Naylon sevdalara eş satıyolar (48/2) 

 

Ağu otu milli besin membaı 

Kahpe olanların daim şen bağı 

Çoluğa çocuğa neşe kaynağı 

Kargadan dönme kuş satıyolar (48/5)
5
 

 

Bazen heder eder koca ömürü,  

Ömüre aş eder taşı kömürü, 

Her damlası eritse de gönülü; 

Sevdalar her zaman göze yazılır. (49/2) 

Görüldüğü üzere âşık ahengi, çıkış yerleri veya biçimleri yakın olan “l/r”, 

“ı/u”, “l/n”, “ç/ş” sesleriyle sağlamaya çalışmıştır.  

- Kafiye Kusurları 

Âşığın şiirlerin bazı birimlerinde kafiyenin kusurlu bir şekilde oluşturulduğu 

tespit edilmiştir. Ses benzerliklerine göre yukarıda yapılan tasnifin içine alınmasına 

karşılık, bir alt başlıkta bu konuya değinmenin gerekli olduğu kanaatine vardık.  

Bu birimleri şu şekilde sıralayabiliriz: (3/6), (4/2), (8/1), (8/5), (9/1), (9/6), 

(10/2), (10/3), (11/4), (12/4), (13/3), (17/1), (17/4), (17/8), (17/10), (17/11), (18/2), 

(18/4), (19/2), (20/4), (21/1), (21/5), (22/2), (22/3), (23/5), (24/2), (24/3), (24/5), 

(25/4), (25/5), (28/3), (29/6), (29/7), (34/5), (37/2), (38/3), (39/6), (41/2), (41/4), 

                                           
5
 Bu örnekte “menba” kelimesi dikkat çekmektedir. Arapça kökenli bu kelimenin, Arap alfabesi ile 

yazılışının sonunda “ayn” harfi vardır. Mahreç olarak “ğ” harfine yakın olan bu harfin kullanımı, 

ahengi sağlamada farklı bir tarz olarak yorumlanabilir.   
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(41/6), (43/2), (43/6), (44/3), (47/3), (45/6), (48/1), (51/3), (52/4), (53/2), (53/10), 

(56/1), (57/5), (58/2), (59/2), (59/3), (59/5).  

Birimlerini verdiğimiz bu kusurlara birkaç örnek sıralayabiliriz:  

Bahar ile bezenesin 

Ak düşlerin kış görmesin 

Dört mevsimde yeşeresin 

Gözün Allah desin kızım (10/2) 

 

Eceabat, Arıburnu, Suvla’da  

Anafarta, Sedülbahir yanmada 

Gökten top mermisi ateş yağsa da 

Göğsümüzü siper gerdik burada (17/4) 

Onca modern gemi, silah, askere 

Onca saldırıya, onca sefere 

Çanakkale vatandı, bilmez kefere (25/5) 

 

Yarabbi derim her seher vakti 

Yarabbi benim hiç rahatım yok mu? 

Bileyim hiç yok mu yoksa uzak mı? 

Yoksa gurbet gurbet göçüyor gönül (34/5) 

 

- Kafiye Şemaları 

Aslan Uslu’nun kullandığı kafiye şemalarını şu şekilde tasnif edebiliriz:  

abab/cccb/çççb/…: (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (15), 

(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (26), (27), (29), (30), (31), (33), 

(34), (35), (36), (37), (40), (41), (42), (44), (45), (47), (48), (49), (50), (51), (52), 

(53), (54), (55), (56), (57), (58), (61).  

abcb/çççb/dddb/…: (1), (6), (11), (28), (32), (38), (39). 

aaaa/bbbb/cccc/…: (46) 

aaa-bb/ ccc-bb/ççç-bb/…: (25), (59). 

aba-cc/ ççç-cc/ ddd-cc/…: (43), (60). 
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Kafiyelenişlerini bu şekilde sınıflandırdığımız şiirlerin bazılarında, genel 

şemaya uymayan birimler de vardır. Bu birimler şunlardır: (11/2), (34/5)   

d. Ayak 
“Ayak: Âşık şiirinde genellikle ilk dörtlüğün ikinci dizesinde başlatılan bütün 

dörtlüklerin son dizelerinde yarım, tam, zengin hatta cinaslı kafiyelerle vücuda 

getirilen yahut dizenin tamamında aynen tekrarlanan sözlerle oluşturulan ve 

dörtlüklerin mihengi durumunda olan kafiye.” (Kaya, 2007:116) 

Aslan Uslu’nun şiirleri ayak açısından incelendiğinde 6 (5, 7, 13, 14, 46, 53) 

şiirde tek ayak, 49 şiirde döner ayak kullanılmıştır. 25, 43, 59, 60 numaralı şiirler 

türkü formatında olduğundan, bu şiirler ayak kapsamında ele alınmamıştır. 1 ve 61 

numaralı şiirler de tek dörtlükten oluştuklarından ayakları hakkında net bir bilgi 

vermekten kaçındık. Ancak tanımdan hareket ettiğimizde bu iki şiirde de döner ayak 

kullanıldığını tahmin edebiliriz.  

Tek ayak kullanılan şiirlerin tekrar edilen kısımlarını şiir numaralarına göre şu 

şekilde sıralayabiliriz:  

Diyemiyom yâre karşı: (5) 

Ben yanarım ben ağlarım: (7) 

Beni bana bırak yeter: (13) 

Beni bana bırak yeter: (14) 

Sevdadan sevdaya salan sevdalar: (46) 

Sorarsan Aslan’ın aslı budur: (53) 

Döner ayaklarda kullanılan kafiyeleri de şu şekilde sıralayabiliriz:  

Yarım Kafiyeler: 

ç: (41), (45), (55) 

k: (2), (8), (19), (29), (35) 

l: (9), (28), (31), (32), (36), (39), (50), (54), (56) 

n: (16), (21), (47) 
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r: (17), (18), (24)  

ş: (6), (40), (44), (48), (52) 

t: (3), (20) 

u: (11)  

z: (4), (10), (12), (30), (37), (42), (49)  

Tam kafiyeler:  

an: (23), (43), (57) 

fa: (33) 

rt: (27) 

Zengin kafiyeler:  

-yle: (1) 

Tunç kafiyeler: 

ol: (59) 

 

2. NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ 

Halk şiirinde, şekil ve tür konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Dışa ait 

unsurların şekli, içe ait unsurlarında türü belirlediği görüşü genel olarak kabul görse 

de (Oğuz, 2001:14) bu konu üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. 

Bu konuda Öcal Oğuz şeklin, dışarıdan görülebilir özelliklerin içine alması 

gerektiğini, tür olarak ayrılmasında ise konu ve ezginin kullanılabileceğini ifade eder 

(Oğuz, 2001:15). 

Tür ve şekil konusunda yukarıda ifade edilene benzer şekilde ortak bir kanaat 

gelişiyor olsa da bu hususta tam bir mutabakata henüz varılamamıştır. 

a. Kullanılan Nazım Şekilleri 

Aslan Uslu’nun heceyle yazdığı 61 şiirinin 57’si dörtlüklerle yazılmıştır. Şiirler 

dörtlük sayıları bakımından incelendiğinde 2 şiirin bir, 1 şiirin iki, 5 şiirin üç, 15 
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şiirin dört, 13 şiirin beş, 13 şiirin altı, 3 şiirin yedi, 2 şiirin sekiz, 2 şiirin 11 ve 1 

şiirin on iki dörtlükten oluştuğunu görmekteyiz. 57 şiirde 293 dörtlük mevcuttur.   

Bu şiirlerin iki tanesi (1, 61) tek dörtlükten oluştuğundan, bunların nazım 

şekilleri hakkında kesin bilgi vermekten kaçındık. 1 numaralı şiir abcb kafiye düzeni 

ve 8’li hece ölçüsüyle, 61 numaralı şiir ise abab kafiye düzeni ve 15’li hece ölçüsüyle 

yazılmıştır. Tahminimizce bunlardan birincisi bir semaînin (1) diğeri de (61) bir 

koşmanın veya destanın ilk dörtlükleridir. Yarım kalmış şiirlerin başlangıç 

dörtlükleri olması kuvvetle muhtemeldir.  

Aslan Uslu’nun geriye kalan şiirlerine baktığımızda koşma, semai, destan ve 

türkü olmak üzere dört nazım şekline rastlıyoruz. 59 şiirin 26’sı koşma, 21’i destan, 

8’i semaî ve 4’ü türkü nazım şekilleriyle yazılmıştır. 

Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 kalıbıyla yazılan koşmalar, halk şiirinin en 

sevilen biçimlerinden birisidir. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Kafiye düzeni 

genelde abab/cccb/çççb şeklinde olmakla beraber, ilk dörtlüğün abcb veya aaab 

şeklinde kafiyelendiği de görülür (Dilçin, 2005:305-306).  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Aslan Uslu’nun şiirlerinden 26’sı koşma tarzında 

yazılmıştır. Bunlardan 11’i dört, 9’u beş, 5’i üç, 1’i 2 dörtlükten oluşmaktadır. Bu 

şiirlerin geneli abab/cccb/çççb kafiye düzeni ile yazılmış olsa da, ilk dörtlüğü abcb 

şeklinde kafiyelenen 3 şiir (22, 28, 38) bulunmaktadır. Bir şiirin ise (46) 

aaaa/bbbb/cccc kafiye şemasıyla yazıldığını görmekteyiz.  

Âşık Aslanî’nin koşmadan sonra en fazla kullandığı nazım biçimi destandır. 

Destanlar halk şiirinin en uzun nazım biçimidir. Dörtlük sayısı 5 ile 150 arasında 

değişir. Genellikle hecenin 11’li kalıbıyla yazılmakla birlikte, 8’li kalıpla yazılan 

destanlar da vardır. Kafiye düzeni genelde abab/cccb/çççb şeklinde olmakla beraber, 

ilk dörtlüğün abcb veya aaab şeklinde kafiyelendiği de görülür (Dilçin, 2005:315).  

İncelediğimiz destanların 13’ü altı, 3’ü yedi, 2’si sekiz, 2’si on bir ve 1’i on iki 

dörtlükten oluşmaktadır. Bu şiirler genelde abab/cccb/çççb şeklinde kafiyelenmiş 

olsa da, bunlardan iki tanesinin (32, 39) ilk dörtlüğü abcb şeklinde kafiyelenmiştir.  
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Kullanılan bir diğer nazım şekli de koşma nazım şekline benzeyen, 3 veya 5 

dörtlükten oluşan semaîlerdir. Bu iki nazım şeklinin uyak düzeni birbirine benzer 

(Dilçin, 2005: 334). Fakat semaîler hecenin 8’li kalıbıyla (4+4 veya 5+3) yazılır. 

Aslan Uslu’nun yazdığı/söylediği sekiz semaînin 4’ü beş, 4’ü de dört 

dörtlükten müteşekkildir. Bu şiirlerden iki tanesi (6, 11) genel uyak düzeni olan 

abab/cccb/çççb düzeninden farklı olarak abcb/çççb/dddb şeklinde kafiyelenmiştir. 

58 şiirin geri kalan dört tanesi (25, 43, 59, 60), türlü ezgilerle söylenen ve bir 

anonim halk edebiyatı nazım biçimi olan türküdür. Bu türkülerin bentleri üç, 

kavuştakları ise iki dizeden oluşmaktadır. Şiirlerden 3 tanesi (25, 44, 59) 11’li, diğer 

1’i de 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. 25 ve 59 numaralı türküler aaa-bb/ccc-

bb/ççç-bb şeklinde bir kafiye düzenine sahipken, 43 ve 60 numaralı şiirler aba-

cc/ççç-cc/ddd-cc şeklinde kafiyelenişe sahiptir.    

b. Kullanılan Nazım Türleri 

Biz bu çalışmamızda, kullanılan nazım türlerini sınıflandırırken Şeref 

Boyraz’ın yaptığı şu tasnifi esas aldık:  

1. Ağıt 

2. Alkışlama 

3. Bilgileme 

4. Dertleme 

5. Dertlenme 

6. Güzelleme 

7. Kargışlama 

8. Karşılama 

9. Koçaklama 

10. Öğütleme 

11. Öyküleme 

12. Salavatlama 

13. Şikâyetlenme 

14. Taşlama 

15. Uğurlama 
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16. Varsağı 

17. Yalanlama (Boyraz, 2010:140-145) 

Âşık Aslan Uslu bu nazım türlerinden onunu kullanmıştır. Alfabetik sıralamaya 

göre bunları şöyle sıralamak mümkündür:  

 Ağıt 

Ağıtlar, insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığına 

kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini feryatlarını, isyanlarını dile 

getiren şiirlerdir (Elçin, 2005:290).  

Aslan Uslu’nun şiirlerinin 16 ve 51 numaralı şiirleri bu türde yazılmıştır. 16 

numaralı şiirde âşık, babasını kaybetmenin üzüntüsünü çok canlı ve samimi bir 

şekilde mısralara yansıtmıştır. 51 numaralı şiir de babasının ağzından annesine 

yazılmış, eşini kaybeden bir insanın düşünceleri ifade edilmiştir.  

 Alkışlama 

Alkışlamalar herhangi bir kişi, kavram ya da nesnenin iyiliğinin istendiği 

şiirlerdir (Boyraz, 2010:141).  

Âşığın 35 ve 47 numaralı şiirleri bu türle oluşturulmuştur. Bu şiirlerde âşığın 

kendisi için istediği iyi dileklerin yanında, samimi bir Allah ve peygamber sevgisi ile 

ilahî aşkta kaybolma isteği dile getirilmiştir. 

 Bilgileme 

Bilgilemeler, herhangi bir konuda bilgi vermeyi amaçlayan ve duygu yönü 

zayıf şiirlerdir (Boyraz, 2010:141). 

Aslan Uslu bu türde iki şiir (11, 53) vermiştir. 11 numaralı şiirde insanın ne 

olduğu ve nasıl olması gerektiği sorularına cevap verilmeye çalışılmıştır. 53 numaralı 

şiirde ise âşık kendi soyu ve ailesi hakkında bilgi vermiştir. 

 Dertleme 

Dertlemeler âşığın başkasına ait dertleri anlattığı şiirlerdir (Boyraz, 2010:141).  
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Âşığımız sadece 19 numaralı şiirde başkalarına ait dertleri dile getirmiştir. Bu 

şiirde gurbete gidenleri, onların yolunu gözleyenlerin ne hissettikleri anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

 Dertlenme 

Dertlenmeler âşığın kendisinin çekmiş olduğu sıkıntıları ve dertleri anlatır. Bu 

türde, çekilen dert ve sıkıntılardan hareketle bir yakınma, şikâyet etme ve acındırma 

söz konusudur (Boyraz, 2010:141). 

Dertlenmeler Âşık Aslan Uslu’nun en fazla kullandığı nazım türüdür. Bu gruba 

alacağımız 19 şiiri (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 38, 44, 55, 57) 

bulunmaktadır.  

Aslanî, aşk acılarından (2, 5, 44), insanın vefasızlığından, insanların ahlaken 

yozlaşmasından ve halden anlamamasından (3, 7, 57), gurbette çekilen acılardan (4, 

8, 22, 55), zamanın çabuk geçmesi ve eski gücünün kalmamasından (6, 24), 

hayatında işlerinin ters gitmesi ve feleğin kendisine gülmemesinden (18, 21, 28, 33, 

34) dertlenip yakınır. 

 Güzelleme 

Güzellemeler, genel olarak güzelliğin, özel olarak da bir güzelin övgüsünün yer 

aldığı şiirlerdir (Aça, vd., 2011:576).  

Aslan Uslu’nun şiirlerine baktığımızda bu nazım türünde yazılan 3 şiire (15, 

29, 37) rastlamaktayız. Âşık bu şiirlerinde anne yüreğinin (15), görev yaptığı 

Akıncılar ilçesinin (29) ve eşi Ayşenur hanımın güzelliklerinden övgüyle bahseder. 

 Koçaklama 

Koçaklamalar coşkun ve yiğitçe bir edayla savaşlardan, kahramanlıklardan ve 

toplum tarafından önemli görülen şeyleri korunması adına verilen mücadelelerden 

bahseden şiirlerdir (Dilçin, 2005:341). 

İncelediğimiz şiirler arasında 5 (17, 39, 45, 46, 56) koçaklama bulunmaktadır. 

Bu şiirlerde Çanakkale savaşı sırasında verilen mücadeleler (17), cumhuriyetin 
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önemi ve nasıl kurulduğu (39), ülkücü gençlerin davaları uğruna gösterdiği 

fedakârlıklar ve canlarını feda etmeleri (45, 46, 56) yiğitçe bir edayla ele alınmıştır. 

 Öğütleme 

Öğütlemeler bir şeyi öğretmek, bir düşünceyi tanıtıp yaymak amacıyla yazılan 

şiirlerdir (Artun, 2009:171).  

İncelediğimiz şiirlerin 10 tanesi bu nazım türü ile yazılmıştır. Âşık Aslan bu 

şiirlerinde kızı Gökçenur ve oğlu Göktuğ’a (9, 10, 32), sevdiğine (12), dostlarına (30, 

49, 58), gerçek manada bir insan olunması adına bütün insanlığa (41), başa gelen 

çilelere sabır göstermesi için kendi yüreğine (50), bayramların bayram gibi 

kutlanması için bütün Müslümanlara (54) öğütler verir.  

 Şikayetlenme 

Şikâyetlenmeler, âşığı rahatsız eden, onun duygularını inciten, düşüncelerine 

ters gelen kişi konu ve durumların şikâyet edildiği şiirlerdir (Boyraz, 2010:143-144). 

Uslu’nun bu türde yazdığı 4 şiiri bulunmaktadır. Bu şiirlerde sevgilinin 

vefasızlığından ve ilgisizliğinden (13, 14), dostlarının kendisine el uzatmamasından 

(23), değer verilmeyecek kişilere değer verilmesinden (36) şikâyet edilir.  

 Taşlama 

Taşlamalar bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek 

amacıyla yazılan şiirledir (Dilçin, 2005:339). 

Aslanî’nin bu türde yazılmış yedi şiiri bulunmaktadır. Bu şiirlerde toplumdaki 

ahlaki ve kültürel yozlaşmalar (26, 31, 42, 48, 52), değişen şartlara ve çıkarları 

uğruna göre dostlarını ve düşüncelerini satan insanlar (27), siyasetçiler ve Türk’e 

düşmanca tavır takınanlar (40) sert bir dille eleştirilmiştir. 

3. ANLATIM ÖZELLİKLERİ (ÜSLUP) 

Üslup bir kişinin duygu ve düşüncelerini sözle ya da yazıyla kendine has bir 

tarzda ifade ediş biçimidir (Çetin, 2006:196). Biz bu Uslu’daki üslup konusunu dile 

ait unsurlar, anlatım tutum ve türleri ve edebî sanatlar alt başlıklarıyla ele alacağız. 
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a. Dile Ait Unsurlar 
Bu alt başlıkta şiirlerdeki atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp ifadeler ve dil 

sapmalarını ele alacağız.  

1. Atasözleri 

TDK tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’te “Uzun deneme ve gözlemlere 

dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme mesel, sav, 

darbımesel” (2011:180) olarak tanımlanan atasözleri, Âşık Aslanî’nin şiirlerinde çok 

fazla yer bulmamıştır. Şiirlerde kullanılan atasözlerini alfabetik düzende şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

Çoğu gitti azı kaldı: (4/1) 

Dökme (çekme) suyla değirmen dönmez: (63/7) 

Sabırla koruk helva olur: (58/3) 

 

2. Deyimler 

Tıpkı atasözleri gibi genelde birkaç kellime, bazen tam bazen de eksik bir 

cümle ile düşünceleri anlatmaya yarayan; teşbih istiare, mecaz, kinaye unsurlarıyla 

bir şeyi veya bir hadiseyi ifade için kullanılan (MKGM, 1992:VII) deyimler, Aslan 

Uslu’nun şiirlerinde kendine sıkça yer bulur. Kullanılan deyimleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

Acısını görmek: (32/6) 

Adam olmak: (62/5)  

Ağır gelmek: (55/1) 

Ağzın tadı tuzu kalmamak: (4/1) 

Ağzına geleni söylemek: (65/1) 

Ah almak: (41/1) 

Ah vah etmek: (38/1) 

Alev almak: (47/5) 

Alın yazısı: (19/5) 
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Alnının kara yazısı: (33/3) 

Arası açık olmak: (30/3) 

Baba ocağı: (8/3), (53/6) 

Baş eğmek: (54/6) 

Başına çorap örmek: (34/6) 

Başını alıp gitmek: (23/5), (64) 

Başını dik tutmak: (32/4) 

Baş tacı etmek: (59/2) 

Benim diyen: (4/2) 

Beşikten mezara kadar: (59/10) 

Bir çift söz: (15/6) 

Bir uçtan bir uca: (57/2), (57/5) 

Boğazından geçmemek: (29/2) 

Boşa çıkmak: (48/7) 

Boşa gitmek: (23/3) 

Boy atmak: (52/2) 

Boyun bükmek: (18/3), (43/12) 

Canına yetmek: (55/2) 

Canından bıkmak/ bezmek: (8/3), (45/3) 

Cefa çekmek: (36/2), (42/3), (49/4) 

Ciğer(i) dağlamak/ yanmak: (20/4), (54/7) 

Ciğeri delmek: (29/9) 

Çekip gitmek: (13/2) 
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Çemberi kırmak/yarmak: (17/8) 

Çöle dönmek: (48/7) 

Defterden silmek: (27/3), (28/3) 

Değer vermek: (58/4) 

Derdini çekmek: (29/11) 

Derde derman olmak: (23/1), (35/3), (37/2), (58/1), (60/3) 

Dermanı tükenmek: (14/3) 

Destan olmak: (39/8) 

Dil yarası: (58/1) 

Dile gelmek: (10/3) 

Dilini bağlamak: (37/3) 

Dişini sıkmak: (8/1) 

Dönüp geriye bakmak: (50/3) 

Dua almak: (43/4) 

Dünya gözüyle görmek: (43/11)  

El açmak: (47/1) 

El emeği: (9/3) 

Eşi olmamak: (39/8) 

Ettiğini bulmak: (58/3) 

Felah bulmak: (54/6) 

Göçüp gitmek: (41/6), (43/2), (43/12) 

Gönülden ırak olmak: (54/3) 

Gönül yarası: (53/4) 
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Gözleri bulutlanmak: (59/6) 

Hak yemek: (41/2) 

Hatır sormak: (54/4) 

Harap olmak: (5/5), (27/1) 

Havanda su dövmek: (20/6) 

Hayra yormak: (24/3), (30/4), (55/3) 

Her derde deva olmak: (29/5) 

Hor bakmak: (42/2) 

Hülyalara dalma: (32/1) 

İliğini emmek/ kurutmak: (64/1) 

İnce eleyip sık dokumak: (22/3) 

İş görmek: (29/1) 

İzinden yürümek (birinin): (59/10) 

Kafa bulmak: (40/2) 

Kafa çekmek: (42/3) 

Kafanın almaması: (27/2) 

Kan dökmek: (54/6) 

Kanına girmek: (54/2) 

Kapı açmak: (41/3) 

Karalar bağlamak: (54/7) 

Kaşla göz arasında: (28/1) 

Katık etmek: (41/2) 

Kenara atmak: (59/7) 
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Kına yakmak: (34/3) 

Kırk yılda bir: (21/2) 

Kıyamete kalmak: (20/7) 

Kökü kurumak: (38/2) 

Köşeyi dönmek: (58/2) 

Kucak açmak: (53/6) 

Kuzu postuna bürünmek: (36/2) 

Kül olmak: (22/1) 

Leşini sermek: (17/7) 

Mangal gibi yüreği olmak: (62/3) 

Maya çalmak: (59/2) 

Mecali kalmamak: (44/3) 

Medet ummak: (15/5) 

Meyve vermek: (39/1) 

Minnet etmemek: (43/5) 

Murat almak: (6/4) 

Nikâh kıymak: (39/7) 

Ortada kalmak: (36/3) 

Oruç tutmak: (54/1) 

Oyun etmek: (13/3) 

Ömür geçirmek: (44/1), (52/1) 

Örnek almak: (39/5) 

Para etmek: (57/3) 
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Peşine takılmak: (35/1) 

Saçına aklar düşmesi: (27/6) 

Saçını başını yolmak: (54/2) 

Sahip çıkmak: (43/7) 

Sararıp solmak: (28/2), (36/1) 

Sarmaş dolaş: (36/3) 

Secde etmek: (54/8) 

Sefa sürmek: (36/2) 

Selam etmek: (43/10) 

Selam salmak: (54/5) 

Serde (….) var: (43/5) 

Sevda çekmek: (42/1) 

Sırra ermek: (6/4) 

Sır vermek: (6/5) 

Siper etmek (bir şeyi, kendini): (17/4) 

Sitem etmek: (23/2) 

Sofrası açık: (43/12) 

Su gibi geçti: (6/1) 

Şafak atmak/sökmek: (20/7) 

Şan vermek: (53/12) 

Şehadet şerbeti içmek: (17/2) 

Tadı (tuzu) kalmamak: (34/1), (64/2) 

Tahsil görmek: (53/7) 
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Takati tükenmek: (38/3) 

Tatlı dil: (26/1) 

Türkü söylemek: (43/7), (44/2) 

Türkü yakmak: (8/1), (19/5), (29/6), (42/2) 

Uçup gitmek: (44/2) 

Umut bağlamak: (34/2) 

Vakit bulamamak (işten güçten): (65) 

Var olma: (25/4) 

Vatan olmak/ tutmak: (53/4) 

Verem olmak: (5/1), (60/3) 

Yakıp yıkmak: (43/2) 

Yan gözle bakmak: (40/2) 

Yanıp durmak: (47/1) 

Yankı uyandırmak/ bulmak: (48/4) 

Yaptığı yanına kalmamak: (27/2) 

Yaş dökmek: (58/1) 

Yol aramak: (55/3) 

Yol gözlemek: (52/4) 

Yola bakmak: (29/10) 

Yüreği sıkılmak: (51/2) 

Yüreği sızlamak: (44/1) 

Yüreği yanmak: (15/2) 

Yüzü gülmek: (28/2) 
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(…) Yüzü görmemek: (41/1) 

Zor gelmek: (51/1) 

Zurnanın zırt demesi: (27/1) 

 

3. Kalıp İfadeler 

Burada, atasözleri ve deyimler sınıflandırmasına alınmayan fakat günlük 

hayatta sıkça kullanılan veya rastlanılan ifadeler, yemin sözleri ve alıntıları alfabetik 

sıraya göre tasnif etmeye çalıştık. Tespit edebildiğimiz kalıp ifadeler şunlardır:  

Acı kahve: (41/4) 

Ahde vefa: (33/1), (36/2), (49/4), (50/1) 

Ahir zaman: (48/1) 

Aklı kıt: (27/3) 

Ana yüreği: (15/1) 

Aşk ateşi: (35/1) 

Başından gitmek: (59/11) 

Başını yıkmak: (8/4) 

Bayrağı kefen eylemek: (45/5) 

Billahi: (45/7) 

Bin bir dert: (23/4) 

Bir avuç toprak: (11/3) 

Bir yere sığmamak: (51/5) 

Çanakkale geçilmez: (25/6) 

Çıkış kapısı: (63/5) 

Devasız dert: (45/2) 
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Dizleri taşımamak: (23/3) 

Doğru yol: (26/1) 

Dost kervanı: (36/1) 

Dudak büzmek: (42/4) 

Evine çekilmek: (51/4) 

Ezelden ebede: (45/2) 

Ferman buyurmak: (45/2) 

Gemileri yakmak: (2/4) 

Gönül gözü: (30/1) 

Gönül tahtı: (39/2) 

Gözde fer kalmaması: (34/1) 

Göze hoş gelmek: (27/5) 

Gözleri seçememek: (55/1) 

Gözlerinin feri sönmek: (8/6) 

Gurbet eli: (1/1), (2/1), (22), (24/3), (26/4), (45/3) 

Gülü solmak: (23/4) 

Ha bugün ha yarın: (32/3) 

Halini bildirmek: (32/4) 

Hayırlı evlat: (3/6) 

Hazan yeli : (44/3) 

Heder etmek: (49/2) 

Helal lokma: (26/3) 

Huyu benzemek: (53/5) 



 

53 

İt peşinde gezmek: (48/3) 

Kahır etmek: (21/4) 

Kahpe tuzak: (25/1) 

Kara toprak: (25/7) 

Kıç dönmek: (27/6) 

Kınalı kuzu: (17/1), (53/9) 

Koca dünya: (64/3) 

Kör şeytan: (54/2) 

Mecnun olmak hoştur ama sadık olmak başkadır: (61) 

Mevla ne eylerse güzel eyler: (21/5) 

Nazar eylemek: (57/1) 

Niyetin halis olması: (47/5) 

Pilav dökmek: (43/4) 

Sabretmek: (58/5) 

Seher vakti: (34/5) 

Sofra kurmak: (51/5) 

Sohbete dalmak: (43/4) 

Talan olmak: (48/7) 

Taşa dönmek: (52/5) 

Turap olmak: (5/5), (28/4) 

Vallahi: (45/7) 

Ya istiklâl ya ölüm: (25/4) 

Yara sarmak: (54/4) 
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Yedi düvel: (17/1), (25/3), (25/4) 

Yol olmak: (22/1) 

 

4. İkilemeler 

Anlamı kuvvetlendirip pekiştirmek, bir eylemdeki sürekliliği ifade etmek gibi 

işlevleri olan ikilemeler; aynı kelimelerin tekrarı, zıt kelimelerin tekrarı, eş veya 

yakın anlamlı kelimelerin tekrarı ve ses, ek ya da kelime ilave etmek suretiyle dört 

şekilde oluşturulur (Boyraz, 2010:159).  

Aslan Uslu’nun şiirlerinde kullanılan ikilemeleri oluşum şekillerine göre 

sınıflandırdık. Her bir sınıfın içinde bulunan ikilemeleri de alfabetik düzende 

sıraladık. Tespit edebildiğimiz ikilemeler şunlardır: 

- Aynı kelimelerin tekrarı yoluyla oluşturulanlar: 

adım adım: (59/4) 

al al: (26/2) 

alev alev: (29/9) 

aman aman: (15/1) 

bir bir: (27/6), (34/2), (43/9), (52/1), (65/3) 

birer birer: (16/2) 

çiçek çiçek: (59/8) 

çizgi çizgi: (59/9) 

damla damla: (55/2) 

deste deste: (59/8) 

doya doya: (65/2) 

gurbet gurbet: (34/5) 

gürül gürül: (9/5) 

ince ince: (3/2) 

ilmek ilmek: (18/2), (59/8), (60/3) 

nakış nakış: (39/3), (59/8) 

sıra sıra: (20/4) 

söyle söyle: (23/3) 
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tane tane: (47/2) 

yavaş yavaş: (34/1) 

 

- Zıt anlamlı kelimelerle oluşturulanlar: 

akşam sabah: (55/2)  

belli belirsiz: (63/2) 

dede torun: (39/8)  

dere tepe: (6/1) 

dost düşman: (40/1) 

er geç: (3/1) 

gel git: (58/5) 

gelen geçen: (43/10) 

helal haram: (22/3) 

ileri geri: (24/3) 

kadın erkek: (17/1)  

sağ sol: (9/4), (14/3), (65/8) 

siyah beyaz: (41/2) 

 

- Eş/yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşturulanlar: 

ak pak: (52/5) 

anlı şanlı: (39/1) 

asıl nesil: (40/1) 

birlik beraberlik: (17/3), (39/2) 

çayır çimen: (43/3) 

çoluk çocuk: (48/5) 

el ayak: (22/1) 

eş dost: (36/3) 

dağ taş: (26/4) 

deli divane: (19/6) 

kavun karpuz: (29/2) 

köşe bucak: (53/6) 

okur yazar: (20/1) 
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öyle böyle: (13/1) 

öz söz: (53/2) 

para pul: (65/8) 

saç baş: (54/2) 

sap saman: (43/2) 

şekil şemal: (48/6) 

üç beş: (28/3) 

yakıp yıkmak: (43/2) 

yıkık viran: (5/5)  

 

- Ses, ek veya kelime ilavesi yoluyla oluşturulanlar: 

altı üstü: (11/1), (11/4) 

baka baka: (29/10) 

büke büke: (29/7) 

can cana: (17/4) 

çeke çeke: (29/11) 

çöke çöke: (29/4) 

dağa taşa: (14/2) 

dağdan dağa: (29/8) 

dağları taşı: (12/3)  

dike dike: (29/1) 

dilden dile: (2/3), (47/3) 

doya doya: (16/5) 

döke döke: (29/3), (29/9) 

eke eke: (29/2) 

gittin gideli: (16/4) 

göz göze: (21/3) 

menzilden menzile:  (33/1) 

perme perişan: (17/7) 

seke seke: (29/8) 

sevdadan sevdaya: (46) 

söke söke: (29/1) 
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taka taka: (29/5) 

yaka yaka: (29/6) 

 

5. Dil Sapmaları 

Bu başlık altında, mahallî/ yerel söyleyişlerin etkisi veya hece kaygısıyla 

oluşan ses hareketlerini ve kusurlu kullanımları ele alacağız.  

- Yerel/ Mahallî söyleyişler: 

Âşık edebiyatının temsilcileri içinden çıktığı veya yaşadığı toplumun aynası 

konumundadırlar. Bu aynaya toplumun örf-âdetleri, yaşayışları ve söyleyiş tarzı da 

yansır. Aslanî’nin şiirlerinde yerel kelime veya kullanım örneklerine rastlamak 

mümkündür. Tespit edebildiklerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:  

 Ağıl: (20/6) 

Ağmak: (26/5) 

Aha: (34/3), (36/3) 

Ahbun: (29/9) 

Ana: (53/7), (55/1) 

Avara: (24/5), (29/3) 

Aymak: (51/2) 

Belemek: (29/6) 

Bozlaşmak: (52/5) 

Böbürlenmek: (11/1) 

Bük: (38/2) 

Cıgara: (64/1) 

Çaşıt: (27/5) 

Çokla/ Çoğunan: (37/2) 

Çul: (58/4) 
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Davar: (24/5), (29/3) 

Deyi: (8/2) 

Dibek: (35/5) 

Diyemiyom: (5)  

Döven: (43/2) 

Duyanda: (41/6) 

Etmeyeydi: (23/2) 

Fistan: (58/4) 

Gan: (40/3) 

Gardaş: (4/4), (29/10), (33/3) 

Garıştı: (57/3) 

Gayda: (26/6) 

Gayrı: (34/1), (45/7) 

Gazan: (29/9) 

Gayırmak: (9/4) 

Gelende: (19/1), (56/1) 

Gıdım: (33/2) 

Gınnap ipi: (29/7) 

Gocaman: (49/1) 

Göze: (24/4), (26/5), (42/2), (60/2) 

Guzum: (5/6), (23/2) 

Gülmece: (24/2) 

Halıma: (7/5) 



 

59 

Hallarda: (50/4) 

Hele: (61) 

Höllük: (29/6) 

Irak (Uzaklık): (59/5) 

İtelemek: (50/3) 

Kocamak: (48/1) 

Loğlamak: (29/7) 

Masura ipliği: (29/7) 

Muhannet: (15/5) 

Mundar: (48/3) 

Naçar: (8/4), (41/5) 

Nisab: (26/6) 

Olanda: (41/6) 

Olaydı: (23/2) 

Öcü: (29/10) 

Ölünesi: (59/12) 

Pezük: (29/1) 

Rençber: (29/1) 

Seyirttim: (2/3) 

Su sıvarmak: (29/2) 

Üğünürdü: (6/2) 

Üleş: (23/2) 
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- Hece kaygısı veya yerel söyleyiş etkisiyle oluşan ses türemeleri veya 

düşmeleri: 

Burada Âşık Aslan Uslu’nun bazen hece kaygısıyla bazen de yerel söyleyişin 

etkisiyle uyguladığı ses düşmeleri veya türemelerini ele aldık. Daha iyi anlaşılması 

adına kelimelerin önce orijinal halini yazıp, daha sonra da şiirdeki yazılışlarını 

verdik. 

Aslını/ Asılını: (57/5) 

Azıcık/ Acık: (5/3) 

Buradan/ Bura: (55/2) 

Çoktu/ Çok idi: (29/2), (29/11) 

Dakikacık/ Dakkacık : (29/3) 

Diyeyim/ Deyim : (33/2), (34/3), (38) 

Dolsaydım/ Dolaydım: (60/2) 

Dostlarımı/ Dostlarım: (20/5) 

Dudağını/ Dudağın: (42/4) 

Gönüle/ Gönle: (22/4) 

Gördüğünü/ Gördüğün: (30/4) 

Gözünün yaşı/ Gözün yaşı: (15/1) 

Hissetseydim/ Hissedeydim: (64/3) 

İçerisinde/ İçersinde: (57) 

İlkelerini/ İlkelerin: (39/4) 

Kasvet/ Kasevet: (54/3) 

Ne eder/ Nider: (5/6) 

Ne edeyim/ Ne’deyim: (23/5) 
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Ne eyler/ Neyler: (21/1), (21/5) 

Olayım/ Olam: (5/5) 

Olaydım/ Olsaydım: (60/2)  

Olsaydı/ Olaydı: (64/3) 

Oradan/ Ordan: (43/9) 

Ömre/ Ömüre: (49/2) 

Ömrü/ Ömürü: (49/2) 

Söyleyeyim/Söyleyim: (28/4), (36/3) 

Subhanallahla/ Subhanallah ile: (35/2) 

Sulardım/ Sular idim: (53/8) 

Sürülerini/ Sürülerin: (58/5) 

Şuraya/ Şura: (55/2) 

Yaralarımı/ Yaralarım: (20/5) 

Yaşını/ Yaşın: (3/4) 

Zulmü/ Zulümü: (28/1) 

 

- Yanlış Kullanımlar 

Aslan Uslu şiirlerinde, günlük hayatta sık sık kullandığımız veya rastladığımız 

kullanımların bazılarını alışılagelmiş kalıplarından dışında kullanmıştır. Bu 

kullanımları, alfabetik sıraya göre ve önce doğru kullanımlarını daha sonra şiirdeki 

yazılışlarını vererek, şu şekilde sıraladık: 

Dizde derman kalmaması/ Dizde fer kalmaması: (34/1) 

Güzel gören güzel düşünür/ Güzel düşünüp güzel görmek: (26/2) 

Ümit vermek/ Ümit feda etmek: (2/3) 
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Kaşların çatılması/ Kaşların eğrilmesi: (12/3) 

Murdar/ Mundar: (48/3) 

Ne ekersen onu biçersin/ Ne ekersen o dikilir: (3/3)  

Sefa sürmek/ Sefa görmek: (49/4) 

 

- Kullanımlarına alışık olunmayan söz veya cümleler: 

Aslanî’nin şiirlerinde daha önce aşina olmadığımız kullanımlar da mevcuttur. 

Bunları şu şekilde sıraladık: 

Alında kurtuluş dizde hürriyet: (47/5) 

Ayakta vücut yok: (17/5) 

Bahtın kara kışı: (33/2) 

Boyalı yüzlere kaş satmak: (48/1) 

Bükü kurumak: (38/2) 

Değme yürekler: (62/2) 

Denizin kaynayıp taşması: (24/4) 

Devran sürmek: (41/1) 

Dokuz tahta iki direk: (3/2) 

Dönence masalı: (63/1) 

Duruşuk olmak: (40/1) 

Ektiği poyrazı biçmek: (41/1), (45/3) 

Eliften ince sevdalar: (56/1) 

Gönül zinciri: (45/4) 

Gözlerden gönüle kaçmak/ göçmek: (45/1), (46/2) 
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Halden bırakmamak: (32/5) 

Harman buyurmak: (45/2) 

Hatır gütmek: (26/1) 

Hayatın kamburunun eline inmesi: (20/2) 

Hayatın ve yaşamın kaş ve göz arası kadar yakın olması: (28/1) 

Huzur şarabı: (34/6) 

İçi boş dibekte su dövmek: (35/5) 

Kaşa sebep sormak: (30/1) 

Kirpiğin üstünde yaş satmak: (48/7) 

Küreksiz sal olmak: (22/4) 

Naçar inmek: (41/5) 

Sabır örmek: (53/7) 

Sevdaların zala yazılması: (56/1) 

Şükrüyat: (47/2) 

Tamam-ı zaman: (23/3) 

Türk ruh kudretinin hayret şayanı: (25/2) 

Yüreği yüreğe sarmak: (17/2) 

Vatan sevdasının iman harmanı: (25/5) 

Yarınların geçmesi: (34/2) 

  

6. Argo 

Türkçe Sözlük’te “ 1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya 

kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söz veya deyim 2. Serserilerin, 

külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.” (Türkçe Sözlük, 2011:148) olarak 
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tanımlanan argo, Aslan Uslu’nun şiirlerinde yer bulur. Ancak Aslan Uslu aşağıda 

vereceğimiz kelimeleri çoğunlukla toplumsal meseleler adına kullanmıştır. Vatan ve 

milletin arkasından yapılan çirkin pazarlıklar, vatanına ihanet içinde olanlar, 

toplumdaki çürümüşlüğün bir parçası olan insanlar ve bu insanlara gereksiz değer 

verenler bu sözlerin hedefindedir. Kullanılan argo kelimeleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

Adi: (48/3), (52/5) 

Anasını satayım: (64/1) 

Beyinsiz: (48/4) 

Çakal: (57/3) 

Dinsiz: (48/6) 

Dipsiz: (48/6) 

Dönek: (57/3) 

Ermeni tohumu: (40/2) 

İpsiz: (48/6) 

İt: (48/3) 

Kahpe: (25/1), (48/5), (64/3) 

Kıç: (27/6) 

Namert: (48/1), (57/3), (64/3) 

Puşt: (48/2), (64/3) 

Riyakâr: (52/5) 

Soysuz: (48/6) 

Tipsiz: (48/6) 

Yosma: (84) 
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Zırt: (27/1) 

 

b. Edebî Sanatlar 
Sözün etkisini arttırmak adına kullanılan edebî sanatlar, Aslan Uslu’nun 

şiirlerinde sıkça yer alır. Biz bu incelememizde, kullanılan edebî sanatları alfabetik 

sıraya göre sıralayıp bu sanatlara dair örnekler vereceğiz.  

- Aliterasyon 

Şiirde art arda gelen mısralarda ünsüz seslerin tekrarlanmasına aliterasyon 

denir (Kocakaplan, 2005:22). 

Olmasın gönlünde ne kin ne kibir 

Sonunda herkese düşen bir kabir 

Şükrüne katık ettiğin sabır 

Kapanmaz kapılar açar bir zaman (41/3) 

 

Pınarlar gözesine hor bakar 

Kargalar güllere türküler yakar 

Kırk yıllık dere tersine akar 

Kız bakalım gönül kızabilirsen (42/2) 

 

Sevgi, saygı, sabır, sıhhat sıralı 

Sebat ile samimiyet kuralı 

Bazen hasret ezgisiyle yaralı (59/6) 

 

- İktibas 

İktibas, manayı kuvvetlendirmek, söze güzellik kazandırmak amacıyla ayet, 

hadis ya da bunlardan parçalardan alma sanatıdır (Külekçi, 2003:176).  

Âdemin soyundanım, Asım nesliyim 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Bezm-i elestteki “bela” aslıyım 



 

66 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur (53/1) 

Kutsal vatan toprağından bestesi 

Hilalimin kıvrımında güftesi 

“İkra!”  ile verilmiştir müjdesi (59/1) 

 

 

- İrsal-i mesel 

Söylenen bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla söze bir atasözüyle örnek katma 

sanatıdır (Dilçin, 2005:464). 

Gurbet elde ağzımızın 

Ne tadı ne tuzu kaldı, 

Ömür denen yazgımızın  

Çoğu gitti azı kaldı. (4/1) 

 

Herkes ettiğini bir gün bulsa da 

Ümitle yaşayıp yalnız kalsa da 

Sabır ile koruk helva olsa da 

Bu senin helvana destan bulunmaz (58/3) 

 

Bir değirmene su çekerim, 

Çekme suyla değirmen dönmese de 

Kendimce (63/7) 

 

- İstifham 

“Doğrudan doğruya heyecana bağlı olan sanatlardan biri olan istifhâm, 

hayret, şefkat; elem, nefret, kin gibi heyecan ve duyguların soru şeklinde tezahüriyle 

ortaya çıkar. Fakat bu sorulara cevap beklenmez.” (Külekçi, 2003:109)  

Âşık Aslan deme yarın, 

Yarına çıkar mı canın? 

Hayırlıysa evlatların, 
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Dua çatar üstümüze. (3/6) 

 

Umut oldun el mi dedim 

Nefes verdin yel mi dedim 

Çekip gittin gel mi dedim 

Beni bana bırak yeter (13/2) 

Boğazı verseydik eğer düşmana  

Ne derdik mezarsız şehit yatana? 

Edirne’den Ardahan’a can cana 

Birlik beraberlik kurduk burada (17/3) 

Çile tezgahında sabır dokurum 

İlmek mi yalan bitmiyor usta? 

Bunca yıldır hem okur hem yazarım 

On hece bir harf etmiyor usta (20/1) 

 

Bir ben miyim şeytan herkes kuldu da? 

Su veren olmadı gülüm soldu da 

Herkes yüreğime bin dert oldu da 

Kimse ateşime duman olmadı (23/4) 

 

Hani seçmiş idik gerçek dostları? 

Defterden silmiştik aklı kıtları 

Bana söylediğin nasihatları 

Hükümsüzdür yırt demişsin öyle mi? (27/3) 

 

Kaşla göz arası ölümlü dünya 

Ne gün gördüm ne de güldüm iyi mi? 

Zalimin zulümü hep mi banadır? 
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Seni büyük hasım bildim iyi mi? (28/1) 

 

Hele gönül çağlamıştın ne oldu? 

Nice derde ağlamıştın ne oldu? 

Umutları bağlamıştın ne oldu? 

Yarınlar bir bir geçiyor gönül (34/2) 

 

Yarabbi derim her seher vakti 

Yarabbi benim hiç rahatım yok mu? 

Bileyim hiç yok mu yoksa uzak mı? 

Yoksa gurbet gurbet göçüyor gönül (34/5) 

 

Söyle yârim şimdi nasıl yaşarsın? 

Hangi dağdan hangi göle akarsın? 

Boş yatağa hasret ile bakarsın 

Sevdiceğim diyemezsen zor gelir (51/3) 

 

Arefeler hazırlığı bitirdi 

Telaşeler vefasızlık getirdi 

Bayramlar mı bayramlığı yitirdi? 

Gönül sevincinden kuşa dönmüyor (52/3) 

Bilen varsa beri gelsin söylesin 

Derdin içersinde derman olur mu? 

Alemi ervaha nazar eylesin 

Fermanın içersinde ferman olur mu? (57/1) 

 

- İştikak 

Aynı kökten türetilmiş kelimelerin bir ifade içinde kullanılmasına iştikak denir 

(Coşkun, 2007:246).  
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Mazluma Yunus ol koş her ahına 

Zalime Yavuz ol vur suratına 

Ahmet Yesevi’nin dur dergâhına 

Başkaca laflara aldırma oğul (32/2) 

 

Gülşende her gülün harmanı olsam 

Adil hükümdarın fermanı olsam 

Mazlumun yumruğu, dermanı olsam 

Zalimin yüzüne sıkılıp gitsem (35/4) 

 

- Mecaz-ı Mürsel 

Bir sözü, gerçek anlamı dışında benzetme amacı gütmeden kullanma sanatıdır 

(Dilçin:415). 

İnce ince sızlar yürek 

Dokuz tahta iki direk 

Sevdiklerin birer kürek 

Toprak atar üstümüze (3/2) 

 

İki yüz elli bin şehidin yeri 

Metre karesinde altı bin mermi 

İşte bu yüzyılın kutlu Bedir’i 

Haçlının başını kırdık burada (17/10) 

 

Yedi düvel beş kıtaya fermanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı (25/3) 

 

Sensizliğe sessizliğim ağlarda 

Âşık Aslan mezar bulur dağlarda 

Ya mezar başında ya da yollarda 

Beklerken gidersen taşa gelirsin (44/4) 
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Kutsal vatan toprağından bestesi 

Hilalimin kıvrımında güftesi 

“İkra!”  ile verilmiştir müjdesi (59/1) 

 

- Mübalağa 

Mübalağa, sanatkârı heyecanlandıran olayın, heyecanın önem ve şiddetine göre 

büyümesi veya küçülmesidir (Külekçi, 2003:131). 

Sitemini seherlere 

Sunan ana yüreğidir 

Gözün yaşı nehirlere 

Dönen ana yüreğidir (15/1) 

 

Aslan’ım sevdalıydık, açardık 

Kervan olur gözden gönle göçerdik 

Ummanları yürüyerek geçerdik 

Küreksiz sal olduk gurbet ellerde  (22/4) 

 

Kara toprak şehit kanı ummanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  (25/7) 

 

Etme gönül bunca cevr ü cefayı 

Dilin yarasına derman bulunmaz 

Unut gönül unut yardan sefayı 

Döktüğün yaşlara umman bulunmaz (58/1) 

 

İnanmazsan sevdiğim sat ellere ver beni 

Akıttığım gözyaşı sele sığmaz yer beni (60/2) 

 

- Nida 

Söze doğallık katmak için birisine veya birilerine hitap etmeye nida denir 

(Coşkun, 2007:208). 
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“Ya istiklal ya ölüm” dizde dermanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı (28/8) 

 

İnanmış Atatürk, inanmış nefer 

“Çanakkale geçilmez!!!” Allahu ekber! 

Koca Seyit dolu binlerce siper (25/6) 

 

- Tecâhül-i ârif 

Tecahül-i arif nükte için bir şeyi bilmezlikten gelmek veya bilmez görünmek 

sanatıdır (Coşkun, 2007:199). 

Her çileye sabır dedin aha bak 

Aha bak da gör halini kına yak 

Dertler yüreğimi bıraktı kurak 

Alnıma çizgiler çiziyor gönül (34/3) 

 

Yanığından ve uzun hava olanından 

Yılar öfkesini saçlarıma saçmış 

Ümitsizlikler gözlerimi mesken edinmiş (64/1) 

 

- Telmih 

İfade içinde zikr etmeksizin herhangi bir kıssaya, geçmişteki bir olaya, meşhur 

hikâyelere, efsanelere, malum bir şahsa, çeşitli inanışlara, âyetlere veya bir hadise, ya 

da yaygın bir atasözüne işaret etmek sanatıdır (Külekçi, 2003:170). 

İki yüz elli bin şehidin yeri 

Metre karesinde altı bin mermi 

İşte bu yüzyılın kutlu Bedir’i 

Haçlının başını kırdık burada (17/10) 

Ne etsem neylesem diyemem yâre 

Söz vardır yanar durur dilimde 

Lokman’a gitsem bulunmaz çare 
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Söz vardır kanar durur dilimde (21/1) 

 

Hakkın dergâhına giden kervanın 

Tozlu izlerine takılıp gitsem 

On sekiz bin mühür taşıyan yârin 

Aşkın ateşine yakılıp gitsem (35/1) 

 

Ferhat gibi dağları mı deleyim 

Ardın sıra çöllere mi geleyim 

Kerem gibi yanarak mı öleyim 

Âşık Aslan bakar sözüne yârim (37/4) 

 

Mecnun oldum bir Leyla’ya vuruldum 

Deli sular idim onda duruldum 

Sevda dergâhında deli soruldum 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur (53/8) 

Bülbül ayrılmasın sevdiği gülden 

Vuslat türküleri dökülsün dilden 

Mecnun Mevla’sını bulduğu çölden 

Leylasına selam salsın ne olur (54/5) 

 

Âşık Aslan kalem olup yazdıran 

Ferhat gibi nice dağlar kazdıran 

Leyla olup peşi sıra gezdiren (59/12) 

 

Leylayı sevmek için Mecnun olmak 

Dağları delmek için Şirin bulmak lazımmış 

Aşk pınarından dolmak 

Ateşin közünde donmak lazımmış (62/4) 
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- Tenasüp 

Bir konu üzerinde, aralarında türlü ilgiler bulunan en az iki sözcük, terim ve 

deyimi rastgele kullanma sanatıdır (Dilçin, 2005:430). 

Sevda dağım tanı beni, 

Tanı başında tüteni, 

Vadilere ektim seni, 

Gönül deli aksın diye. (2/2) 

 

Şahadet şerbeti için sırada  

Dillerde tekbir, eller duada 

Ölmek için duruyorken kıyamda 

Yüreği yüreğe sardık burada (17/2) 

Dört mevsimin dördü bahar yaz olsa 

Çiçeği görmeden kar gelir bana 

Yedi iklim gülşen olsa gül olsa 

Gonca koklamadan har gelir bana (18/1) 

 

Guzum, annem, babam, sekiz kardeşim 

Bir tek sitem etmeyeydi can eşim 

Kuzgunlara yem olaydı üleşim 

Demek sevdalarım destan olmadı (23/2) 

 

Otuz altı kelimelik bilmece 

Otuz altı hikâyeden gülmece 

Otuz altı kelime toplam bir hece 

Otuz altı cevaba soru soruldu (24/2) 

 

Sevgi, dostluk, barış gönül tahtımız 

Birlik beraberlik bizim ahtımız 
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Bilim, teknik, ilerlemek andımız 

Türküm! Diyen dillerimiz var bizim (39/2) 

 

İlkbaharda tomurcuklar açardı 

Yazın buğdayların boyu atardı 

Mevsimler bile sıra şaşırdı 

Sonbahar bitiyor kışa dönmüyor (52/2) 

Kıyamda dilleri isterken anı 

Rükûda bir hoşluk sarar her yanı 

Secdede gözünden döker mercanı 

Sevdalar vardır kula yazılmış (56/3) 

 

- Teşbih 

Teşbih, bir kavramın herhangi bir özellik bakımından kendisinden daha üstün 

veya daha meşhur başka bir kavrama benzetilmesi sanatıdır (Coşkun, 2007:43). 

Koca bir ömür su gibi 

Çok bentleri aştı geçti. 

Bazen coşkun, bazen sakin, 

Dere tepe taştı geçti (6/1)  

 

Başları dumanlı dağlar gibiydik 

Tozuşan kül olduk gurbet ellerde 

El ayak değmedik bağlar gibiydik 

Namerde yol olduk gurbet ellerde (22/1) 

 

Hasretin yağmuru sert vurur cama 

Eritir gözleri dökülür cana 

Asırlık çınarlar gibiydik ama 

Kırılan dal olduk gurbet ellerde (22/2) 
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Aslan’ım sevdalıydık, açardık 

Kervan olur gözden gönle göçerdik 

Ummanları yürüyerek geçerdik 

Küreksiz sal olduk gurbet ellerde (22/4) 

 

Alımlı güzeller gül derdi senden 

Bundan mı sararıp soldun yüreğim 

Aşılmaz yüceler geçerdi senden 

Her dost kervanına yoldun yüreğim (36/1) 

 

Gönül ocağıma döktüğün ateş 

Ezelden konulmuş özüne yârim 

Gecemin zühresi, günüme güneş 

Edebin süs olmuş yüzüne yârim (37/1) 

 

Bayrağımın rengi kanıma benzer 

Sancağımın rengi canıma benzer 

Milli hâkimiyet vatana benzer 

Nakış nakış allarımız var bizim (39/3) 

 

Yener geçen yıllar senide yener 

Bakışın yakıcı alevi söner 

Gül yüzün kurumuş toprağa döner 

Dile dize iner naçar bir zaman (41/5) 

 

Bir sela verilir vakit olanda 

Kim üzülür kim sevinir duyanda 

Şu dünya denilen virane handa 

Bu Aslan da durmaz göçer bir zaman (41/6) 

 

Her biri Şeyh Şamil inan her biri 
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Bu iman yüzyıldır hala dipdiri 

Zalimin zulmüne isyan tekbiri 

Kafkas Dağlarında Çeçen sevdalar (45/6) 

 

İlkbaharda tomurcuklar açardı 

Yazın buğdayların boyu atardı 

Mevsimler bile sıra şaşırdı 

Sonbahar bitiyor kışa dönmüyor (52/2) 

Âşık Aslan düşü hayra yorarsın 

Kuzunu alırsın cana sararsın 

Yarin gözlerinden bir yol arasın 

Hilalden surları geçilmez olur (55/3) 

 

Kıyamda dilleri isterken anı 

Rükûda bir hoşluk sarar her yanı 

Secdede gözünden döker mercanı 

Sevdalar vardır kula yazılmış (56/3) 

 

Her şey olaydı da 

Bir çift kahve gözle iki hilal kaşta 

Bakınca yalnızlığımı hissetmeyeydim yeterdi (64/3) 

 

- Teşhis ve İntak 

Teşhis, insan dışındaki varlıkları insan kişiliğinde göstermek, intak da bu 

varlıkları konuşturma sanatıdır (Dilçin, 2005:405). 

Her hayale kanardım ya, 

Yanmazlara yanardım ya, 

Geçilmezim sanardım ya 

Yıllar beni koştu geçti. (6/3) 
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Çok sırrına eremedim, 

Murat alıp gülemedim, 

Bağbandım gül deremedim, 

Gül de buna şaştı geçti. (6/4) 

 

Yoldan geçen yolculara 

Haber sorar turnalara 

Bazen yıldız bazen aya 

Soran ana yüreğidir (15/4) 

 

Yoldaş olur sırdaş olur gidene 

Sevdalı selamlar taşır yarene 

Kıvrılır birinden bir diğerine 

Yollar ince uzun akar dağlara (19/2) 

 

Koyunlar meleşir sızısı için 

Alnında değişmez yazısı için 

Bahara ermeyen kuzusu için 

Sitemli türküler yakar dağlara (19/5) 

 

Kapıldım giderim ömür seline 

Hayatın kamburu iner elime 

Boya da vursam her bir teline 

Aynalar yalanı yutmuyor usta (20/2) 

 

Bugünüm dünümle hayli döğüştü 

Çakalı unutup kurtla boğuştu 

Gönül toprağımın huyu değişti 

Attığım tohumlar bitmiyor usta (20/3) 

 

Hep sabır deyip çektin cefayı 
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Cefa çektirenler sürdü sefayı 

Bekleme artık ah de vefayı 

Yoruldun kırıldın doldun yüreğim (36/2) 

 

Gerçeğin olmazmış çoğunan azı 

Bazen dermanımdır bazen de sızı 

Kahvenin hatırı, telvenin nazı  

Nede güzel uymuş gözüne yârim (37/3) 

 

Pınarlar gözesine hor bakar 

Kargalar güllere türküler yakar 

Kırk yıllık dere tersine akar 

Kız bakalım gönül kızabilirsen (42/2) 

 

Kızıldağ’ın eteğinde oturur 

Yedi yavrumuzun acısı durur 

Aşağı Yeniköy’üm yine de mağrur (43/6) 

 

Geyikpınar hoş davranır dostuna 

Sahip çıkar hemşehrisi, nesline 

Eskibağ, Kayı ve Avşar üstüne (43/7) 

 

Dünya gözü ile bir daha görsem 

Ortaköy’den Sevindik’e at sürsem 

Göllüce’de şöyle demli çay içsem (43/11) 

 

Yürek hayal eder sıkılır bir gün  

Beyazdan bir kefen dikilir bir gün 

Ellerim yüzünden çekilir bir gün 

Üşürsün de ayamazsan zor gelir (51/2) 

 

Pınarlar gözesine hor bakar 
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Kargalar güllere türküler yakar 

Kırk yıllık dere tersine akar 

Kız bakalım gönül kızabilirsen (42/2) 

 

- Tevriye 

Tevriye, iki ya da daha fazla anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip 

uzak anlamını kastetme sanatıdır (Külekçi, 2003:86). 

Boyalı kremli çaşıt yüzüne 

Anladım kanmışsın yalan sözüne 

Sağ gözüküp sol bakanın gözüne 

Hoş görünmek şart demişsin öyle mi? (27/5) 

 

Aslan’ım içmedim huzur şarabı 

Ele aslı düştü bana serabı 

Başıma ördü bunca çorabı 

Şimdi kendisinden kaçıyor gönül (34/6) 

 

Âşık Aslan varamadık inişe 

Adalet diyerek geçtik çöküşe 

Böyle sessizliğe böyle gidişe 

Alışık değilim, Türk oğlu Türk’üm (40/4) 

 

- Tezad 

Tezad; iki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine karşıt olan nitelikleri ve 

benzerlikleri bir arada söyleme sanatıdır (Dilçin, 2005:449). 

Duyulmaz mı ahu zarı? 

Ümitti yarına varı, 

Geçti Aslanın baharı 

Ne yazı ne güzü kaldı. (4/5) 
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Kaşındaki nazlarımı, 

Saçındaki yazlarımı, 

Çokluktaki azlarımı, 

Diyemiyom yâre karşı. (5/4) 

 

Sağı solu ayırmadan, 

Zengin fakir gayırmadan, 

Zalimlere duyurmadan, 

Gülün Allah desin kızım. (9/4) 

 

Yaratan kulunu divane komaz 

Siyahın beyazın hakkını yemez 

Beş vakit hakkıyla kılarsan namaz 

Sonsuz rahmetini saçar bir zaman (41/2) 

 

Yürek sızım şimdi gitme ne olur 

Baharda gidersen kışa gelirsin 

Bak ömür geçiyor etme ne olur 

Doluyken gidersen boşa gelirsin (44/1) 

 

Bilen varsa beri gelsin söylesin 

Derdin içersinde derman olur mu? 

Alemi ervaha nazar eylesin 

Fermanın içersinde ferman olur mu? (57/1) 

 

Güzel görüp güzel düşünmek 

Her çirkinlikte bir güzellik keşfetmek 

Her suçlunun içinde bir masum bulmak (62/2) 
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c. Anlatım Tutum ve Türleri 
Anlatım tutumu, icracının dinleyicide uyandırmak istediği duygu ve 

düşünceleri gerçekleştirme amacına yönelik olarak, konuya karşı takındığı geleneksel 

tavırlar ve buna bağlı olarak konuyu işleyiş tarzının her biridir (Çobanoğlu, 2000:13).  

Şeref Boyraz on beş farklı anlatım tutumundan bahseder. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

1. Acındırma 

2. Bilgilendirme 

3. Dileme 

4. Eğlendirme 

5. Hüner Gösterme 

6. Öğüt Verme 

7. Övme  

8. Övünme 

9. Selamlama 

10. Şikâyet Etme 

11. Vedalaşma 

12. Yakarma 

13. Yakınma 

14. Yas Tutturma 

15. Yerme (Boyraz, 2010:174-180) 

Âşık Aslan Uslu’nun şiirleri incelendiğinde, bu anlatım tutumlarının 11’inin 

kullanıldığı görülür. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: acındırma, yakınma, şikâyet 

etme, öğüt verme, dileme, övme, yerme, övünme, yakarma, bilgilendirme, yas 

tutturma. 

Acındırma anlatım tutumu, Âşık Aslanî’nin şiirlerinde 23 kullanımla ilk sırayı 

alır. Sevgiliden karşılık bulamaması, artık şen günlerinin kalmaması, kardeşlerin ve 

dostların vefasız olması, sevdiğine içinden geçenleri söyleyememesi, zamanın 

geçmesi ile eski gücünü kaybetmesi, gurbette çekilen çileler, babasını kaybetmesinin 

verdiği acı, yılların elini kolunu bağlaması aynı zamanda anne ve babasının çektiği 

sıkıntılar, insanların vefasızlığı ve kimsenin kendisinin elinden tutmaması, 

çabalarının sonuç vermemesi, rahat yüzü görmemesi, çekilen çilelerin artık kendinde 
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takat bırakmaması ve sevgilisine küsmeye dahi mecalinin kalmaması gibi dertlerini 

anlatarak sıkıntılarını hafifletmeye çalışır.  

Yakınma anlatım tutumuna 16 şiirde rastlanır. Gurbette çekilen sıkıntılardan, 

insanların yasının kısa sürmesinden ve abisinin, babasının vasiyeti olan dut ağacını 

kesmesinden, hayatın ve zalimlerin hep kendine zulüm etmesinden, aile fertlerinin 

sıkıntılardan, yoksulluktan, ahlaki ve toplumsal değişimlerden, kara bahtından, ahde 

vefanın kalmamasından, dertlerin biri bitmeden diğerinin başlamasından, kimsenin 

cefayı çekememesinden, yardan sefa bulamamasından ve gerçekleri söyleyenlerin 

değil yalakalık yapanların daima gülmesinden yakınılmıştır.  

Şikâyet etme anlatım tutumu 15 şiirde kullanılmıştır. Âşık, insanların sadece 

iyi günde yanında olmasından, zamandan, kimsenin halden anlamamasından, 

kardeşleri ile arasına ayrı gayrının girmesinden, sever gibi görünüp kuyu 

kazanlardan, sevgilinin vefasızlığından ve bıktırıp usandırmasından, dostların 

vefasızlığından, yârin acıtan sözlerinden, Türkmen ellerindeki yöneticilerin 

basiretsizliğinden, vatana ihanet edilmesinden, sözlerinin fayda etmemesinden ve 

dahi dizlerinin taşımamasından, insanların maddi ve manevi yönden çok 

değişmesinden, insanların gerçek yüzlerini göstermesine rağmen onlara değer 

verilmesinden, daha önce öğüt diye söylenen sözlerin hükümsüz olarak ilan 

edilmesinden, aile fertleriyle alakalı sıkıntılarından, zulümlerin hep kendisine 

yapılmasından şikâyet eder. 

Öğüt verme şiirlerin 14’ünde kendisine yer bulur. Aslan Uslu şiirlerinde, kızı 

Gökçenur, oğlu Göktuğ, arkadaşı Özgür Navruz’un yanı sıra, insanın bir avuç 

topraktan yaratıldığını söyleyerek bütün insanlığa öğütler verir. Bunların yanında her 

seviyorum diyene kanılmaması, insanın sabırlı olması gerektiği, insanın gönlünde kin 

ve kibrin olmaması, başkalarına eziyet edilmemesi, kişilere değerinden fazla kıymet 

verilmemesi, eşlerin birbirine kötü söz söylememesi, Ramazan Bayramı’nın hakkıyla 

ifa edilmesi gibi konularda tavsiyelerde bulunur. 

Dileme anlatım tutumu Âşık Aslanî’nin şiirlerinde 14 defa yer bulur. Âşık bu 

şiirlerinde çocuklarının yarınları ve kendi istekleri doğrultusunda bazı isteklerde 

bulunur. Bunun yanında Ramazan ayı ve bayramının hakkıyla ifa edilmesi, Musul-

Kerkük ve Kosova gibi Müslümanların acı çektiği coğrafyalara huzur gelmesi adına 

dileklerde bulunur.   
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Övme anlatım tutumu âşığın şiirlerinde kendine en fazla yer bulabilen anlatım 

tutumları arasındadır. Aslan Uslu anne yüreğini, Çanakkale savaşında ve 

Cumhuriyetin kurulması zamanlarında Türk milletinin tavrını, eşi Ayşenur hanımı, 

görev yaptığı Akıncıları’ı, inandığı dava yüzünden sıkıntı çeken isimleri, Hakka 

giden ve tarihe kılıç kalkanıyla şan veren Türk’ü, Fatih’in veya Yavuz’un yolundan 

giden öğretmenleri övmüştür.  

Yerme, şiirlerdeki en keskin ifadeye sahip olan duygudur diyebiliriz. Şiirlerde 

insanların helale harama bakmadan kazanma hırsları, daha önceleri gerçek yüzünü 

gösteren insanlara tekrar değer verilmesi, önceleri nasihat edilen şeylerden geri adım 

atılması, insanlarda ahde vefanın kalmaması,  bazı insanların kuzu postuna bürünmüş 

kurt olmaları, daha önce meydana gelmesi imkânsız olan şeylere bugünlerde sıradan 

olaylarmış gibi yaklaşılması, vatanını seven insanlardan çok vatanı, hürriyeti satan 

insanlara değer verilmesi, toplumdaki çürümüşlük, kirlilik ve riyakârlık, zalimle 

mazlumun karışması, riyakârlığın geçer akçe olması gibi konular çok ağır bir dille 

eleştirilmiştir. 

Övünme anlatım tutumu 5 şiirde kendine yer bulur. Aslan Uslu, ülkeyi ve 

cumhuriyeti kuran yüce mefkurenin bir ferdi olmakla, kısacası Türk olmakla övünür. 

Yas tutturma anlatım tutumu en fazla dikkat çeken şiirlerinde kullanılmıştır. 

Âşığın, icradaki gücünü yansıtması bakımından, önde gelen şiirlerinden biri olan 

“Baba” şiirinde bu anlatım tutumuna rastlamak mümkündür. Aynı zamanda 

babasının, annesine söylediği bir söz üzerine yazdığı “Göremezsen Zor Gelir” 

şiirinde de bu anlatım tutumuna rastlamak mümkündür. 

Âşık Aslanî’nin kullandığı diğer iki tutum yakarma ve bilgilendirmedir. Bunlar 

şiirlerde ikişer defa kullanılmıştır. Kara bahtının açılması ve rahat yüzü görme adına 

Allah’a yakaran âşığımız, geçmiş yaşantısı ve hayatının evreleri hakkında bilgi verir. 

 

B. ŞİİRLERDE İŞLENEN KONULAR 

Şiirin yüzey yapısında yer alan bir unsur olan konu, genel ve evrensel nitelikli 

nesnel olgular, durumlar, olaylar ve meselelerdir. Konular ferde veya millete değil 

bütün insanlığın ortak malıdır. Farklı şairler aynı konuları işleyebilir. Ancak her 

sanatçı bu konuyu kendi potasında eriterek okuyucuya sunar (Çetin, 2006:11-12).  
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Âşık Aslanî’nin işlediği konuları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a. Ahlak 

Ahlak, Aslan Uslu’nun üzerinde en fazla durduğu konulardan bir tanesidir. 

Âşık genelde, ahlaksal normların yozlaşmasından şikâyetçidir.  

Aslan Uslu’nun ahlakî değerlere bakışına geçmeden önce âşığımızın insana 

bakış açısına değinmek yerinde olacaktır. Aslanî’ye göre insan bir avuç topraktan 

yaratılmıştır ve yeryüzünde kibirlenerek yürümemelidir (11, 41). Aynı zamanda 

insan vefasızdır ve insanın eski saflığı ve samimiyeti kalmamıştır.   

Bolluk ve iyi günde yanında olan dostların, kötü günde terk etmesinden (3/5), 

kardeşlerin dahi birbirini unutması ve güvenilen arkadaşların bırakıp gitmesinden 

(4), toplumun özünden kopması ve insanların birbirine yabancı kalmasından (31), 

karakterinin tam tersini yansıtan insanlardan (36), insanların harama helale 

bakmadan kazanma hırslarından(26), döneklerin, namertlerin, yalakaların ve vatan 

hainlerinin itibar görmesinden (48 ve 57) rahatsız olan Âslanî, bu durumların 

kendinde meydana getirdiği sıkıntıyı dile getirmeye çalışır.  

Âşığa göre, bu çürümüşlüğün meydana getirdiği toplumsal yıkımlar nedeniyle 

bayramların ve insanlar arasındaki muhabbetin de eski tadı kalmamıştır (52).  

Toplumdaki bu olumsuzluklar, Aslan Uslu’nun geçmişte yaşamasına, yani 

geçmişi özlemle yâd etmesine, sebep olmuştur. Bu duruma örnek olabilecek birkaç 

dörtlüğü şu şekilde sıralamak mümkündür:  

Büyüğün yanında gülmezdik canım 

Önünden karşıya geçmezdik canım 

Halıyı kilimi bilmezdik canım 

Kara çula çöke çöke yetiştik (29/4) 

 

Dam akmasın diyerek loğlarlardı 

Bir evde doluyduk yerimiz dardı 

Masura iplik çeyizde vardı 

Gınnap ipi büke büke yetiştik (29/7) 

 

Eşi çocuğunu bezenir idi 

Lokmayı helalden kazanır idi 



 

85 

Yalnız Mevla’sına uzanır idi 

Kul idi elleri böyle değildi (26/3) 

 

Eskiden muhabbet ederdi gönül 

Tatlıydı dilleri böyle değildi 

Dostun hatırını güderdi gönül 

Doğruydu yolları böyle değildi (26/1) 

 

b. Aile 

Aile, Aslan Uslu’nun şiirlerinde duygusal olarak en net tavrın konulduğu 

konuların başında gelir. Âşık bu şiirlerinde sevgi, övgü, yergi, öğüt ve benzeri 

duyguları sanatsal anlatıma çok fazla başvurmadan dile getirmeye çalışmıştır.  

İlk olarak âşığımızın anne ve babasından bahsetmek istiyoruz. Aslan Uslu 

şiirlerinde babasının kendilerini çobanlıkla büyüttüğünden bahseder (53). Babasının 

ölümünden duyduğu acıyı ve babasının mirasına sahip çıkmayan abisine olan 

kızgınlığını bütün canlılığı ile yansıtır (16). Ayrıca babasının hayatının son yıllarında 

yatağa bağlı yaşaması onun sıkıntılarını katlar (8).  

Aslanî annesine büyük bir saygı ve sevgiyle bağlıdır. Gurbette yaşadığı yıllarda 

en fazla eksikliğini duyduğu şeylerden biri de anne sevgisidir (8). Çocukları için 

çırpınan ve onları korumak adına kendi hayatından feragat eden anne yüreğini de 

över (15). 

Âşığın eşine yazdığı bir şiiri vardır (37). Bu şiirde Ayşenur hanımın güzelliği 

övülmüştür. Ailenin diğer fertlerinden bahseden şiirlerinin aksine, bu şiirde öğüt 

verme veya karamsarlık değil, huzur hâkimdir.   

Aslanî’nin oğlu Göktuğ ve kızı Gökçenur’a yazdığı toplam üç şiir vardır (9, 10, 

32). Bu şiirlerinde öğüt verme ve iyi dileklerde bulunma üslubu ön plana 

çıkmaktadır. Oğluna hısım-akrabayla muhabbeti kesmemesini, zalimlere Yavuz ve 

mazlumlara Yunus olmayı, tek bir kişiyi sevmeyi, az yemek ve az uyumayı, Türk 

olduğunu asla unutmamasını öğütler.  

Kızı Gökçenur’a ise Allah’ı çokça zikretmeyi, edepli olmayı, haramdan uzak 

durmayı, ayrım yapmadan insanlara yardım etmeyi ve tıpkı oğlunda olduğu gibi Türk 
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olmanın verdiği şerefi taşıması gerektiğini öğütleyerek, onun hakkında iyi dileklerde 

bulunur.  

Uslu’nun kardeşlerinden bahsederken olumsuz bir tavır takındığını görmek 

mümkündür. Onların vefasızlığından, dertlerine derman olmamalarından, onlarla 

aralarına ayrılığın girmesinden şikâyetçidir (8, 33). 

 

c. Aşk 

Aşk, Aslan Uslu’nun şiirlerinde kendine çok fazlaca yer bulan bir konu 

değildir. Aşktan bahsedilen yerlerde ise genelde sitem ve durumdan hoşnutsuzluk söz 

konusudur. 

Âşık, sevgilinin kendinden kaçmasından (2) ve sevgili nazı çekecek ya da ona 

küsecek takati kalmamasına (44) rağmen küçük bir toka olup sevgilinin saçına 

takılmayı (2) ister.  

Aslan Uslu’da aşk derdiyle hoş olma söz konusu değildir. Sevgilinin aşkı oyun 

etmesinden, vefasızlığından, boşa emek verdiği sevgisinin kıymetsiz görülmesinden 

bıkmış ve artık yalnız kalmak istemiştir (13). 

Ancak eşinden bahsettiği şiirde ise (37) aşk kendini bir güzellemenin 

mısralarında hissettirir. Bu şiire aşktan şikâyet edilmeyen, rahatsız olunmayan hemen 

hemen tek şiirdir denilebilir.  

 

d. Çekilen Dert ve Sıkıntılar 

Aslanî, şiirlerinin büyük bir kısmında çektiği sıkıntılardan bahsetmiştir. 

Sevgilinin vefasız olmasından, dostlarının dertlerine derman olmamasından (23), 

ahde vefasızlıktan ve dostların cefa çekememesinden (36, 42), feleğin kendisine 

gülmemesinden (21) kaynaklanan dertlerinden sıkça bahsetmiştir.  

Aslanî’de dertlerin en büyük kaynaklarından biri gurbettir. Gurbette ağzının 

tadının kalmamasından (4), memleket yollarının uzak olmasından (8), gurbette iken 

anne ve babasının da sıkıntılar içinde olmasından (8), sıladan ayrı kalmanın verdiği 

yalnızlık ve çaresizlikten (22)  bahseden âşık, onu gurbete yollayan asıl etken olan 

yoksulluktan da bu yüzden şikâyetçidir (29). 
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Aslan Uslu gün görmemekten yakınır (28). Çünkü kendisi hep sabır deyip içine 

atmaktadır ancak cefa çektirenler ise sefa sürmektedirler (36). Bu sebeple artık 

kendisinin de takati kalmamıştır (38) ve yalnızlık limanına sığınmıştır (64).  

Âşık o kadar sıkıntı içerisindedir ki, yaşadığı yeri veya hayatı terk edip gitmeyi 

düşünmektedir (23). Çünkü bu dünyada asıl yapılan havanda su dövmek gibidir (35). 

Bu çileler, sıkıntılar ve dertler o kadar üst üste gelmektedir ki bunların sonunun 

gelmesi için Allah’a yakarır. Aslında bu yakarmalarda isyanın izlerine de rastlamak 

mümkündür (34). 

Âşık Aslan sadece kendi çektiği sıkıntılardan da bahsetmez. Örneğin Dursun 

Önkuzu, Süleyman Özmen, Velican Oduncu, Yusuf İmamoğlu gibi isimleri anarak 

inandığı dava yolunda sıkıntı çeken insanları da tanımamıza yardımcı olur (45). 

İmamoğlu, Özmen demez kırdırır 

Dursun Önkuzu’yu safa durdurur 

Al bayrağı kefen eder sardırır 

Velican’a kucak açan sevdalar (45/4) 

 

e. Eleştiri 

Eleştirmek Aslanî’nin şiirlerinde keskin ve sert ifadelerle kendine yer bulur. 

İçinde eleştirinin yer aldığı kısımlar, duygu ve düşüncelerin en net ifadelerle 

belirtildiği kısımlardır.   

Yergilerin bir kısmı aile fertleriyle alakalıdır. Örneğin babasının mirası olan 

dut ağacını kesen abisi eleştirilir (16). Aynı zamanda araya ayrılığın girmesine izin 

veren diğer kardeşler de eleştiri oklarından nasibini alır (8). 

Hiciv oklarını şahsi olaylardan çok toplumsal mevzulardaki haksızlıklar ve 

çürümüşlüklere yönelten Uslu, eski değerlerin ortadan kaybolduğunu ifade ederek, 

aka kara diyen insanları da ağır bir dille eleştirir (52). 

Dilin ve ifadelerin keskinliğini göstermek adına, eleştiri içeren kısımların 

bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Muaviye kılıklı din bezirgânı 

Yahudi uşağı bop vezirganı 

Türk’e düşman akar hepsinin ganı 

Kırışık değilim, Türk oğlu Türk’üm (40/3) 
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Horozla domuzu takas ettiler 

Koca kervan it peşine gittiler 

Hürriyeti mundar etti adiler 

İçi boş kazanda aş satıyolar (48/3) 

 

Ağu otu milli besin membaı 

Kahpe olanların daim şen bağı 

Çoluğa çocuğa neşe kaynağı 

Kargadan dönme kuş satıyolar (48/5) 

 

Dip buluyorlar özü dipsize 

Şekil şemal estetiği tipsize 

Dinsize, densize, soysuz ipsize 

Denizli mermeri taş satıyolar (48/6) 

 

f. Gurbet 

Gurbet konusu Aslan Uslu’nun şiirlerinde kendine en fazla yer bulan 

konulardan bir tanesidir. Yoksulluk da gurbet bağlamında işlenen konulardan bir 

tanesidir. Çünkü âşığı gurbete sevk eden yoksulluktur (29). 

Genç yaşta gurbetle tanışan Aslan Uslu, memleketinden ve sevdiklerinden 

haliyle uzak kalmıştır. Gerek bu hasretin verdiği sıkıntılar, gerekse gurbette 

yaşanılan sıkıntılar âşığın sanatını etkilemiştir.   

Gurbet ağzın tadını tuzunu kaçıran (4), anadan babadan ayrı bırakan (19), 

namerdin pençesine düşülen (22), helal haram ayırmadan kazanma hırsına düşülen 

(22), bayramların bayram olmadığı (31) bir kavramdır. 

Aslan Uslu, tüm bu olumsuz düşüncelere rağmen, gurbet hayatını yaşadığı 

yerlerden biri olan Sivas’ın Akıncılar ilçesinden bahsederken pozitif bir yaklaşım 

sergilemiştir (43). 
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g. Millî ve Manevî Değerler 

Bu başlık altında, Aslan Uslu’nun din ve vatan konularına bakış açıları ele 

alınmıştır.  

Aslanî için milli değerlerin başında vatan mefhumu gelmektedir. Âşık, 

şiirlerinde bu vatanın nasıl kazanıldığını anlatmış (17) ve bu vatana sahip çıkılması 

gerektiğini savunmuştur.  Aynı zamanda kızına ve oğluna seslendiği şiirlerde dahi 

vatan bayrak ve millet sevgisini ön plana çıkarmıştır (9, 10, 32, 39). Bunun yanında 

inandığı davanın çilesini çeken insanları da şiirlerinde anmıştır (45). 

Vatanımdan başka vatan bilmeyiz 

Yanlışları asla örnek almayız 

İleri gideriz geri kalmayız 

Apaydınlık yollarımız var bizim (39/5) 

Aslan Uslu vatan, millet ve bayrak konusunda taviz vermez. Ayrıca Türkmen 

diyarlarındaki yöneticilerin yetersizliğinden de şikâyetçidir. Bu yöneticilere olan 

eleştirilerini de çok sert bir şekilde ifade eder. 

Tohumu Ermeni, Gürcü olanla 

Bu yüce milletle kafa bulanla 

Nazlı bayrağıma yan göz bakanla 

Barışık değilim Türk oğlu Türk’üm (40/2) 

 

Yine boşa su döğüyor havanlar 

Türkmen yaylasına doldu yabanlar 

Obaya alınan yeni çobanlar 

Sürüyü ağıla katmıyor usta (20/6) 

 

Muaviye kılıklı din bezirgânı 

Yahudi uşağı bop vezirganı 

Türk’e düşman akar hepsinin ganı 

Kırışık değilim, Türk oğlu Türk’üm (40/3) 

Burada inceleyeceğimiz bir diğer konu da dindir. Uslu’nun bu konuda çok 

samimi ifadeleri vardır. Örneğin 47. şiirde teşbih çekilirken söylenen kelimelerin 
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yanında Peygamber Efendimizi de över. Bu şiirde aynı zamanda sanat yapma 

amacını da Allah’ı aramak olarak ifade eder.  

Ayrıca öğretmenlerin de millî ve manevî değerler ışığında yürümeleri 

gerektiğini de telkin eder (59).  

 

h. Ölüm 

Aslan Uslu şiirlerinde ölüm konusunu da incelemiştir. Âşık için ölüm, 

sevdiklerini kendinden alan olumsuz bir olgu olmanın yanında, çektiği dert ve 

sıkıntılardan kurtulabileceği bir limandır. 

16 numaralı şiirde babasının kaybından duyduğu üzüntüyü samimi bir şekilde 

dile getirir. 51. şiirde de babasının ölümünden sonra annesinin gözünde canlanan bir 

anıdan hareketle, sevilenin kaybından duyulan üzüntü dile getirilir.  

Bağırmak istedim bağıramadım 

Derdimi kimseye anlatamadım 

Sen gittin gideli ısıtamadım 

Üşüyen sırtımı vurgunum baba (16/4) 

 

Musallada olsun son kez göreyim 

Ak sakalın doya doya seveyim 

O mübarek ellerinden öpeyim 

Âşık Aslanî’yim oğlunum baba (16/5) 

Aslanî ölümün kaçınılmaz bir son olduğunun farkındadır (3). Çünkü bu dünya, 

ister fakir olsun ister zengin, kimseye kalmamıştır (4) ve aslında ölüm, çekilen 

dertler veya sıkıntılardan bir kurtuluştur. 

Aşığım Aslanım çölde yüzeriz 

Haksızı överiz, hakka söveriz 

İçi boş dibekte hava döveriz 

Şu yalan bahçeden yıkılıp gitsem (35/5) 

 

i. Ümit 

Aslan Uslu’nun şiirlerinde genelde karamsarlık ve sıkıntı hâkim olsa da, bu 

şiirlerde sabrı tavsiye eden, zalimlerin mazlumlardan ayrılacağı zamanların 



 

91 

geleceğine ve kötü günlerin biteceğine inanan parçalara da rastlamak mümkündür. 

Bu örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

Çile tezgâhında geçen otuz yıl 

Gel de kahır etme gel de hayır kıl 

Yine de sabırlı olmalı her kul 

Söz vardır söner durur dilimde (21/4) 

 

Aslanım özlenen gelir bir zaman 

Bu kışın karı da erir bir zaman 

Derdi veren derman verir bir zaman 

Edemem şikâyet ar gelir bana (18/4) 

 

Bu devran hep böyle sürmez Aslanım 

Zalimi mazlumu seçer bir zaman 

Ah alan gün yüzü görmez Aslanım 

Ektiği poyrazı biçer bir zaman (41/1) 

 

j. Zaman ve Sağlık 

Zaman ve sağlık Aslanî’nin üzerinde durduğu noktalardandır. Bu iki nokta 

aslında birbiriyle ilintili olarak ele alınmıştır. Çünkü sağlık ve zaman birbirini 

tüketen mefhumlardır. 

Her şey kolay görünürdü 

Taşı sıksam üğünürdü 

Çokları diz döğünürdü 

Delikanlı yaştı geçti (6/2) 

 

Her hayale kanardım ya 

Yanmazlara yanardım ya 

Geçilmezim sanardım ya 

Yıllar beni koştu geçti (6/3) 

Ayrıca zaman aynı zamanda adaleti sağlayan bir olgudur. Alınan ahların yerde 

koymayan, zalimle mazlumu ayıran zamandır. 
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Yaratan kulunu divane komaz 

Siyahın beyazın hakkını yemez 

Beş vakit hakkıyla kılarsan namaz 

Sonsuz rahmetini saçar bir zaman (41/1) 

 

Bu devran hep böyle sürmez Aslanım 

Zalimi mazlumu seçer bir zaman 

Ah alan gün yüzü görmez Aslanım 

Ektiği poyrazı biçer bir zaman (41/2) 

 

C. ŞİİRLERDE YER ALAN İSİMLER 

1. Şiirlerde Geçen Millet ve Topluluk İsimleri 

Çeçen: (44/6) 

Ermeni: (40/2) 

Fransız: (17/7), (25/4) 

Gürcü: (40/2) 

Hindu: (25/4) 

İngiliz: (17/7), (25/4) 

Oğuz: (53/12) 

Türk: (9/5), (10/4), (20/6), (25/1), (25/2), (25/3), (25/4), (25/5), (25/6), (25/7), 

(26/6), (32/3), (32/5), (32/6), (39/2), (40), (53/2), (53/11), (53/12)  

Yunan: (25/4) 

2. Şiirlerde Geçen Ülke Adları 

Türkiye: (59) 

3. Şiirlerde Geçen İl, İlçe ve Yer Adları 

Abdurrahman: (43/9) 

Akıncılar: (43) 

Alaçam: (53/5) 



 

93 

Alamet: (53/5) 

Anafarta: (17/3) 

Ardahan: (17/2) 

Arıburnu: (17/3) 

Aşağı Yeniköy: (43/6) 

Avşar: (43/7) 

Bafra: (53/5) 

Balçık: (43/9) 

Ballıdere: (43/11) 

Çanakkale: (17/1), (17/9), (25) 

Çiçekli: (43/6) 

Çörengeç: (43/9) 

Derecik: (43/10) 

Doğantepe: (43/4) 

Dündar: (43/4) 

Eceabat: (17/3) 

Edirne: (17/2), (59/4) 

Elibüyük: (43/11) 

Eskibağ: (43/7) 

Ekenek: (43/5) 

Geyikpınar: (43/7) 

Göllüce: (43/11) 

Haneyler: (29/3) 
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İkizyurt Köyü: (43/8)  

Kafkas Dağları: (45/6) 

Kars: (59/4) 

Kavak: (43/9) 

Kayı: (43/7) 

Kelkit vadisi: (43/3), (43/10) 

Kerkük: (54/6) 

Kılıçkaya Gölü: (43/8) 

Kılıçköy: (43/5)  

Kızıldağ: (43/3), (43/6) 

Kosova: (54/6) 

Musul: (54/6) 

Onarı: (43/4) 

On Dokuz Mayıs: (53/6) 

Ortaköy: (43/11) 

Samsun: (53/4) 

Sapanlı: (43/5), (43/8) 

Seddülbahir: (17/3) 

Sevindik: (43/11) 

Sıyrındı: (43/10) 

Suvla: (17/3) 

Şenbağlar: (43/12) 

Uğrunca: (43/10) 
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Üzengi: (43/8) 

Yağlıçayır: (43/9) 

Yukarı Sarıca: (43/9) 

Yusufşeyh: (43/8)  

Yünlüce: (43/5) 

 

4. Şiirlerde Geçen Özel Adlar 

Âşık Ataroğlu: (53/10) 

Bahattin Şeyh: (43/4)  

Dursun Önkuzu: (45/5) 

Evliya Çelebi: (59/4) 

Fatih Sultan Mehmet: (59/2) 

Hacı Bayram-ı Veli: (59/3) 

Hoca Ahmet Yesevî: (32/2), (45/4), (46/2), (53/11), (59/3) 

Koca Seyit/ Seyit Onbaşı: (25/6) 

Lokman: (21/1) 

Mevlânâ: (53/11), (59/3) 

Muaviye: (40/3) 

Mustafa Kemal Atatürk: (17/8), (25/6), (39/8), (59/10) 

Osman Bey: (59/2) 

Pir Sultan Abdal: (59/3) 

Süleyman Özmen: (45/5) 

Şeyh Edebalı: (59/2) 
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Şeyh Şamil: (45/6) 

Velican Oduncu: (45/5) 

Yavuz Sultan Selim: (32/2), (49/3), (59/4) 

Yunus Emre: (32/2), (49/3), (59/4) 

Yusuf İmamoğlu: (45/5) 

 

5. Şiirlerde Geçen Tarihî Hadiseler 

Bedir Savaşı: (17/10) 

Çanakkale Savaşı: (25) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PERFORMANS (İCRÂ) KURAMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
A. PERFORMANS KURAMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

 Performans (icrâ) kuramı, halk bilimi ve araştırmalarında ortaya atılan, 

uygulama alanını her geçen gün genişleten kuramsal yaklaşım ve yöntem bağlam 

merkezli yaklaşımların en etkin yöntemidir. Aslında halk bilgisi ve halk edebiyatı 

ürünlerinin oluşumu ve çeşitli özelliklerinin incelenmesine yönelik bütün kuram ve 

yaklaşımlarda icranın metin üzerindeki etkisi göz ardı edilmiştir (Ekici, 2010:128). 

Ancak performans teorinin halk bilgisi ürünlerinin derlenmesi veya 

yorumlanmasında kullanılmasıyla birlikte icra şartlarının metin üzerindeki değiştirici 

veya dönüştürücü etkisi ortaya çıkmış oldu. 

Malinowski’nin 1926 yılında söylediği “Şüphesiz metin önemlidir fakat 

bağlamsız metin ölüdür.” ifadesi performans teorinin en önemli kavramsal başlangıç 

noktalarından bir tanesidir. Bir diğer başlangıç noktası Hendricks’in dilbilimi 

çalışmalarıdır. Bunun yanında Bührer, Jacobson, Milmann Pery, Albert Lord ve Stith 

Thompson gibi isimlerin çalışma veya dikkatleri de bu yöntem adına önemlidir 

(Çobanoğlu, 2012:288-292).  

Bu yöntemin ortaya çıkmasındaki belki de en önemli çalışma Alan Dundes’in 

“Doku, Metin ve Konteks” adlı makalesidir. Dundes bu makalesinde, bir halk bilgisi 

ürününü incelerken o ürünün dil hususiyetlerini (doku), esas metnini veya bir 

varyantını (metin) ve bu metnin icra edildiği sosyal ortamı (konteks) dikkate almak 

gerektiği fikrini ortaya atar. Çünkü halk bilgisi alanına giren herhangi bir ürünün tam 

manasıyla tarifi ancak bu üç unsurun bir arada kullanılmasıyla yapılabilir (Dundes, 

2003:67-86).  

Dundes’e göre konteksin en hayatî iki unsuru, icracı ve icranın muhatabı olan 

kitledir. Çünkü anlatının muhatabı olan kitlenin cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması ve 

kültürel düzeyleri yahut aidiyetleri icracıyı metinde değişiklik yapmaya zorlayabilir 

(Dundes, 2003:77-86).  

Biz bu bölümde, yukarıda genel hatlarıyla bilgi vermeye çalıştığımız bu 

kurama göre Aslan Uslu’nun bazı şiirlerini ele alacağız. 
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B. PERFORMANS KURAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

 

1. Merhabalaşma örneği 

“Haşlama-merhabalaşma: Âşıkların seyircileri selamladığı ve onlara “hoş 

geldiniz”, “merhaba”, “safa geldiniz” gibi rediflere bağlı ayaklarla deyişler 

söylediği fasıldır.” (Kaya, 2007:82) 

Büyük küçük dirlikte 

Elde mendil şenlikte 

Koşmuşlar hep birlikte 

Hoş geldiniz merhaba 

 

Önde duran sırdaşım 

Şuradaki derttaşım 

Cümle gavim gardaşım 

Hoş geldiniz merhaba 

 

Anam, bacım, melekler 

Hanımlıkta bir tekler 

Çok erkekten erkekler 

Hoş geldiniz merhaba 

 

Çocuklar nerdesiniz? 

Dertlere perdesiniz 

Yüzlere neşesiniz 

Hoş geldiniz merhaba 

 

Öğretmenlerim size 

Gurbanım hepinize 

Şimdi kaldık biz bize 
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Hoş geldiniz merhaba 

 

Âşık Aslan bilmeyen  

Güzel sözdür ölmeyen  

Ölsün sizi sevmeyen 

Hoş geldiniz merhaba 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, çiftçi, serbest 

meslek) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   

Önceden bir kısmı hazır olan şiir, sazsız icra edilmiştir. Şiir okunurken şiirin 

vermek istediği duyguya uygun jest ve mimikler çok fazla kullanılmamıştır. 

Dinleyicilerin şiire tavrı olumludur.  

Şiirden sonra Aslan Uslu tarafından programın nedeni, akışı ve âşık edebiyatı 

hakkında kısa bilgiler verildi. Daha sonra yedi yıldır dertler, sıkıntılar ve ölümler 

nedeniyle saz çalmaya ara verildiği âşık tarafından ifade edildi.   

Şiir 7’li hece ölçüsüyle ve aaab/cccb/çççb/dddb kafiye örgüsüyle yazılmıştır. 

Şiirde yarım, tam ve zengin kafiye kullanılmasının yanında ahengin yalnızca redifle 

sağlandığı bir dörtlük de (6. dörtlük) bulunmaktadır. Şiirde “gardaş”, “gavim” ve 

“gurban” gibi kelimeler kullanılmıştır. Şiirin daha önce hazırlanmış kısmında 

bulunan altıncı dörtlüğün asıl hali yukarıda yazıldığı gibidir. Ancak icra sırasında 2. 

ve 3. mısraların yerleri değişmiştir.  

2. Bilgileme örneği 

Âdemin soyundanım, Asım nesliyim 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Bezm-i elestteki “bela” aslıyım 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Özümle sözümle Türk oğlu Türk’üm 

Soyadım Uslu, vatandır ülküm 
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Bin yıldır çalınıp türküm 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Babam çobanlıkla büyümüş olmuş 

Dokuz çocukla bir haneye dolmuş 

Dokuz yüz yetmişin bir’inde doğmuş 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Satılmış oğluyum, Satu anamdır 

Samsun vilayetim bana vatandır 

Gurbet kapanmayan gönül yaramdır 

Sorarsın Aslan’ın aslını budur 

Alaçam ilçemdir Alamet köyüm 

Dağların huyuna benziyor huyum 

Bafra’ya inmişler oradan soyum 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Yiğit, mert doludur köşe bucağı 

Yeşille maviye açmış kucağı 

On Dokuz Mayıs’ta baba ocağı 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Babamdan irfan tahsili gördüm 

Anamdan edep halini sürdüm 

Çile tezgâhında çok sabır ördüm 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Mecnun oldum bir Leyla’ya vuruldum 

Deli sular idim onda duruldum 

Sevda dergâhında deli soruldum 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 
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Kınalı kuzum Gökçenur kızım 

Âtîye umudum, yürekte sızım 

Hilal kaşlarına yazılmış yazım 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Bazı gökçe yürekli bazen deliyim 

Bazen hadimiyim bazen de erim 

Âşık Ataroğlu üstadım pirim 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Yesevi, Mevlana özündeyim ben 

Türk’ün türküsünün sözündeyim ben 

Hakk’a gidenlerin izindeyim ben 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Âşık Aslan Türk’üm, Oğuz boydanım 

Nice kılıç, kalkan gergin yaydanım 

Tarihe şan veren yiğit soydanım 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur. 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, çiftçi, serbest 

meslek) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   

Bu şiirde âşık, kendini tanıtma amacı güttüğünü ifade etmiştir. Şiir daha önce 

derlendiğinde ise yazılış amacı şu şekilde ifade edilmiştir: Bu şiir gerek görev 

yaptığım, gerekse yaşadığım yerdekilerin siyasi ve yandaş tutumları nedeniyle maruz 

kaldığım, şikâyet ve soruşturmalarla bunaldığım zamanlarda yazıldı. Bir isyan 

şiiridir. Beni tanımak isteyenlere, ne olduğumu haykırdığım soyumu, sopumu, 

özümü, davamı anlattığım bir isyan şiiridir. 
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Önceden de derlediğimiz bu şiir sazsız icra edilmiştir. Dörtlükten dörtlüğe 

değişen duygularla birlikte ses tonu, jest ve mimikler de değişmiştir. Örneğin ikinci 

dörtlükte yoğun olan vatan ve millet düşüncesi verilmeye çalışılırken ses tonu artmış, 

sağ el açık bir şekilde yukarıdan aşağıya keskin bir şekilde indirilmiştir. Aynı 

zamanda bu dörtlük okunurken mimikler çok keskin ve soğuktur. Ancak aşkın yoğun 

olarak işlendiği sekizinci dörtlükte mimikler daha yumuşak, jestler ise aşk acısı 

çekmiş görüntüsü vermektedir. Bu jest, mimik ve tonlamalar dinleyicilerin ilgisini 

çekmiştir. Dinleyicilerin şiire tavrı olumludur. 

Şiir 11’li hece ölçüsü ve abab/cccb/çççb/dddb kafiye düzeni ile yazılmıştır. 

Şiirde yarım, tam ve zengin kafiyenin kullanılmıştır. Bunun yanında ahengin sadece 

redifle sağlandığı dörtlükler (2, 3, 4) de vardır.   

Yedinci dörtlüğün ilk mısraındaki “tahsil” kelimesi yerine “talim” kelimesi 

kullanılmıştır. İcra sırasında, şiirin dokuzuncu ve onuncu dörtlüğünün arasına daha 

önceden derlenen halinde bulunmayan şu hane eklenmiştir:   

Göktuğ’um sahip ol ecdat atana 

Türk oğlu Türk’sün aziz vatana 

Layık ol Atatürk’e şehit yatana 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur. 

3. Ağıt örneği 

Sen gittin gideli bizim ellerden 

Hallerimi sorma yorgunum baba 

Hele çekileli sohbetten dilden 

Saza da söze de dargınım baba 

 

İki gün ağlayıp üç gün estiler 

Sonra birer birer hepsi gittiler 

Çok sevdiğin dut ağacın kestiler 

En büyük abime kırgınım baba 
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Diyemedim aslan babam ben buyum 

Bilirsin sen sana benzerdi huyum 

Dondu gözelerim kurudu suyum 

Şimdi öyle sessiz durgunum baba 

 

Bağırmak istedim bağıramadım 

Derdimi kimseye anlatamadım 

Sen gittin gideli ısıtamadım 

Üşüyen sırtımı vurgunum baba 

 

Musallada olsun son kez göreyim 

Ak sakalın doya doya seveyim 

O mübarek ellerinden öpeyim 

Âşık Aslanî’yim oğlunum baba 

 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, çiftçi, serbest 

meslek) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   

İcradan önce şiirin yazılış amacı şu şekilde anlatılmıştır: Ben babamı 2007 

yılında kaybetmiştim. Babam benim için özel bir insandı. Uzun bir süre yatalak 

kaldığı için çok fazla duygusallık yaşamıştım. Bu şiirin de ağır bir duygusallığı 

vardır. İşin açığı Sefa Bey dememiş olsa bu şiiri seçmezdim. Çünkü benim için ağır 

bir şiirdir. Babam rahmetli bahçesini çok severdi. Evimizin bahçesi babamızın 

zamanında gül-gülistanlıktı. Ağaçlara çok özel bir ilgisi vardı babamın. Hemen her 

türen ağaç vardı bahçemizde. Bunlara hep babam bakardı. Bir dut ağacı vardı. Bu 

ağaç babamın aşılaması sebebiyle hem beyaz hem siyah dut verirdi. Dut ağacını 

bilirsiniz, bir özelliği vardır. Dökülünce başına sinek gelir, böcek gelir… Bizde o 

sorun yoktu babam tek tek temizlerdi.    Bir gün bahçede oturur iken, Ali ağabeyim 

geldi. Ben dokuz kardeşim bu arada en küçüğü benim.  Dedi ki; tahta lazım kesiyim 

şunu tahta yapayım. “ Ben ölmeden bunu kesemezsin!” demişti babam. Ama çok 
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sinirlendi. Ben de ağabeyimi uzaklaştırdım oradan. Bundan yaklaşık on iki yıl sonra 

babam vefat etti. Babamı defnettikten sonra –duygusallık yaşarsam özür diliyorum- 

bahçede ağabeyimi ağacı keserken gördüğümde dünya başıma yıkılmıştı ve 

ağabeyime karşı inanılmaz kinlenmiştim. Normalde hiç kimseyle küs kalmam ama 

ağabeyimle, babam öldükten sonra konuşmuyorum. Ağrımıza gitmişti, zorumuza 

gitmişti o yüzden bu şiiri yazdım.   

Yazılış hikâyesi dinleyiciler üzerinde etkisini gösterdi ve şiirde yoğun olarak 

hissedilen duygusallık salonda bulunanlara yansıdı. Bu duygusallık şiirin icrası 

sırasında ağlamalara sebep oldu. Buradan hareketle şiirin duygu aktarımında başarılı 

olduğunu gözlemledik.  

Şiir on birli hece ölçüsü ve abab/cccb/çççb kafiye düzeni ile yazılmıştır. Jest ve 

mimikler çok fazla kullanılmamıştır. Ses tonunun seyirciler üstünde duygusallığı 

arttırıcı etkisi gözlemlendi.  

4. Ağıt örneği II 

Bu kadar zulmetme sevdiğim bana 

Gün gelirde göremezsen zor gelir 

Hayalim, nefesim yeterde sana 

Seslenir de duyamazsan zor gelir 

 

Yürek hayal eder sıkılır bir gün  

Beyazdan bir kefen dikilir bir gün 

Ellerim yüzünden çekilir bir gün 

Üşürsün de ayamazsan zor gelir 

 

Söyle yârim şimdi nasıl yaşarsın 

Hangi dağdan hangi göle akarsın 

Boş yatağa hasret ile bakarsın 

Sevdiceğim diyemezsen zor gelir 

 

Herkes evlerine çekilsinler de 

Hele vakit yalnızlığa ersinde 
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Al beni yanına götür dersinde 

İsteyip de gelemezsen zor gelir 

 

Âşık Aslan sözlerimi anarsın 

Bir yere sığmaz ağlar yanarsın 

Kurduğun sofrayı zehir sanarsın 

Lokmaları yiyemezsen zor gelir 

 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, çiftçi, serbest 

meslek) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   

Öncelikle şiirin yazılış amacı şöyle anlatılmıştır: Babam 18-20 yıla yakın 

yatalak kalmıştı. Annem bu duruma isyan edince babam: “İseyinin gızı (Hüseyin’in 

kızı), benim burada durduğum, nefesim yeter sana. Hele bir ölüyümde gör nasıl zor 

gelirmiş.” dedi. Annem bu sözü o gün umursamasa da, sonradan babamın yattığı 

köşeye sık sık dalıp derin bir of çekerek: “Nefesin yetermiş!” dediği çok olmuştur. 

Valide Sultanımın, rahmetli babamın bu sözüne ağlaması üzerine, babamın dilinden 

anneme yazılmış bir sitemdir. 

Şiir abab/cccb/çççb kalıbı ve on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. İcranın 

öncesinde derlediğimiz bu şiir saz eliğinde okundu. Âşığın hem saz çalma konusunda 

zorlandığı görüldü. Bu zorluk sazla birlikte icraya sıra gelince kendini iyice 

hissettirdi. Saz çalmadaki bu eksiklik, duyguyu dinleyiciye aktarma konusunda da 

kendini hissettirir. Yukarıda verdiğimiz ağıt örneğine verilen tepkiler, hemen hemen 

aynı hikâyeye ve duygu yoğunluğuna sahip olmasına rağmen, bu şiire verilmemiştir.  

  

5. Dertlenme örneği 

Çile tezgâhında sabır dokurum 

İlmek mi yalan bitmiyor usta 

Bunca yıldır hem okur hem yazarım 

On hece bir harf etmiyor usta 
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Kapıldım giderim ömür seline 

Hayatın kamburu iner elime 

Boya da vursam her bir teline 

Aynalar yalanı yutmuyor usta 

 

Bugünüm dünümle hayli döğüştü 

Çakalı unutup kurtla boğuştu 

Gönül toprağımın huyu değişti 

Attığım tohumlar bitmiyor usta 

 

Dağlar sıra sıra yolumu bağlar 

Anam özledim der ağlar ha ağlar 

Babamın dertleri ciğerim dağlar 

Bülbülüm neşeyle ötmüyor usta 

 

Çölün ortasında zemzem aradım 

Dostlarım ölçecek dirhem aradım 

Yaralarım için merhem aradım 

Azıyor iyiye gitmiyor usta 

 

Yine boşa su döğüyor havanlar 

Türkmen yaylasına doldu yabanlar 

Obaya alınan yeni çobanlar 

Sürüyü ağıla katmıyor usta 

 

Âşık Aslan gözyaşlarım silinmez 

Dağlar duman, yollar diken görülmez 

Kıyamete kaldı mı ki bilinmez 

Beklenen şafak atmıyor usta 

 



 

107 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, çiftçi, serbest 

meslek) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   

Daha önce derlediğimiz bu şiirin yazılış amacı “Bu şiir, ustama halimi ve 

ahvalimi anlatmak için yazılmış bir şiirdir.” olarak ifade edilmiştir. İcradan önce 

dinleyici kitlesine âşık tarafından “bu sorulara kendi kendinize cevap verin” telkini 

yapıldı. Bu telkinin etkisi ile icra sırasında dinleyicilerin bir kısmında hayıflanmalar 

gözlendi. 

İcra sırasında jest, mimik ve ses tonlamaları etkin bir biçimde kullanıldı. 

Örneğin ikinci dörtlükte âşığın, “Boya da vursam her bir teline/ Aynalar yalanı 

yutmuyor usta” derken elini saçlarına götürerek dikkatleri ak düşen saçlarına çekmek 

istediği gözlemlenmiştir. Ayrıca “tohum” kelimesi söylenirken el, toprağa tohum atar 

gibi savrulmuştur. 

“Dağlar sıra sıra yolumu bağlar/ Anam özledim der ağlar ha ağlar” mısraları 

okunurken “dağ” sözü elin aşağıdan yukarıya hareketi ile tasvir edilmiştir. Ayrıca ilk 

mısra okunduktan sora “Bu cümleyi söylerken açıklayıp geçiyim. Bunu söylerken 

Toroslardan geçiyordum.” diye bir açıklama yapılır. Ayrıca altıncı dörtlükteki 

“katmıyor” kelimesi icra sırasında “gatmıyor” olarak mahallî bir edayla söylenmiştir. 

Şiir abab/cccb/çççb kafiye düzeni ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şiirde 

yarım ve tam kafiyeler kullanılmıştır.  

6. Taşlama örneği 

Eskiden muhabbet ederdi gönül 

Tatlıydı dilleri böyle değildi 

Dostun hatırını güderdi gönül 

Doğruydu yolları böyle değildi 

 

Hep güzel düşünüp güzel görendi 

Sevda kilimine sevgi örendi 

Şu sonsuz bahçede yediverendi 
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Al aldı gülleri böyle değildi 

 

Eşi çocuğunu bezenir idi 

Lokmayı helalden kazanır idi 

Yalnız Mevla’sına uzanır idi 

Kul idi elleri böyle değildi 

 

Elbet vardı gurbet elin dönüşü 

Her zirvede düşünürdü inişi 

Dağı taşı ürkütürdü gelişi 

Coşkundu selleri böyle değildi 

 

Her sabah güneşle bile doğsa da 

Sümbüllerin gözesine yağsa da 

Hala başı bulutlara ağsa da 

Bu dağın belleri böyle değildi 

 

Âşık Aslan Türk’tü işi türküydü 

Dede Korkut nisabında öyküydü 

Çaldı mı gaydası başka türlüydü 

Velakin telleri böyle değildi 

 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, serbest meslek, 

vb.) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   

İcradan önce şiirin yazılış amacı şöyle anlatıldı: Bu şiir de Sivas’ta görev 

yaparken yazdığım şiirlerden bir tanesiydi. Ben biraz parlayıverdim mi, kızdım mı 

yazıyorum. Ya kızdıkça yazıyorum ya üzüldükçe yazıyorum. Bu şiiri de yine bir 

şeylere kızmış, öyle yazmışımdır. Şiire bakılırsa kendime kızmışım burada.   
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Şiir icra edilirken jest ve mimikler aktif kullanılmıştır. Örneğin “Yalnız 

Mevla’sına uzanır idi” cümlesi söylenirken baş ve işaret parmakları birleştirilip 

anlatıma netlik kazandırılmaya çalışılmıştı. “Coşkundu selleri böyle değil” mısraını 

söylerken de ellerini dizlerine vurarak hayıflanma vurgusu arttırıldı. Bu mimiklerin 

seyirciye etkisi oldu. Seyirciler içerisinde onaylama maksadıyla başını sallayanlar 

gözlemlendi. 

Şiir on birli hece ölçüsü ve abab/cccb/çççb kafiye düzeniyle yazılmıştır. Şiirde 

yarım ve tam kafiye kullanılmıştır. “nisab” ve “gayda” gibi kelimler kullanılmıştır. 

 

7. Güzelleme örneği 

Ay yıldız aklımı başımdan alır 

Alına kurban olurum senin 

Beni bin türlü sevdaya salır 

Alına kurban olurum senin 

 

En yüce makama eren şehidim 

Hakkın övüncünü deren şehidim 

Bayrağa rengini veren şehidim  

Kuluna kurban olurum senin 

 

Bu inanç var yaşlısında gencinde 

Âşık Aslan derman bulur dizinde 

Ulu önder Atatürk’ün izinde 

Yoluna kurban olurum senin 

 

Bu şiir, 12.05.2015 tarihinde Antalya’nın İbradı ilçesinde, içinde yaş grubu 

olarak çocukların ve yetişkinlerin, cinsiyet olarak erkek ve kadınların, meslek grubu 

olarak öğrenci, öğretmen ve diğer çeşitli meslek grubundan (asker, serbest meslek, 

vb.) insanların bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa okunmuştur.   
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Şiirin icrasından önce dinleyicilerden bir ayak istendi. Gelen istek “bayrak” 

ayağı oldu. Kısa bir hazırlıktan sonra şiir icra edilmeye başlandı. Bayrak güzellemesi 

olan bu şiir sazsız icra edildi.  

Jest ve mimiklerden ziyade ses tonlaması ile şiirin duygusu verildi. Şiirin 

sonunda ses tonu artmaya başladı bununla birlikte salondaki coşku da arttı. Şiirin 

bitmesi ile birlikte şiire karşı takınılan olumlu hava yerini coşkuya bıraktı. 

abab/cccb/çççb kafiye düzeni ve on birli hece ölçüsüyle söylenen bu şiirin, 

birinci dörtlüğünün 2., 3., ve dördüncü mısraları ile, ikinci ve üçüncü dörtlüğün son 

dizelerinde hece sayısı 10’a düşmüştür. Ayrıca son dörtlükte ahenk redifle 

sağlanmıştır. Aslında irticalen icra edilen bu şiir, Aslan Uslu’nun sanatını bize 

özetleyebilecek niteliktedir. Duygu olarak verilmek isteneni başarılı bir şekilde veren 

bu şiir, aynı başarıyı teknik konularda yakalayamamıştır.  

   

Bu incelemelerden sonra Aslan Uslu’nun sanatı hakkında şu sonuçlara varmak 

mümkündür: 

  Şiirlerin verilmek istenen duyguların verilmesi konusunda başarılı bir tablo 

ortaya koyduğu bir gerçektir. Ancak şiirlere teknik açıdan bakıldığı zaman aynı 

başarıdan söz etmek mümkün değildir.  

  Şiirlerin yazılış hikâyelerinin icradan önce anlatılmasının, seyirci üzerinde 

telkin edici bir etkisi gözlemlenmiştir.  

  Âşığın saz çalmakta zorlanması şiirde verilmek istenen duygunun 

yoğunluğunu ve aktarımını zorlaştırmaktadır.  

  İcralar sırasında, şiirlerin âşığın belleğinde olmadığı gözlemlenmiştir. 

Ürünlerin performansı sırasında şiirlerin yazılı olduğu kağıtlardan bağımsız 

kalınamamıştır. Bu sebeple icra kuramının genel hatlarından bahsederken ifade 

ettiğimiz, konteksin metni değiştirici veya dönüştürücü etkisi pek ölçülememiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ŞİİRLERİN TASNİFİ VE YAZILIŞ SEBEPLERİ 
A. ŞİİRLERİN TASNİFİ İLE ALAKALI HUSUSLAR 

Şiirlerin tasnifine geçmeden önce, bu hususta izlenen yolu açıklamak adına 

bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bu bölüm beş alt başlıktan oluşmaktadır. Bu ana başlıkların ilk dördünde hece 

ölçüsü ile yazılan şiirler, yazıldıkları hece sayısına göre tasnif edilmiştir. Grup 

içindeki şiirler de, ilk biriminin son harfine göre alfabetik düzene göre sıralanmıştır.  

Son alt başlık serbest vezinli şiirleri içermektedir. Bu bölümde şiirler aynı 

şekilde sıralanmıştır. Ancak bu şiirlerin birimlerinde sabit bir düzen olmadığı için, 

birim olarak algıladığımız yerlerin bitişine göre tasnif yapılmıştır. 

Şiirlerde, dikkat çekmesi adına, âşığın kullandığı mahlaslar koyu ve italik 

yazılmıştır.  

Şiirlerin bazılarının altına yazılış amaçları verilmiştir. Ana metinden ayırt 

edilmesi adına bu kısımlar italik yazılmıştır.   
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B. SEKİZ HECELİ ŞİİRLER 

1. BAYRAM 

Gurbet elde şu gönlümü 

Eyle bayramdan bayrama 

Bir selamın gelsin yeter 

Söyle bayramdan bayrama 
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2. DİYE DİYE 

Karanfil koydum adını 

Bahar ile koksun diye 

Çiğdeme yazdım yâdını 

Gurbet elde yoksun diye 

 

Sevda dağım tanı beni 

Tanı başında tüteni 

Vadilere ektim seni 

Gönül deli aksın diye 

 

O kaçtıkça ben seyirttim 

Nice bilmez yola gittim 

Ne ümitler feda ettim 

Bir kerecik baksın diye 

 

Sevdam gezsin dilden dile 

Şehir, oba, köyden ile 

İkrar verip benim ile 

Gemileri yaksın diye 

 

Rüzgar olup yol bulsaydım 

Yollara onu sorsaydım 

Küçük bir toka olsaydım 

Saçlarına taksın diye 

 

Âşık Aslan hasret nice 

Çöker akşam, vurur gece 

Anlamsız bak bin bir hece 

İçinde sen yoksun diye 

 

Bu şiir, okuduğum bir kitap sonrası nadiren yazdığım hayali bir sevda şiiridir. 
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3. HELE GELİN ÜSTÜMÜZE 

Er veyahut geç olsa da 

Ölüm tüter üstümüze 

Gönül doysa doymasa da 

Çimen biter üstümüze 

 

İnce ince sızlar yürek 

Dokuz tahta iki direk 

Sevdiklerin birer kürek 

Toprak atar üstümüze 

 

Toprağına ne ekilir, 

Gah dökülür gah bükülür 

Ne ektinse o dikilir 

Kökü batar üstümüze 

 

Kimi yaptıkların söker 

Kimi söktüklerin diker 

Sadıkların yaşın döker 

Derdi katar üstümüze 

 

Varlığında iyi günde 

Herkes olur düğününde 

Düşmeye gör öğününde 

Derdi katar üstümüze 

 

Âşık Aslan deme yarın 

Yarına çıkar mı canın? 

Hayırlıysa evlatların 

Dua çatar üstümüze 
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Bu şiir “Ölümü sıkça hatırlayınız.” emri üzerine,  tasavvuftaki ölüm rabıtası 

esas alınarak yazılmış bir şiirdir. 
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4. GİDENLER KALANLAR 

Gurbet elde ağzımızın 

Ne tadı ne tuzu kaldı 

Ömür denen yazgımızın  

Çoğu gitti azı kaldı 

 

Bir sofrada yiyenlerin 

Miras libas giyenlerin 

Nice benim diyenlerin  

Ne izi ne tozu kaldı 

 

Riyakarla fikirleşti, 

Dosta karşı hakirleşti 

Gönül daha fakirleşti 

Ne çulu ne bezi kaldı 

 

Unuttu hep gardaşlarım 

Sır tutmadı sırdaşlarım, 

Yol eyledi yoldaşlarım 

Ne özü ne sözü kaldı 

 

Duyulmaz mı ahu zarı? 

Ümitti yarına varı 

Geçti Aslan’ın baharı 

Ne yazı ne güzü kaldı 

 

Gurbette yaşadıklarımızla ömrümüzden gidenlere ve gurbette tanıdığımız 

kişilerle bildiğimiz doğrulardan gidenler için yazılmış bir şiirdir. 
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5. DİYEMİYOM YÂRE GARŞI 

Yüreğime sitem dolsa 

Diyemiyom yâre karşı 

Derdi ile verem olsa  

Diyemiyom yâre karşı 

 

Deli sevdan dile sığmaz 

Ateşlere küle sığmaz 

Utangaçtır ala sığmaz 

Diyemiyom yâre karşı 

 

İçim ağlar bunu bilsen 

Bakışınla yaşım silsen 

Ölür müsün acık gülsen 

Diyemiyom yâre karşı 

 

Kaşındaki nazlarımı 

Saçındaki yazlarımı 

Çokluktaki azlarımı 

Diyemiyom yâre karşı 

 

Sen gerçek ben serap olam 

Yollarına turap olam 

Yıkık viran harap olam 

Diyemiyom yâre karşı. 

 

Ne yapayım kader hanım 

Senin payın keder hanım 

Guzum sensiz nider hanım 

Diyemiyom yâre karşı 
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Eşlerimiz hayatımızın anlamıdır. Bazen sitemlerimiz olur, diyemediklerimi 

şiirle derim. Bu yolla hem tepkiyi azaltıyor hem de tartışmayı uzatmıyorum. Bazen 

susup yazmak gerekir. Bu da öyle bir şiirdir. 
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6. BİR FASILLIK ÖMÜR 

Koca bir ömür su gibi 

Çok bentleri aştı geçti 

Bazen coşkun bazen sakin 

Dere tepe taştı geçti 

 

Her şey kolay görünürdü 

Taşı sıksam üğünürdü 

Çokları diz döğünürdü 

Delikanlı yaştı geçti. 

 

Her hayale kanardım ya 

Yanmazlara yanardım ya 

Geçilmezim sanardım ya 

Yıllar beni koştu geçti 

 

Çok sırrına eremedim 

Murat alıp gülemedim 

Bağbandım gül deremedim 

Gül de buna şaştı geçti 

 

Âşık Aslan boşlar gördü 

Nicelere sırlar verdi 

Gönül şimdi sükun erdi 

Dala konmaz kuştu, geçti 

 

Yaratana hamd olsun inançlı insanız,  isyanımız olmaz. Dertlere, çilelere ve 

sıkıntılara kendimizce hal isyanıdır bu şiir. 
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7. BEN YANARIM BEN AĞLARIM 

Gönül çeker ahu zarı 

Ben yanarım, ben ağlarım 

Erimez dağların karı 

Ben yanarım ben ağlarım 

 

Kar yağmış gönül dağıma 

Baykuşlar konar dağıma 

Hem bugünüm hem yarına 

Ben yanarım ben ağlarım 

 

Dertler kesti mecalimi 

Kime arz etsem halimi 

Kimse bilmez ahvalimi 

Ben yanarım ben ağlarım 

 

Gönül dedim yar istedi 

Odununa har istedi 

Hep kendine kar istedi 

Ben yanarım ben ağlarım 

 

Âşık Aslan bak halıma 

Zehir karıştı balıma 

Şimdi geçen kırk yılıma 

Ben yanarım ben ağlarım 

 

Bu şiir, 40 yaşıma girdiğimde hiç değişmez dertler sıkıntılar zamanıdır diye bir 

duygu isyanı olarak yazılmıştır. 
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8. AĞLARIM 

Aslı gurbet ahvalime 

Türküler yakar ağlarım 

Bunca hasret nice çile 

Dişimi sıkar ağlarım 

 

Yollar ırak yaman deyi  

Bulamadım zaman deyi 

Kimi görsem anam deyi 

Yüzüne bakar ağlarım 

 

Yar dediğin can sarandır 

Hasret içimde borandır 

Baba ocağım virandır 

Canımdan bıkar ağlarım 

 

Deva olsan derdim açar 

Deli olsam çoğa kaçar 

Anam hasta babam naçar 

Başımı yıkar ağlarım. 

 

Kardeşlerim hepsi ayrı 

Aramıza girdi gayrı 

Abla abi kardeş zarı 

Dağlara çıkar ağlarım 

 

Âşık Aslan sözlerimden 

Daha gitmez dizlerimden 

Feri sönen gözlerimden 

Toprağa akar ağlarım 
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9. YİNE GINALI GUZUM SÜRMELİ KIZIMA 

Sözün edep özün iffet 

Dilin Allah desin kızım 

Yaratanı daim zikret 

Halin Allah desin kızım 

 

Hakkı dinle Hakkı söyle 

Yaratanın emri böyle 

Haram işten uzak eyle 

Elin Allah desin kızım 

 

El emeğinde helalin 

Doğru olsun her bir halin 

Bayrağındaki hilalin 

Alın Allah desin kızım 

 

Sağı solu ayırmadan 

Zengin fakir gayırmadan 

Zalimlere duyurmadan 

Gülün Allah desin kızım 

 

Sen bir Türk’sün olma zelil 

Durma çağla gürül gürül 

İslam ile tekrar diril 

İlin Allah desin kızım 

 

Âşık Aslan yanar gibi 

Yaralarım kanar gibi 

Bin asırlık çınar gibi 

Dalın Allah desin kızım 
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Kızım Gökçenur küçükken saz sesine bayılırdı. Hatta saz çalardım öyle uyurdu. 

Bu şiir ninni olarak uzun süre kızıma söylenmiştir. Yüreğinde ve aklında yer etmiştir 

umarım. 
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10. GINALI GUZUM GÖKÇENUR’A 

Umutların Gökçe olsun 

Özün Allah desin kızım. 

Yarınların Nur’ la dolsun 

Nazın Allah desin kızım 

 

Bahar ile bezenesin 

Ak düşlerin kış görmesin 

Dört mevsimde yeşeresin 

Gözün Allah desin kızım 

 

Dile gelip yürü hele 

Naz et papatya güle 

Her işinde hayrı dile 

Sözün Allah desin kızım 

 

Namaz dinin direğidir 

Türk olmanın gereğidir 

Secde kulun yüreğidir 

Dizin Allah desin kızım 

 

Baban Aslan sözde gerek 

Aşk ateşi közde gerek 

Ar duygusu özde gerek 

Yüzün Allah desin kızım 

 

Kızım Gökçenur küçükken saz sesine bayılırdı. Hatta saz çalardım öyle uyurdu. 

Bu şiir ninni olarak uzun süre kızıma söylenmiştir. Yüreğinde ve aklında yer etmiştir 

umarım. 
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11. BUDUR İNSAN 

Mayası bir avuç toprak 

Birazı da sudur insan 

Böbürlenme yeryüzünde 

Altı üstü budur insan 

 

Bak ben sana anlatayım 

Bu olmazsa şudur insan. 

Bilmem nerden başlayayım 

Et ve kemik huydur insan 

 

Biraz edep hay garazı 

Biraz kader kin garazı 

Bir avuç toprak birazı 

Birazı da sudur insan 

 

Âşık Aslan her sözünde 

Güzel baksın fer gözünde 

Böbürlenme yeryüzünde 

Altı üstü budur insan 

 

Bu şiir, Alanya’daki çay evinde fikir fakiri ve kendini çok şeyin üstünde bir güç 

gibi gören birisi ile yaptığımız bir sohbet sonrasında yazılmıştır. 
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12. YETER 

Her yar diyen yaren olmaz 

Gör ki peşinden azmasın 

Ahvalinden bilen olmaz 

Bak ki kuyunu kazmasın 

 

Çilelerim kime derim 

Toprak olur yatak yerim 

Ana derim, aman derim 

Yeter sitemler yazmasın 

 

Eritir dağları taşı 

Eğrilmesin yeter kaşı 

Akıttığın hasret yaşı 

Gözden yüreğe sızmasın 

 

Hep çileden keder bilmem 

Sevgiliye gider bilmem 

Başkasına ne der bilmem 

Âşık Aslan’a kızmasın 

 

Bu şiir, annemin ettiği bir sitem üzerine yazılmış bir şiirdir. 
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13. NE DEDİM 

Öyle böyle filan değil 

Beni bana bırak yeter 

İster dik ol ister eğil   

Beni bana bırak yeter 

 

Umut oldun el mi dedim 

Nefes verdin yel mi dedim 

Çekip gittin gel mi dedim 

Beni bana bırak yeter 

 

Git o yana gel bu yana 

Oyun ettin aşkı bana 

Yeter artık anlasana 

Beni bana bırak yeter 

 

Âşık Aslan dediğime 

Boşa giden emeğime 

Uzak dursun yüreğime 

Beni bana bırak yeter 

 

Bazen yalnız kalmak ister insan. Yalnız bırakmayan her şeye yazılmış başka bir 

isyan şiiridir bu şiir. 
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14. BENİ BANA BIRAK 

İster öyle ister böyle 

Beni bana bırak yeter 

İster dağa taşa söyle 

Beni bana bırak yeter 

 

Umut oldun el mi dedim 

Nefes verdin yel mi dedim 

Çekip gittin gel mi dedim 

Beni bana bırak yeter 

 

Sonu yaklaşmada yolun 

Hep tutuldu sağın solun 

Dermanı tükendi kolun 

Beni bana bırak yeter 

 

Sen durursan ben gideyim 

Haşre kadar yol vereyim 

Âşık Aslan aman deyim 

Beni bana bırak yeter 

 

Bazen her şey üstüne gelir insanın. Eşimin de öyle bir zamanıydı sanırım, o 

sitemle yazılmıştır bu şiir. 
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15. ANA YÜREĞİ 

Sitemini seherlere 

Sunan ana yüreğidir 

Gözün yaşı nehirlere 

Dönen ana yüreğidir 

 

Hep hasret var yazısında 

Ömür saklar kuzusunda 

Kuzusunun sızısında 

Yanan ana yüreğidir 

  

Öyle hızlı geçer zaman 

İncitmek mi aman aman 

Üstün açık kalsa bir an 

Donan ana yüreğidir 

 

Yoldan geçen yolculara 

Haber sorar turnalara 

Bazen yıldız bazen aya 

Soran ana yüreğidir 

 

Muhanetin şen bağından 

Medet ummaz el dağından 

Evladının artığından 

Doyan ana yüreğidir 

 

Âşık Aslan bakan gözde 

“Rahim” sıfatıyla özde 

“Anam” diyen bir çift sözde 

Kanan ana yüreğidir 

 

Bu şiir Sivas Akıncılar da iken Anneler Günü’nden önce anneme yazılmıştır. 
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C. ON BİR HECELİ ŞİİRLER 

16. BABA 

Sen gittin gideli bizim ellerden 

Hallerimi sorma yorgunum baba 

Hele çekileli sohbetten dilden 

Saza da söze de dargınım baba 

 

İki gün ağlayıp üç gün estiler 

Sonra birer birer hepsi gittiler 

Çok sevdiğin dut ağacın kestiler 

En büyük abime kırgınım baba 

 

Diyemedim aslan babam ben buyum 

Bilirsin sen sana benzerdi huyum 

Dondu gözelerim kurudu suyum 

Şimdi öyle sessiz durgunum baba 

 

Bağırmak istedim bağıramadım 

Derdimi kimseye anlatamadım 

Sen gittin gideli ısıtamadım 

Üşüyen sırtımı vurgunum baba 

 

Musallada olsun son kez göreyim 

Ak sakalın doya doya seveyim 

O mübarek ellerinden öpeyim 

Âşık Aslanî’yim oğlunum baba 

 

Evimizin bahçesinde oturur iken, aşılama ile siyah ve beyaz meyve veren dut 

ağacını kesip inşaatına tahta yapmaya kalkan büyük ağabeyime:  “ Ben ölmeden bu 

ağaca dokunamazsın!” demişti babam. Çok severdi ağaçları, bahçemizde her türden 

ağaç vardı ve hepsinin bakımını yapar, onları severdi tek tek. Abim, babamı 

defnettiğimiz gün, daha evde Kur’an-ı Kerim okunurken kesmeye başlamıştı babamın 
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çok sevdiği o dut ağacını. Çok sinirlenmiş, çok üzülmüştüm. Çok ağır tartışmıştık, 

şimdilerde elimi uzatsam da hala kırgınlığım devam ediyor ağabeyime ve onu hiç 

affedemiyorum. Bu şiir bu olayın akabinde başlayan duygu selinde yazıldı. 
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17. BURA ÇANAKKALE 

Bura Çanakkale burası destan 

Yedi düvel yamyam gördük burada 

Kınalı kuzular dolu her yaştan 

Kadın erkek harbe girdik burada 

Şahadet şerbeti için sırada  

Dillerde tekbir, eller duada 

Ölmek için duruyorken kıyamda 

Yüreği yüreğe sardık burada 

Boğazı verseydik eğer düşmana  

Ne derdik mezarsız şehit yatana 

Edirne’den Ardahan’a can cana 

Birlik beraberlik kurduk burada 

Eceabat, Arıburnu, Suvla’da  

Anafarta, Sedülbahir yanmada 

Gökten top mermisi ateş yağsa da 

Göğsümüzü siper gerdik burada 

Aylarca sürmüştü bu kanlı savaş 

Görmemişti kimse ne ekmek ne aş 

Ayakta vücut yok şapkasız baş 

Böyle mücadele verdik burada 

Sınıfından öğrenciler koşmuştu 

Sanki şenlik gibi coşmuştu 

Düveli muazzama hale şaşmıştı 

Bir sır-ı hikmete erdik burada 

Bu mazlum millete ondandır nişan 
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Ruhunu övmüştü Resul-ü Zişan 

İngiliz, Fransız perme perişan 

Leşlerini yere serdik burada 

Sarmışken boğazı yüzlerce gemi 

Gökten yağıyorken binlerce mermi 

 Atatürk vermişken sihirli emri 

Nice çemberleri kırdık burada 

Çanakkale geçilmez vatandı 

İstiklal namustu Hakka imandı 

Düşmana yumruğu vurduğu andı 

Geldikleri yere sürdük burada 

İki yüz elli bin şehidin yeri 

Metre karesinde altı bin mermi 

İşte bu yüzyılın kutlu Bedir’i 

Haçlının başını kırdık burada 

Daim duasıdır Âşık Aslan’ın 

Hiç unutma emeğini Ata’nın 

Denizine toprağına vatanın 

Şehitlerden bayrak ördük burada 

 

Bu şiir, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in düzenlediği “100. Yılında 

Çanakkale” etkinlikleri kapsamında yapılan yarışma için yazılmıştır. 
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18. ZOR GELİR BANA 

Dört mevsimin dördü bahar yaz olsa 

Çiçeği görmeden kar gelir bana 

Yedi iklim gülşen olsa gül olsa 

Gonca koklamadan har gelir bana 

 

Kurak ovalara tohum ekerim 

Kırılmış arabam dönmez tekerim 

Otuz yıldır ilmek ilmek sökerim 

Açılmaz düğümler zor gelir bana 

 

Toplasam çıkarsam cebir dayanmaz 

Yar boynunu büker kabir dayanmaz 

Böylesi çileye sabır dayanmaz 

Sıkışır bedenim dar gelir bana 

 

Aslan’ım özlenen gelir bir zaman 

Bu kışın karı da erir bir zaman 

Derdi veren derman verir bir zaman 

Edemem şikâyet ar gelir bana 

 

Bu şiir, kendimi çok şanssız, bahtsız ve sanki dertlerin sadece bana verildiği 

sandığım bir ruh halinde iken yazılmıştır. 
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19. DAĞLARA 

Yaz gelende lale sümbül boy verir 

Çiğdemler özünden kokar dağlara 

Her rüzgar başına başka huy verir 

Dumanlı bir efkâr takar dağlara 

 

Yoldaş olur sırdaş olur gidene 

Sevdalı selamlar taşır yarene 

Kıvrılır birinden bir diğerine 

Yollar ince uzun akar dağlara 

 

Hasret acısını aşına katar 

Gurbeti gönlüne sarar da yatar 

“Oğul” der efkârı sözüne batar 

Analar ümitle bakar dağlara 

 

Perçem olur sinesine söğütler 

Kulaklara sıralanır öğütler 

Evlilik çağına gelen yiğitler 

Muzipçe bir selam çakar dağlara 

 

Koyunlar meleşir sızısı için 

Alnında değişmez yazısı için 

Bahara ermeyen kuzusu için 

Sitemli türküler yakar dağlara 

 

Vefasız bakışan dostun gözünden 

Yüreği acıtan yârin sözünden 

Şu deli divane gönül yüzünden 

Bir gün bu Aslan da çıkar dağlara 
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Çalıştığım yerler hep taşra ve sıra dağ etekleriydi. Dağlardan kurtulamadım 

görev yerlerimde. Bunu çok sorun etmesem de dağlara da bir şiir yazılmalıydı. Bu da 

öyle yazıldı. 
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20. USTA 

Çile tezgâhında sabır dokurum 

İlmek mi yalan bitmiyor usta 

Bunca yıldır hem okur hem yazarım 

On hece bir harf etmiyor usta 

 

Kapıldım giderim ömür seline 

Hayatın kamburu iner elime 

Boya da vursam her bir teline 

Aynalar yalanı yutmuyor usta 

 

Bugünüm dünümle hayli döğüştü 

Çakalı unutup kurtla boğuştu 

Gönül toprağımın huyu değişti 

Attığım tohumlar bitmiyor usta 

 

Dağlar sıra sıra yolumu bağlar 

Anam özledim der ağlar ha ağlar 

Babamın dertleri ciğerim dağlar 

Bülbülüm neşeyle ötmüyor usta 

 

Çölün ortasında zemzem aradım 

Dostlarım ölçecek dirhem aradım 

Yaralarım için merhem aradım 

Azıyor iyiye gitmiyor usta 

 

Yine boşa su döğüyor havanlar 

Türkmen yaylasına doldu yabanlar 

Obaya alınan yeni çobanlar 

Sürüyü ağıla katmıyor usta 

 

Âşık Aslan gözyaşlarım silinmez 
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Dağlar duman, yollar diken görülmez 

Kıyamete kaldı mı ki bilinmez 

Beklenen şafak atmıyor usta 

 

Bu şiir ustama halimi ve ahvalimi anlatmak için yazılmış bir şiirdir. 
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21. SÖZ YANGINI 

Ne etsem neylesem diyemem yâre 

Söz vardır yanar durur dilimde 

Lokman’a gitsem bulunmaz çare 

Söz vardır kanar durur dilimde 

 

Kanatlanıp Kaf dağına uçursam 

Nice yollar engin dağlar aşırsam 

Kırk yılda bir kere mana şaşırsam 

Söz vardır döner durur dilimde 

 

Kederi gamı gönlümden silse 

Gülse bir gün felek bana da gülse 

Ne zaman yar ile göz göze gelse 

Söz vardır donar durur dilimde 

 

Çile tezgâhında geçen otuz yıl 

Gel de kahır etme gel de hayır kıl 

Yine de sabırlı olmalı her kul 

Söz vardır söner durur dilimde 

 

Gökçe kızı olmasa bu Aslan neyler 

Mevla neyler ise bil güzel eyler 

Beni mutlu eden hep küçük şeyler 

Söz vardır anar durur dilimde 

 

Ev halidir. Dertlerin üstüne üstüne geldiği bir zaman beklenilen anlayışı o an 

bulamayınca bir sitem olarak yazılmıştır. 
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22. GURBET ELLERDE 

Başları dumanlı dağlar gibiydik 

Tozuşan kül olduk gurbet ellerde 

El ayak değmedik bağlar gibiydik 

Namerde yol olduk gurbet ellerde 

 

Hasretin yağmuru sert vurur cama 

Eritir gözleri dökülür cana 

Asırlık çınarlar gibiydik ama 

Kırılan dal olduk gurbet ellerde 

 

Umutlanır neşelenir gülerdik 

Neyi diler isek Haktan dilerdik 

Helalı haramı ince elerdik 

Acayip kul olduk gurbet ellerde 

 

Aslan’ım sevdalıydık, açardık 

Kervan olur gözden gönle göçerdik 

Ummanları yürüyerek geçerdik 

Küreksiz sal olduk gurbet ellerde 

 

Bu şiir gurbete ve gurbetin bizde bıraktığı izler üzerine yazılmıştır. 
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23. OLMADI 

Seneler çileme çare bulmuyor 

Umudum sevince harman olmadı 

Ne yaptımsa ne ettimse olmuyor 

Gözyaşım kimseye derman olmadı 

 

Guzum, annem, babam, sekiz kardeşim 

Bir tek sitem etmeyeydi can eşim 

Kuzgunlara yem olaydı üleşim 

Demek sevdalarım destan olmadı 

 

Söyle söyle boşa gider sözlerim 

Kan akıtır yüreğime gözlerim 

İnan artık taşımıyor dizlerim 

Demek ki tamam-ı zaman olmadı 

 

Bir ben miyim şeytan herkes kuldu da 

Su veren olmadı gülüm soldu da 

Herkes yüreğime bin dert oldu da 

Kimse ateşime duman olmadı 

 

Bir gün akıllıca bir iş edeyim 

Alıp bu diyardan başım gideyim 

Âşık Aslan daha durup ne’deyim 

Aslan otuz yıldır aslan olmadı 

 

Bu şiir, ailede olan bir huzursuzluk sonrası yazılmıştır. Otuz yaşımda yine 

isyanlarımı anlattığım sıralı bir şiir olarak yazılmıştır.  
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24. OTUZ ALTI 

Otuz altı pencereli bir konak 

Otuz altı kaideye kuruldu 

Otuz altı renkli pamuktan yumak 

Otuz altı köşe tüle sarıldı 

 

Otuz altı kelimelik bilmece 

Otuz altı hikâyeden gülmece 

Otuz altı kelime toplam bir hece 

Otuz altı cevaba soru soruldu 

 

Otuz altı adım ileri geri 

Otuz altı merdivende dizili 

Otuz altı gurbet elde gezili 

Otuz altı hayal hayra yoruldu 

 

Otuz altı deniz kaynadı taştı 

Otuz altı yiğit engini aştı 

Otuz altı göze çağladı coştu 

Otuz altı deli ırmak duruldu 

 

Otuz altı hamal hepsi avara 

Otuz altı çoban bir tek davara 

Otuz altı çivi harçsız duvara 

Otuz altı keser ile vuruldu 

 

Otuz altı kere çile hüsranda 

Otuz altı sene dua isyanda 

Otuz altıncıda Âşık Aslan da 

Otuz altı yıla bugün darıldı 

 

Bu şiir otuz altıncı ad günüm sebebiyle yazılmıştır. 
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25. ÇANAKKALE TÜRK’ÜN KUTLU DESTANI 

Patlayan bombalar, mermi, kızaklar 

Boğazda mayınlar kahpe tuzaklar 

Kopmuş gövdesinden kollar bacaklar 

Tarih yazmamıştır böyle bir anı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

Ne bir gam vardı ne de bir hayret 

Dillerde tekbir, tekbirde gayret 

Olmazdı başka türlü nihayet 

Türk ruh kudretinin hayret şayanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

Vatan ahvalinin yürek bulduğu 

Hamaset ve azametle dolduğu 

Türk yurduna Türk mührünü vurduğu 

Yedi düvel beş kıtaya fermanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

Hindu, Yunan, İngiliz ve Fransız 

Saldırıyor yedi düvel zamansız 

Var olma savaşı verdik amansız 

“Ya istiklal ya ölüm” dizde dermanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

Onca modern gemi, silah, askere 

Onca saldırıya, onca sefere 

Çanakkale vatandı, bilmez kefere 

Vatan sevdasının iman harmanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

İnanmış Atatürk, inanmış nefer 
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“Çanakkale geçilmez!!!” Allahu ekber 

Koca Seyit dolu binlerce siper 

Türk evladı peygamberin aslanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

Kocaman yürekler, yazılar vardı 

Yetimler, öksüzler, sızılar vardı 

Âşık Aslan kınalı kuzular vardı 

Kara toprak şehit kanı ummanı 

Çanakkale Türk’ün kutlu destanı  

 

Bu şiir, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in düzenlediği “100. Yılında 

Çanakkale” etkinlikleri kapsamında yapılan yarışma için yazılmıştır. 
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26. BÖYLE DEĞİLDİ 

Eskiden muhabbet ederdi gönül 

Tatlıydı dilleri böyle değildi 

Dostun hatırını güderdi gönül 

Doğruydu yolları böyle değildi 

 

Hep güzel düşünüp güzel görendi 

Sevda kilimine sevgi örendi 

Şu sonsuz bahçede yediverendi 

Al aldı gülleri böyle değildi 

 

Eşi çocuğunu bezenir idi 

Lokmayı helalden kazanır idi 

Yalnız Mevla’sına uzanır idi 

Kul idi elleri böyle değildi 

 

Elbet vardı gurbet elin dönüşü 

Her zirvede düşünürdü inişi 

Dağı taşı ürkütürdü gelişi 

Coşkundu selleri böyle değildi 

 

Her sabah güneşle bile doğsa da 

Sümbüllerin gözesine yağsa da 

Hala başı bulutlara ağsa da 

Bu dağın belleri böyle değildi 

 

Âşık Aslan Türk’tü işi türküydü 

Dede Korkut nisabında öyküydü 

Çaldı mı gaydası başka türlüydü 

Velakin telleri böyle değildi 
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Bu şiir bir toplumsal muhasebe şiiri olarak yazılmıştır. Bu şiir de Sivas’ta 

görev yaparken yazdığım şiirlerden bir tanesiydi. Ben biraz parlayıverdim mi, kızdım 

mı yazıyorum. Ya kızdıkça yazıyorum ya üzüldükçe yazıyorum. Bu şiiri de yine bir 

şeylere kızmış, öyle yazmışımdır. Şiire bakılırsa kendime kızmışım burada.   
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27. ÖYLE Mİ? 

Ustacığım görmeyeli değişmiş 

Ağustosa Mart demişsin öyle mi? 

Zurnadaki deliklerle döğüşmüş 

Son delikte zırt demişsin öyle mi? 

 

Kimsenin ettiği kimseye kalmaz 

Uğraşma ustam her kafa almaz 

Ne kadar olsa da bu kadar olmaz 

Viraneye yurt demişsin öyle mi? 

 

Hani seçmiş idik gerçek dostları 

Defterden silmiştik aklı kıtları 

Bana söylediğin nasihatları 

Hükümsüzdür yırt demişsin öyle mi? 

 

Yayla suyu musun, susuz serap mı? 

Yalçın kaya mısın, yoksa turap mı? 

Gözlerin görmez mi, gönlün harap mı? 

Kel sıpaya kurt demişsin öyle mi? 

 

Boyalı kremli çaşıt yüzüne 

Anladım kanmışsın yalan sözüne 

Sağ gözüküp sol bakanın gözüne 

Hoş görünmek şart demişsin öyle mi? 

 

Âşık Aslan ak düşürdüm saçlara 

Genel af mı çıkarmışsın suçlara? 

Zamanında bir bir dönen kıçlara 

Dayanacak sırt demişsin öyle mi? 
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Bir hiciv şiirdir. Yine Abdurrahim Karakoç ağabey tavırlı bir hicivdir. Ben 

ustamı çok severim ve selama değen insanlara selam söylemek onun bize uyguladığı 

insan çizgisi kanunudur. Konya’dan Sivas’a sürgün gittikten sonra dedikodu medyası 

ve bu büyük bağlılığı çekemeyen selama değmez güruh boş durmamış ve benim için, 

ustam, hocam, müdürüm ve baba vekilim olan bu güzel insan ile aramı bozmak için 

her türlü haber ve yalana başvurmuştu. Ustamın bazı sözlere inanmış gibi durmasına 

alınınca yazmıştım. Sonra her şey düzeldi ama şiir de bu vesile ile Ustama bir sitem 

olarak yazılmış olarak kaldı. 
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28. İYİ Mİ? 

Kaşla göz arası ölümlü dünya 

Ne gün gördüm ne de güldüm iyi mi? 

Zalimin zulümü hep mi banadır? 

Seni büyük hasım bildim iyi mi? 

 

Birinden mi yüzüm gülmez birinden 

Hepsinin yarası başka yerimden 

Ana, baba, çoluk çocuk derdinden 

Karardım, sarardım, soldum iyi mi? 

 

Yoruldum kadere küstüm nihayet 

Baktım kar etmiyor sustum nihayet 

Üçü beşi geçmez dostum nihayet 

Çoğunu defterden sildim iyi mi? 

 

Dolana da deli gönül dolana, 

Âşık Aslan ne söyleyim olana? 

Turabı olurdum merhem bulana 

Olmadı, nihayet öldüm iyi mi? 

 

 Bu şiir, dertlerin yine üstüme geldiği ve ölüm duygusunun yoğunlaştığı bir 

anımda yazılmış bir isyan şiiridir. 
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29. BÖYLE YETİŞTİK 

İlçem Akıncılar, babamız rençber 

Pancar pezük dike dike yetiştik 

Beden gücü ile görülür işler 

Sonbaharda söke söke yetiştik 

 

Çok idi sofrada azların azı 

Yorgunken geçmezdi lokma boğazı 

Su sıvarırdık sabah namazı 

Kavun karpuz eke eke yetiştik 

 

Gündüz tarla işi akşam davara 

Kalamazdık bir dakkacık avara 

Haneyler’den başla yukarı sıra 

Elma, armut döke döke yetiştik 

 

Büyüğün yanında gülmezdik canım 

Önünden karşıya geçmezdik canım 

Halıyı kilimi bilmezdik canım 

Kara çula çöke çöke yetiştik 

 

Sıhhıye Ahmet’ti her derde deva 

Ağrı kesiciydi toprakla hava 

Her öksürende nazar vardı ya 

Merhem kolye taka taka yetiştik 

 

Seydigaz oynardık, çelik çelerdik 

Yaşlılar anlatır bizde gülerdik 

Çocukları höllük ile belerdik 

Mani türkü yaka yaka yetiştik 

 

Dam akmasın diyerek loğlarlardı 
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Bir evde doluyduk yerimiz dardı 

Masura iplik çeyizde vardı 

Gınnap ipi büke büke yetiştik 

 

Fırın kurusuydu sofranın tacı 

Cevizli keteyse hasta ilacı 

Yaylaya çıktık mı kalmazdı acı 

Dağdan dağa seke seke yetiştik 

 

Kadınlar elekte bulgur elerdi 

Gazanlarda alev alev pişerdi 

Ahbunun kokusu ciğer delerdi 

Kolanyayı döke döke yetiştik 

 

Şu hasret denilen öcüden ayrı 

Günümüz geçmedi acıdan ayrı 

Ana, baba, gardaş bacıdan ayrı 

Yollarına baka baka yetiştik 

 

Âşık Aslan arif idi anlayan 

Hep çok idi gidenlere ağlayan 

Yoksulluktu gurbet ele yollayan 

Bu dertleri çeke çeke yetiştik 

 

Bu şiiri, Akıncılar ilçesinde yaptığım alan taramaları ve tarihçe araştırmaları 

sırasında bulunduğum sohbetlerde edindiğim güzel izlenimleri, insanların yetişme 

şeklini ve önemli unsurlarını anlatmak için yazmıştım. 
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30. NE SEBEP BUL NE DARIL 

Gönül gözü ile göremiyorsan 

Ne kaşa sebep sor ne göze darıl 

Demen gerekeni diyemiyorsan 

Ne naza sebep sor ne söze darıl 

 

Çileyle yaşayıp gülemiyorsan 

Gözyaşın bir türlü silemiyorsan 

Derman nerde saklı bilemiyorsan 

Ne yaşa sebep sor ne dize darıl 

 

Muhabbet ehliyle aran açıksa 

Hatırdan yana günahın çoksa 

Vefa tarlasında tohumun yoksa  

Ne başa sebep sor ne öze darıl 

 

Âşık Aslan yönü göremiyorsan 

Gördüğün hayra yoramıyorsan 

Yanarken aşka donamıyorsan 

Ne nara sebep bul ne köze darıl 

 

Bu şiir gönül sohbeti amacıyla yazılmış şiirlerden biridir. 
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31. BİZİM DEĞİL 

Bayramda yaşanan gurbeti sorma 

Bayram bizim amma el bizim değil 

Gönüle sunulan şerbeti sorma 

Şerbet bizim amma bal bizim değil 

 

Hepten özümüze yabancı olduk 

Riyakâr bencil yalancı olduk 

Muhabbet bitti filanca olduk 

Sohbet bizim amma dil bizim değil 

 

Bu şiir yine sıla-i rahim yapamadığım bir bayramda yazılmıştır. 
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32. GÖKTUĞ OĞLUM 

Kardeş, akraba ve hısım dostunla 

Sakın muhabbeti kaldırma oğul 

Gözün güzel baksın, güzeli görsün 

Başka hülyalara daldırma oğul 

 

Mazluma Yunus ol koş her ahına 

Zalime Yavuz ol vur suratına 

Ahmet Yesevi’nin dur dergâhına 

Başkaca laflara aldırma oğul 

 

İçinde aslanı sakın uyutma 

Ha bugün ha yarın diye avutma 

Türk ve Müslümansın sakın unutma 

Asil kimliğini sildirme oğul 

 

Her sözün doğru tavrın pek olsun 

Gülistanda olsan gülün tek olsun 

Az ye, az uyu başın dik olsun 

Halini düşmana bildirme oğul 

 

Besmele, şükürü dilden bırakma 

İnancını yaşa halden bırakma 

Türklük vakarını elden bırakma 

Irkına kimseyi güldürme oğul 

 

Yüce Türk bayrağın gökten inmesin 

Kulağına okuduğum ezan dinmesin 

Âşık Aslan acıların görmesin 

Beni yaşar iken öldürme oğul 
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İş-güç, çile, soruşturma vs. derken ailemi ihmal ettim sanırım. O yüzden bu 

şiiri de 4 yaşına gelince oğluma yazmıştım. 
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33. OY OY OY 

Deli sular gibi çağlayıp coşar 

Unutur ahdine vefayı gönül 

Menzilden menzile soluksuz koşar 

Yareni edinir cefayı gönül 

 

Buğday başak verir, eksen taşına 

Ellerin bal düşer gıdım aşına 

Ne deyim bahtımın kara kışına 

Yiyecek bir gün kafayı gönül 

 

Bu Âşık Aslan’ın kara yazısı 

Ana baba gardaş eşi kuzusu 

Bitmedi ya gardaş çile, sızısı 

Bilmedi görmedi sefayı gönül 

 

Bu şiir gönülle girdiğim bir muhasebenin sonucunda yazılan şiirlerin bir 

tanesidir.  
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34. TATSIZ TUZSUZ 

Ne sazda tat kaldı ne sözde gayrı 

Yaşım kırka doğru gidiyor gönül 

Ne gözde fer kaldı ne dizde gayrı 

Ömür yavaş yavaş bitiyor gönül 

 

Hele gönül çağlamıştın ne oldu? 

Nice derde ağlamıştın ne oldu? 

Umutları bağlamıştın ne oldu? 

Yarınlar bir bir geçiyor gönül 

 

Her çileye sabır dedin aha bak 

Aha bak da gör halini kına yak 

Dertler yüreğimi bıraktı kurak 

Alnıma çizgiler çiziyor gönül 

 

Ne deyim gönül kime ne deyim 

Bir kara kazanda kaynamaktayım 

Deliler köyünden az uzaktayım 

Akıl boş tarlayı biçiyor gönül 

 

Yarabbi derim her seher vakti 

Yarabbi benim hiç rahatım yok mu? 

Bileyim hiç yok mu yoksa uzak mı? 

Yoksa gurbet gurbet göçüyor gönül 

 

Aslan’ım içmedim huzur şarabı 

Ele aslı düştü bana serabı 

Başıma ördü bunca çorabı 

Şimdi kendisinden kaçıyor gönül 
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Çok halinden şikâyet eden biri değilimdir ancak, yine kendimi hedef alarak 

yazılmış dertleşme şiiridir. 
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35. GİTSEM 

Hakkın dergâhına giden kervanın 

Tozlu izlerine takılıp gitsem 

On sekiz bin mühür taşıyan yârin 

Aşkın ateşine yakılıp gitsem 

 

Subhanallah ile yolları sorsam 

Elhamdülillahla şüküre varsam 

Allahuekberle yaramı sarsam 

Sabır tesbihinde çekilip gitsem 

 

Hece olsam Hakk Kelam’dan söz ile 

Ahbap olsam sevgi dolu göz ile 

Tohum olsam her güzelden öz ile 

Gönül bahçesine ekilip gitsem. 

 

Gülşende her gülün harmanı olsam 

Adil hükümdarın fermanı olsam 

Mazlumun yumruğu, dermanı olsam 

Zalimin yüzüne sıkılıp gitsem 

 

Aşığım Aslan’ım çölde yüzeriz 

Haksızı överiz, hakka söveriz 

İçi boş dibekte hava döveriz 

Şu yalan bahçeden yıkılıp gitsem 

 

Bu şiir tasavvufî bir duygu yoğunluğu ile yazılmıştır. 
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36. NEDENLER NİÇİNLER 

Alımlı güzeller gül derdi senden 

Bundan mı sararıp soldun yüreğim 

Aşılmaz yüceler geçerdi senden 

Her dost kervanına yoldun yüreğim 

 

Hep sabır deyip çektin cefayı 

Cefa çektirenler sürdü sefayı 

Bekleme artık ah de vefayı 

Yoruldun kırıldın doldun yüreğim 

 

Âşık Aslan ne söyleyim kastına, 

Kimisi büründü kuzu postuna 

 Herkes sarmaş dolaş eşi dostuna 

 Aha bak ortada kaldın yüreğim 

 

Kısa bir ömür muhasebesi tarzında yazdığım bir şiirdir. 
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37. YÂRİME   

Gönül ocağıma döktüğün ateş 

Ezelden konulmuş özüne yârim 

Gecemin zühresi, günüme güneş 

Edebin süs olmuş yüzüne yârim 

 

Gerçeğin olmazmış çoğunan azı 

Bazen dermanımdır bazen de sızı 

Kahvenin hatırı, telvenin nazı  

Nede güzel uymuş gözüne yârim 

 

Hiç bitmeyen bir muhabbet öyküsü 

Hilal kaşlarında sevda türküsü 

Dilim bağlar saçlarının örgüsü 

Dermanı düşürür dizine yârim 

 

Ferhat gibi dağları mı deleyim 

Ardın sıra çöllere mi geleyim 

Kerem gibi yanarak mı öleyim 

Âşık Aslan bakar sözüne yârim 

 

Bu şiir evdeşim, can yoldaşım Ayşenur’a yazılmıştır. 
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38. NE DEYİM 

Ah ile vah ile geçiyor ömür 

Kadere ne deyim, hale ne deyim 

Ne desem kendince seçiyor gönül 

Bahçeye ne deyim, güle ne deyim 

 

Dolanan yolların bükü kurudu 

Leziz meyvelerin yükü kurudu 

Sabır ağacının kökü kurudu 

Bahara ne deyim, güze ne deyim 

 

Kah ağlasınlar kah da güleler 

Takatim tükendi artık bileler 

Dizde derman bırakmadı çileler 

Yokuşa ne deyim, düze ne deyim 

 

Âşık Aslan seldim çağlayamadım 

Bir günü bir güne bağlayamadım 

Derdime oturup ağlayamadım 

Denize ne deyim, göle ne deyim 

 

Çile ve yokluk zamanları Hakka isyan yerine yine gönülle yaptığım muhasebe 

sonucu ortaya bir isyan şiiridir bu şiir. 
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39. CUMHURİYETİMİZ VAR BİZİM 

Cumhuriyet ağacının altında 

Meyve veren dallarımız var bizim 

Egemenlik onurumuz, şanımız 

Anlı şanlı illerimiz var bizim 

 

Sevgi, dostluk, barış gönül tahtımız 

Birlik beraberlik bizim ahtımız 

Bilim, teknik, ilerlemek andımız 

Türküm! Diyen dillerimiz var bizim 

 

Bayrağımın rengi kanıma benzer 

Sancağımın rengi canıma benzer 

Milli hâkimiyet vatana benzer 

Nakış nakış allarımız var bizim 

 

Cephede hem erkek hem de kadındık 

Yürekler şahittir aşkla didindik 

Atam ilkelerin hedef edindik 

Yorulmayan kullarımız var bizim 

 

Vatanımdan başka vatan bilmeyiz 

Yanlışları asla örnek almayız 

İleri gideriz geri kalmayız 

Apaydınlık yollarımız var bizim 

 

Hürriyetin havasıyla coşarız 

Gururluyuz şeref ile yaşarız 

Vatan sevgisiyle çağlar taşarız 

Sevgilerden göllerimiz var bizim 

 

Tarih şahit 1923’e 



 

164 

Kavuştuk o aziz cumhuriyete 

O gün nikâh kıydık biz hürriyete 

Al duvaklı tüllerimiz var bizim 

 

Karanlığı siler sabah güneşi 

Mustafa Kemal’in bulunmaz eşi 

Dede, torun yandırırız ateşi 

Destan olmuş yıllarımız var bizim 

 

Bu şiir bir Cumhuriyet Bayramı öncesi Cumhuriyet coşkusu ve heyecanımı 

anlatmak için yazılmıştır. 
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40. TÜRK OĞLU TÜRK’ÜM 

Aslımı neslimi tanıyorum ben 

Karışık değilim Türk oğlu Türk’üm 

Dostu düşmanımı görüyorum ben 

Duruşuk değilim Türk oğlu Türk’üm 

 

Tohumu ermeni, Gürcü olanla 

Bu yüce milletle kafa bulanla 

Nazlı bayrağıma yan göz bakanla 

Barışık değilim Türk oğlu Türk’üm 

  

Muaviye kılıklı din bezirgânı 

Yahudi uşağı bop vezirganı 

Türk’e düşman akar hepsinin ganı 

Kırışık değilim, Türk oğlu Türk’üm 

 

Âşık Aslan varamadık inişe 

Adalet diyerek geçtik çöküşe 

Böyle sessizliğe böyle gidişe 

Alışık değilim, Türk oğlu Türk’üm 

 

Bu şiir son yıllarda, Türk ülkesi olan Türkiye’de yaygın hale gelen Türk 

düşmanlığını, çıkarı, makamı vs için Türk’üm demeye korkan tırsakları eleştirmek ve 

ülkemizin yaşadığı bölücülük ve diğer sıkıntılara sebep olanları not düşmek için 

yazılmıştır. 
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41. BİR ZAMAN (UMUT-YEİS) 

Bu devran hep böyle sürmez Aslanım 

Zalimi mazlumu seçer bir zaman 

Ah alan gün yüzü görmez Aslanım 

Ektiği poyrazı biçer bir zaman 

 

Yaratan kulunu divane komaz 

Siyahın beyazın hakkını yemez 

Beş vakit hakkıyla kılarsan namaz 

Sonsuz rahmetini saçar bir zaman 

 

Olmasın gönlünde ne kin ne kibir 

Sonunda herkese düşen bir kabir 

Şükrüne katık ettiğin sabır 

Kapanmaz kapılar açar bir zaman 

 

Suları gözünden süzülüp düşen 

Kahvesi ümidin telvesi neşen 

Evdeşinin gönül közünde pişen 

Bir acı kahveyi içer bir zaman 

 

Yener geçen yıllar senide yener 

Bakışın yakıcı alevi söner 

Gül yüzün kurumuş toprağa döner 

Dile dize iner naçar bir zaman 

 

Bir sela verilir vakit olanda 

Kim üzülür kim sevinir duyanda 

Şu dünya denilen virane handa 

Bu Aslan da durmaz göçer bir zaman 
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Bu şiir dile gelmeyen isyanların yürekte bastırılıp, umut ve iman konusunda 

yenilenme isteğiyle yazılmış bir şiirdir. 
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42.  BİLEBİLİRSEN 

Ahvalimde gördüğün şu muammayı 

Çöz bakalım gönül çözebilirsen 

Kartallar kuzguna çeker sevdayı 

Yaz bakalım gönül yazabilirsen 

 

Pınarlar gözesine hor bakar 

Kargalar güllere türküler yakar 

Kırk yıllık dere tersine akar 

Kız bakalım gönül kızabilirsen 

 

Unut gönül unut yardan sefayı 

Kimse çekmez olmuş cevr ü cefayı 

Sevda şarabıyla çekip kafayı 

Sız bakalım gönül sızabilirsen 

 

Sebebi mesneti yoktur yokluğun 

Dayanacak hali olmaz her dağın 

Ne yapayım deyip şöyle dudağın 

Büz bakalım gönül büzebilirsen 

 

Her şeye rağmen bir aile reisi, bir baba ayakta durmalı ve mücadele etmelidir. 

“Yoruldum yeter!” deme şansımız olmadığı çileler ve yokluklar yaşarken yazılmıştır. 
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43. AKINCILAR SEYAHATNAMESİ 

Selamın sıla-i rahim kokuyor 

Yabancı değilsin, bizim ildensin 

Duruşun bakışın bize benziyor 

Kınalı ellerin çilesindensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Bilirim ilçemden göçüp gideni 

Gözlerden gönüle selam edeni 

Hasretliktir yakıp yıkan bedeni 

Gurbette büyüyen gonca güldensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

  

Kızıldağ’ı ırmaklara öz olan 

Yaylaları çayır çimen düz olan 

Keklikleri türkülere söz olan 

Kelkit Vadisi’nde esen yeldensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Bahattinşehy’ten duayı alsam 

Etli pilav döküp sohbete dalsam 

Doğantepe, Onarı, Dündar’ı sorsam 

Hatırların bitmediği yerdensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

İlçemin bir ucu size emanet 

Yiğitlik var serde, etmezsin minnet 

Kılıçköy, Yünlüce çalışkan mert 

Ekenek’te Sapanlı’da erdensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Kızıldağ’ın eteğinde oturur 



 

170 

Yedi yavrumuzun acısı durur 

Aşağı Yeniköy’üm yine de mağrur 

Çiçekli’de bükülmeyen beldensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Geyikpınar hoş davranır dostuna 

Sahip çıkar hemşehrisi, nesline 

Eskibağ, Kayı ve Avşar üstüne 

Türkü türkü söylenecek dildensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Sapanlı, Üzengi zirvesinden mi? 

İkizyurt Köyü’nün çehresinden mi? 

Kılıçkaya Gölü çevresinden mi? 

Yusufşeyh’te hoş muhabbet edensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Kavak’tan baktın mı Yağlıçayır’a ? 

Köylerim bir bir girmiş sıraya 

Abdurrahman, Çörengeç, ordan Balçık’a 

Yukarı Sarıca’dan geçen yoldansın 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Kelkit vadisinin güzel yerinde  

Şehit bekler Derecik’in önünde 

Uğrunca, Sıyrındı batı yönünde 

Gelene geçene selam edensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Dünya gözü ile bir daha görsem 

Ortaköy’den Sevindik’e at sürsem 

Göllüce’de şöyle demli çay içsem 



 

171 

Elibüyük, Ballıdere’sindensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Şenbağlar hoştur gidip görene 

Sohbeti sofrası açık gelene 

Yalnız boyun büker göçüp gidene 

Semah dönüp, türkü çalan teldensin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Toprağın verimli ne eksen biter 

Meşhurdur kavunu festival eder 

Gurbetten gelenler gün olur gider 

Seneye tekrar görmek istersin 

Akıncılardansın bizim eldensin 

 

Âşık Aslan’ın yaşadığı yersin  

Gönlüme gurbetsin, gurbet ilçemsin 

Seni sevenleri sende seversin 

Hangi köyümdensin neresindensin? 

Akıncılardansın bizim eldensin 

  

Görev yerim olan Sivas’ın Akıncılar ilçe ve köylerini anlatmak, gurbetteki 

insanına sıla-i rahim yaptırmak için yazıldı. İlçenin “Kavun Festivali” öncesinde 

yazılıp festival programında gelen insanlara okundu. Uzun yıllar ilçe tanıtımında 

kullanıldı.  Bu şiirde ilçenin tüm köyleri ve önemli yerlerinden bahsedilmiştir. 
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44. BOŞA GELİRSİN 

Yürek sızım şimdi gitme ne olur 

Baharda gidersen kışa gelirsin 

Bak ömür geçiyor etme ne olur 

Doluyken gidersen boşa gelirsin 

 

Avun dur sultanım avun dur öyle 

Beşinci mevsime türküler söyle 

Gençliğim uçup gitmede böyle 

Hülyada gidersen düşe gelirsin 

 

Hazan yeli başlamışken esmeye 

Döndürme gönlümü donan çeşmeye 

Mecalim kalmadı sana küsmeye 

Küskünken gidersen yaşa gelirsin 

 

Sensizliğe sessizliğim ağlarda 

Âşık Aslan mezar bulur dağlarda 

Ya mezar başında ya da yollarda 

Beklerken gidersen taşa gelirsin 
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45.  ÖYLESİ SEVDALARA İNAT 

Sevdalar vardır sırla örtülü 

Gözlerden gönüle kaçan sevdalar 

Hepsinin lisanı bir başka türlü 

Canlara muhabbet saçan sevdalar 

 

Ezelden ebede ferman buyuran 

Devasız dertlere derman buyuran 

Ateşle oduna harman buyuran 

Leyla’dan Mevla’ ya geçen sevdalar 

 

Kimisini ummanlarda yüzdürür 

Kimisini şu canından bezdirir 

Kimisini gurbet elde gezdirir 

Ektiği poyrazı biçen sevdalar 

 

Beşinci mevsimin türküsü onlar 

Ahmet Yesevi’nin ülküsü onlar 

Gönül zincirinin halkası onlar 

Çöllerde yeşerip açan sevdalar 

 

İmamoğlu, Özmen demez kırdırır 

Dursun Önkuzu’yu safa durdurur 

Al bayrağı kefen eder sardırır 

Velican’a kucak açan sevdalar 

 

Her biri Şeyh Şamil inan her biri 

Bu iman yüzyıldır hala dipdiri 

Zalimin zulmüne isyan tekbiri 

Kafkas Dağlarında Çeçen sevdalar 

 

Âşık Aslan Hak’tan gayri söz bilmez 



 

174 

Vuslatına kadar gözyaşın silmez 

Vallahide ölmez billahide ölmez 

Resulün aşkından içen sevdalar 

 

Bu şiir, günümüzün hormonal dengesizliklerine verdikleri sevda ya da aşk 

adına itiraz ederek, asıl sevdanın ne olduğunu haykırmak ve 12 Eylül öncesi şehit 

edilen ülkücü ağabeylerimin aziz hatıralarına saygı göstermek amacıyla yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 

46. SEVDA DÖRTLÜKLERİ 

Kimsesiz çöllerde açan sevdalar 

Şehit mezarında yatan sevdalar 

Şehvetli bakıştan kaçan sevdalar 

Sevdadan sevdaya salan sevdalar 

 

Yesevî Dergâhtan geçen sevdalar 

Bayrağın renginden içen sevdalar 

Gözlerden gönüle göçen sevdalar 

Sevdadan sevdaya salan sevdalar 

 

Allah sözü ile yiten sevdalar 

Biri varken biri biten sevdalar 

Yastıkta ruhuna diken sevdalar 

Sevdadan sevdaya salan sevdalar 

 

Farklı bir çalışmadır. Yine hormonal dengesizliklere verilen aşk ve sevda 

adına isyandır. Benim için gerçek aşk ya da sevdanın anlamını anlatmak için 

yazılmıştır. 
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47. DUALAR 

Her sabah semaya açılır elim 

Avucumda yanar durur dualar 

Doksan dokuz ismi zikreder dilim 

Her esmada döner durur dualar 

 

Subhanallah ile başlar tesbihat 

Elhamdülillah hale şükrüyat 

Allah-u Ekber gayrı takdirat 

Tane tane kanar durur dualar 

 

Gördüm sandığına, bilmek için bak 

Yalnızca Allah’ı bilmektir sanat 

Beş vakit, kırk rekât, yirmi dört saat 

Dilden dile konar durur dualar 

 

On sekiz bin âlemlerin bülbülü 

Yüce Yaratan’ın Nebi, Resulü 

Gülşenin sahibi, gönlümün gülü 

Sultanını anar durur dualar 

 

Aslanî’yim halis olsun her niyet 

Alınında kurtuluş dizde hürriyet 

Her Âmin’de alev alır kalbiyet 

Ateşinde donar durur dualar 

 

Bu şiir dua ve tesbihat için yazılmıştır. 
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48.  ESKİCİLER 

Bir acayip oldu ahiri zaman 

Boyalı yüzlere kaş satıyolar 

Mert konağının namerdi de var 

Kocayan kurtlara diş satıyolar 

 

Kurt koyunun, puşt çobanın keçeye 

Bürünmüşler, gündüz dönmüş geceye 

Her şeyin sahtesi geçer akçeye 

Naylon sevdalara eş satıyolar 

 

Horozla domuzu takas ettiler 

Koca kervan it peşine gittiler 

Hürriyeti mundar etti adiler 

İçi boş kazanda aş satıyolar 

 

Yankı bulmaz şimdi dağda nidalar 

Sessizliğe mahkum oldu sedalar 

Yosmalara atfedildi edalar 

Beyinsiz bedene baş satıyolar 

  

Ağu otu milli besin membaı 

Kahpe olanların daim şen bağı 

Çoluğa çocuğa neşe kaynağı 

Kargadan dönme kuş satıyolar 

 

Dip buluyorlar özü dipsize 

Şekil şemal estetiği tipsize 

Dinsize, densize, soysuz ipsize 

Denizli mermeri taş satıyolar 

 

Âşık Aslan talan oldu yarenlik 
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Alp’lik boşa çıktı bitti erenlik 

Çöle dönen yüreklere serinlik 

Kirpiğin üstünde yaş satıyolar 

 

Bu bir hiciv şiirdir. Günümüzün sosyo-kültürel şartlarını eleştirmek adına 

yazılmıştır. 
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49. M. ÖZGÜR NAVRUZA 

Ne kadar Gür olsa çınarın dalı 

Gocaman dostluklar öze yazılır 

Gül Yenibahar’a sunsa da alı 

Yediverenler hep güze yazılır. 

 

Bazen heder eder koca ömürü 

Ömüre aş eder taşı kömürü 

Her damlası eritse de gönülü 

Sevdalar her zaman göze yazılır 

 

Mazlumlara Yunus olsun yüreğin 

Zalimlere Yavuz olsun bileğin 

Yalnız bilmek gerek kulluk gereğin 

Secdede alınla dize yazılır 

 

Âşık Aslan çok çektik çok cefayı 

Biz görmedik sen göresin sefayı 

Unutmazsan ahde olan vefayı 

Kuru bir selamla söze yazılır 

 

Bu şiir, emniyet müdürü olan sevgili dostumuza bir nevruz bayramı vesile ile 

yazılmıştır. 
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50. KİME DÜŞER 

Ahde vefasıza kahretme gönül 

Libas onun olsa, kolu benimdir 

Şerbet eylemişiz cefayı gönül 

Kervan onun olsa, yolu benimdir 

Bilmese hiç Yaratanı bilmese 

Ab-ı hayat olduğunu söylese 

Dünya toprağını parsele bölse 

Dağlar onun olsa, çölü benimdir 

Beni iteleyip atsa beriye 

Dönüp de bakmasa bir an geriye 

Korkma toprağını kapatır diye 

Derya onun olsa, seli benimdir 

Âşık Aslan olma kötü hallarda 

Yaratan kimi sevmez kullarda 

Varamaz menzile çürür yollarda 

Derman onun olsa beli benimdir 

 

Bu şiir çevremdeki ahde vefasız insanları eleştirmek için yazılmış bir şiirdir. 
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51. GÖREMEZSEN ZOR GELİR  

 

Bu kadar zulmetme sevdiğim bana 

Gün gelirde göremezsen zor gelir 

Hayalim, nefesim yeterde sana 

Seslenir de duyamazsan zor gelir 

 

Yürek hayal eder sıkılır bir gün  

Beyazdan bir kefen dikilir bir gün 

Ellerim yüzünden çekilir bir gün 

Üşürsün de ayamazsan zor gelir 

 

Söyle yârim şimdi nasıl yaşarsın 

Hangi dağdan hangi göle akarsın 

Boş yatağa hasret ile bakarsın 

Sevdiceğim diyemezsen zor gelir 

 

Herkes evlerine çekilsinler de 

Hele vakit yalnızlığa ersinde 

Al beni yanına götür dersinde 

İsteyip de gelemezsen zor gelir 

 

Âşık Aslan sözlerimi anarsın 

Bir yere sığmaz ağlar yanarsın 

Kurduğun sofrayı zehir sanarsın 

Lokmaları yiyemezsen zor gelir 

 

Babam 18-20 yıla yakın yatalak kalmıştı. Annem bu duruma isyan edince 

babam: “İseyinin gızı (Hüseyinin kızı), benim burada durduğum, nefesim yeter sana. 

Hele bir ölüyümde gör nasıl zor gelirmiş.” dedi. Annem bu sözü o gün umursamasa 

da, sonradan babamın yattığı köşeye sık sık dalıp derin bir of çekerek: “Nefesin 
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yetermiş!” dediği çok olmuştur. Valide Sultanımın, rahmetli babamın bu sözüne 

ağlaması üzerine, babamın dilinden anneme yazılmış bir sitemdir. 
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52. DÖNMEYEN 

Geçiyor ömürün yılları bir bir 

Ne kadar istesen başa dönmüyor 

Her taraf çürümüş her taraf kir 

Tencerede pişen aşa dönmüyor 

 

İlkbaharda tomurcuklar açardı 

Yazın buğdayların boyu atardı 

Mevsimler bile sıra şaşırdı 

Sonbahar bitiyor kışa dönmüyor 

 

Arefeler hazırlığı bitirdi 

Telaşeler vefasızlık getirdi 

Bayramlar mı bayramlığı yitirdi? 

Gönül sevincinden kuşa dönmüyor 

 

Bağban dikenleri güle değişti 

Gönüller sevdayı dile değişti 

Yolları gözleyen bile değişti 

Gözdeki hasretlik yaşa dönmüyor 

 

Aslan’ım bozlaştı yeşil vadiler 

Nice karalara ak pak dediler 

Bunca riyakârlar bunca adiler 

Nasıl oluyor da taşa dönmüyor. 

 

Bu şiir Türkiye, vatan, güncel olaylar ve milli reflekslerimizle ilgili bir şiirdir. 
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53. BEN BUYUM 

Âdemin soyundanım, Asım nesliyim 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Bezm-i elestteki “bela” aslıyım 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Özümle sözümle Türk oğlu Türk’üm 

Soyadım Uslu, vatandır ülküm 

Bin yıldır çalınıp türküm 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Babam çobanlıkla büyümüş olmuş 

Dokuz çocukla bir haneye dolmuş 

Dokuz yüz yetmişin bir’inde doğmuş 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Satılmış oğluyum, Satu anamdır 

Samsun vilayetim bana vatandır 

Gurbet kapanmayan gönül yaramdır 

Sorarsın Aslan’ın aslını budur 

Alaçam ilçemdir Alamet köyüm 

Dağların huyuna benziyor huyum 

Bafra’ya inmişler oradan soyum 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Yiğit, mert doludur köşe bucağı 

Yeşille maviye açmış kucağı 

On Dokuz Mayıs’ta baba ocağı 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Babamdan irfan tahsili gördüm 
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Anamdan edep halini sürdüm 

Çile tezgâhında çok sabır ördüm 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Mecnun oldum bir Leyla’ya vuruldum 

Deli sular idim onda duruldum 

Sevda dergâhında deli soruldum 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Kınalı kuzum Gökçenur kızım 

Âtîye umudum, yürekte sızım 

Hilal kaşlarına yazılmış yazım 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Bazı gökçe yürekli bazen deliyim 

Bazen hadimiyim bazen de erim 

Âşık Ataroğlu üstadım pirim 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Yesevi, Mevlana özündeyim ben 

Türk’ün türküsünün sözündeyim ben 

Hakk’a gidenlerin izindeyim ben 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

Âşık Aslan Türk’üm, Oğuz boydanım 

Nice kılıç, kalkan gergin yaydanım 

Tarihe şan veren yiğit soydanım 

Sorarsan Aslan’ın aslını budur 

 

Bu şiir gerek görev yaptığım, gerekse yaşadığım yerdekilerin siyasi ve yandaş 

tutumları nedeniyle maruz kaldığım, şikâyet ve soruşturmalarla bunaldığım 
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zamanlarda yazıldı. Bir isyan şiiridir. Beni tanımak isteyenlere, ne olduğumu 

haykırdığım soyumu, sopumu, özümü, davamı anlattığım bir isyan şiiridir. 
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54. BAYRAM OLA 

Otuz gündür oruç tuttuk sabırla 

Bu bayramda hatır olsun ne olur 

Muhabbet eyleyip kulca tavırla 

Düşmanlıklar unutulsun ne olur 

 

Aftır mağfirettir canım Ramazan 

Bak sonunda cennet vermiş Yaratan 

Kanımıza giremesin kör şeytan 

Saçını başını yolsun ne olur? 

 

Güzellik adına ne varsa evet 

Bayram soframıza edelim davet 

Dert, üzüntü, çile gam ve kasevet 

Gönüllerden ırak kalsın ne olur 

 

Yaşlıların hatırını soralım 

Fukaranın yarasını saralım 

Gözlerden gönüle köprü kuralım 

Kibir riya haset ölsün ne olur 

 

Bülbül ayrılmasın sevdiği gülden 

Vuslat türküleri dökülsün dilden 

Mecnun Mevla’sını bulduğu çölden 

Leylasına selam salsın ne olur 

 

Musul’da Kerkük’te oruçlu canlar 

Kosova’da dursun dökülen kanlar 

Zulümlere baş eğmeyen imanlar 

Bu bayramda felah bulsun ne olur 

 

Analar çocuklar ağlamasınlar 
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Zevceler karalar bağlamasınlar 

Şehitler ciğeri dağlamasınlar 

Vatanıma huzur dolsun ne olur 

 

Ramazan Bayramı bu Âşık Aslan 

Bak secde ediyor alemi cihan 

Ettiğiniz her duayı Yaratan 

Bu bayramda kabul kılsın ne olur   

 

 Bu şiir, gurbette kaldığım ve evime gidemediğim bir bayramda, bayram 

namazını kıldıktan sonra yazılmıştır. 
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55. GURBET 

Göründü gurbetin eğri yolları 

Uzar kıvrımları geçilmez olur 

Yüreğime ağır gelir halleri 

Anamın gözleri seçilmez olur 

 

Yokluk damla damla ömür bitirir 

Akşamı sabahı cana yetirir 

Bazen alır burdan şura götürür 

Daha da öteye göçülmez olur 

 

Âşık Aslan düşü hayra yorarsın 

Kuzunu alırsın cana sararsın 

Yarin gözlerinden bir yol arasın 

Hilalden surları geçilmez olur 

 

Bu şiir, evimden tekrar gurbete gittiğimde annemin yaşlı gözleri aklıma gelince 

yazılmıştır. 
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56. SEVDALAR VARDIR Kİ 

Sevdalar vardır eliften ince 

Sevdalar vardır zala yazılmış 

Güz gelende her yaprağı düşse de 

Sevdalar vardır dala yazılmış 

 

İstiklal kaygusu han kafesinde 

Şehitlik tartısı can kafesinde 

Vatan der, bayrak der son nefesinde 

Sevdalar vardır ala yazılmış 

 

Kıyamda dilleri isterken anı 

Rükûda bir hoşluk sarar her yanı 

Secdede gözünden döker mercanı 

Sevdalar vardır kula yazılmış 

 

Bu çalışma da, bende ki sevda ve aşkın mayasını ve anlamını söylemek, 

günümüz de ağızda sakız olan aşk ve sevda kavramlarının yitirilen anlamını tekrar 

hatırlatmak için yazılmıştır. 
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57. OLUR OLMAZ 

Bilen varsa beri gelsin söylesin 

Derdin içersinde derman olur mu? 

Alemi ervaha nazar eylesin 

Fermanın içersinde ferman olur mu? 

 

Mağripten maşrike gezsen dünyayı 

Fethetsen bir uçtan bir uca fezayı 

Akıl çözemiyor kader kazayı 

Ummanın içersinde umman olur mu? 

 

Zalimle mazlum garıştı gider 

Namertlik döneklik çok para eder 

Bozkurt sürüsünü çakallar güder 

Devranın içersinde devran olur mu? 

 

Görmeyi dileyen bakmalı önce 

Gönül pınarından akmalı önce 

Sevdayı sevda da yakmalı önce 

Seyranın içinde seyran olur mu? 

 

Cümlenin yükünü sana taştır 

Alemi bir uçtan uca kuşatır 

Zaten her şey asılını yaşatır 

Aslan’ın içinde aslan olur mu? 

 

Bu şiir tasavvufî bir zikir amacıyla yazılmıştır. 
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58. BULAMAZSIN 

Etme gönül bunca cevr ü cefayı 

Dilin yarasına derman bulunmaz 

Unut gönül unut yardan sefayı 

Döktüğün yaşlara umman bulunmaz 

 

Sadakat gelirse güven dönecek 

Köşeyi her zaman öven dönecek 

Sap ile samana döven dönecek 

Senden daha iyi harman bulunmaz 

 

Herkes ettiğini bir gün bulsa da 

Ümitle yaşayıp yalnız kalsa da 

Sabır ile koruk helva olsa da 

Bu senin helvana destan bulunmaz 

 

Herkesi dost sanma bakarsan eğer 

Kimisi çul ister kimisi eyer 

Herkese ölçmeden verirsen değer 

Kestiğin kumaşa fistan bulunmaz 

 

Çoban olup sürülerin güdecek 

Her çağrına kalkıp gelip gidecek 

Kahrına nazına sabır edecek 

Benden daha iyi Aslan bulunmaz 

 

Bir gönül sohbeti için yazılmıştır. Kimseye sözümüz geçmiyorsa gönle bari 

atalım fırçamızı değil mi? 
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59. ÖĞRETMENİMİN TÜRKÜSÜ  

Kutsal Vatan toprağından bestesi 

Hilalimin kıvrımında güftesi 

“İkra!”  ile verilmiştir müjdesi 

Bu müjdeye yazılmıştır ülkümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Gönüle çalınmış aşkın mayası 

Osman Bey’de Edebalı hayâsı 

Fatih Han’dan gelir hürmetin hası 

Nice başa taç olmuştur sözümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Ferman olur Hacı Bayram Veliyle 

Kâh Pir Sultan ile kâh Yesevi’yle 

Mevlana’da aşka dönen haliyle 

Sema eder yücelere gönlümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Mazlumlara Yunus ile söylenen 

Zalimlere Yavuz olup görünen 

Çelebiyle adım adım yürünen 

Edirne’den Kars’a kadar öykümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Toroslara sıralanır yüreği 

Uçan kuştan haber alır ırağı 

İlim kalesinin bayrak direği 

Göndere çekilir her gün tertemiz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Sevgi, saygı, sabır, sıhhat sıralı 
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Sebat ile samimiyet kuralı 

Bazen hasret ezgisiyle yaralı 

Özlem ile bulutlanır gözümüz  

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Sabreder, şükreder, beklerde yılmaz 

Her çocuk bir âlem kenara atmaz 

Daim ümitvardır, ümitsiz olmaz 

Bu ümitle tazelenir ömrümüz  

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Her çocuğun gözlerinde görülen 

Nakış nakış ilmek ilmek örülen 

Deste deste çiçek çiçek derilen 

Ati bahçesinde açar gülümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Tahtanın başında ömrü solsa da 

Bir senede bir tek günü olsa da 

Çileyle hasretle gözü dolsa da 

Çizgi çizgi umut taşır yüzümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz. 

 

Başöğretmen Atatürk’ün izinde 

Her birimiz derman bulur dizinde 

Yeni nesil eseriniz sözünde 

Gündüz hayalimiz gece düşümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Beşikten mezara bitmiyor işte 

Atsam da başımdan gitmiyor işte 

Yirmi dokuz harf de yetmiyor işte 



 

195 

Kimi donar kimi yanar özümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

 

Âşık Aslan kalem olup yazdıran 

Ferhat gibi nice dağlar kazdıran 

Leyla olup peşi sıra gezdiren 

Ölünesi sevdalara yönümüz 

Türkiye’dir yürekteki türkümüz 

Bu şiir “Öğretmenler Günü” vesilesi ile mesleğime ithafen yazılmıştır. Bu 

şiirde Abdurrahim Karakoç ağabeyimden esinlenmiştim. 
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D. ON DÖRT HECELİ ŞİİRLERİ 

60. GÖR BENİ 

Şu çileli gönlüme ettiğin cevr ü cefa 

Yirmi dokuz harf ile dile sığmaz yer beni 

Bende görebilseydim dünyada seyr ü sefa 

Düşünür sıkılırım, tutar boğar ter beni 

Ateşlere düşürür küle sığmaz yer beni 

 

Her açtığın bahçede sana bağban olaydım 

Çağladığın gözeden testi olup dolaydım 

Ferhat ne ki mecnun kim kerem olup yanaydım 

İnanmazsan sevdiğim sat ellere ver beni 

Akıttığım gözyaşı sele sığmaz yer beni 

 

Dağlarımın dumanı yuvamın harmanısın 

Ben sana vurulmuşum sevdamın ummanısın 

Derdinden verem oldum derdimin dermanısın 

Sök Aslan’ın yüreğini ilmek ilmek gör beni 

Bir ilmeğin türküsü tele sığmaz yer beni 

 

Bu şiir Âşık Sefaî ustadan esinlenerek yazılmış bir şiir çalışmasıdır. 
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E. ON BEŞ HECELİ ŞİİRLER 

61. SADECE BİR DÖRTLÜK 

Bırak hele deli gönül bırak sahrayı çölü 

Mecnun olmak hoş olsa da sadık olmak başkadır 

Suyu ne kadar az ise çeşmenin dolar önü 

Testi olmak hoş olsa da özden dolmak başkadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 

F. SERBEST VEZİNLİ ŞİİRLER 

62. ÖYLESİNE KENDİMCE 

Bir dönence masalına 

Gündelik kahramanlar bulurum 

Kendimce 

 

Bir bestelik ömürlere 

Belli belirsiz mısralar kondururum 

Kendimce 

 

Bir gülce sevdalara 

Küçücük kırmızılar eklerim 

Kendimce 

 

Bir gökçe umutları 

Minicik maviliklerle doldururum 

Kendimce... 

 

Bir çıkış kapısı ararım 

Her köprüye ulaşacak bir kapı 

Kendimce 

 

Bir ışıltıya hasret gözlerim, 

Işıldayacak bir göz gözlerim 

Kendimce 

 

Bir değirmene su çekerim, 

Çekme suyla değirmen dönmese de 

Kendimce 

 

Bir sabaha uyanırım ki; 

Her sabahtan daha taze bir sabah 
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Kendimce 

 

Bir gündönümünde yakarım 31 yılı 

Yakılası, yıkılası ya da söylenesi 31 yılı 

Kendimce 

 

Bir şükür yağmuru dolaşır yüreğimde 

Nisan kadar bereketli, mayıs kadar yakıcı 

Kendimce 

 

Bir beni bilirim kendimce 

Birde bende olan sonsuzu 

Kendimce 

 

Bir özlem sarar beni 

Sıkı sımsıkı bir özlem 

Kendimce 

 

Ve öyle gelir geçer zaman 

O kendince 

Ben kendimce 
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63. ANLAYIŞ 

Anlamaya çalıştım herkesi her şeyi 

Sonra anladım ki 

Herkes anlayamazmış her şeyi 

 

Güzel görüp güzel düşünmek 

Her çirkinlikte bir güzellik keşfetmek 

Her suçlunun içinde bir masum bulmak 

Gülle doğup, gülle yaşamak, gülle solmak 

Değme yüreklerin işi değilmiş 

 

Anladım ki anlamak için 

Ağlamak lazımmış gönül 

Bir de mangal gibi bir yürek gerekliymiş 

 

Leylayı sevmek için Mecnun olmak 

Dağları delmek için Şirin bulmak lazımmış 

Aşk pınarından dolmak 

Ateşin közünde donmak lazımmış 

 

Anlamak için ağlamak 

Anlamak için adam olmak lazımmış vesselam 
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64. VAKİT MESELESİ 

Ağzımıza gelen her şeyi söylediğimiz halde 

Hep söylemediklerimize hayıflanırız 

Ya da 

Söyleyemediklerimizle kaybettiklerimizi düşünmeden 

Gün savuştururuz kısacık ömürden 

 

Mesela çocuklarımız 

Doya doya sarılıp, boyunca öpüp koklayamadan 

Ne kadar sevdiğimizi söyleyemeden 

Kocaman oluverirler 

Alıp karşımıza diyemeyiz “guzum seni çok seviyorum” diye 

Önceden vakit bulamamıştık 

Şimdi sırası değil 

Gün savuşturur böyle avunuruz 

 

Oysa 

Neler demek isterdik onlara değil mi? 

Sevdayı sevdalanmayı 

Ümit etmeyi umutlanmayı 

Her çirkinlikte güzellikler bulmayı 

Okumayı yazmayı 

Öğretmenin, öğreten olmanın 

Öğrenciliğin öğrenci olmanın 

İlimin bilimin 

Halının seccadenin kilimin 

Tarihin kültürün 

Milli duyguların ülkünün 

Sanatın, müziğin, türkünün 

Destanın, hikâyenin, öykünün 

Hayatın tümünü 

Her şeyin sırlarını bir bir 
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Anlatmak isterdik 

Hâsılı bizde olan her şeyi vermek isterdik değil mi? 

 

Ama o zaman onlar küçüktü 

Bizim de vaktimiz olmadı 

Onlar büyüdü 

Bu defa vakit geçti 

Yine olmadı 

 

Onlar hep vardı 

Ah ah! Anlatacak nede çok şeyimiz 

Verecek nelerimiz vardı nelerimiz 

 

Onlar hep vardı 

Aslında istedikleri çok azdı 

Bizde vardık 

Vermek istediğimiz çok şey vardı 

 

Her şeyimiz oldu da 

Bir türlü vaktimiz olmadı 

Paramız pulumuz 

Arabamız yolumuz 

Sağımız solumuz 

Yağmurumuz dolumuz 

Açımız tokumuz 

Her şeyimiz oldu da 

Bir türlü vaktimiz olmadı 
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65. SEVGİLİ YALNIZLIĞIMA İTHAF OLUNUR 

Dilimde ta hasretlikten kalma bir türkü 

Hem de en yanığından 

Yanığından ve uzun hava olanından 

Yılar öfkesini saçlarıma saçmış 

Ümitsizlikler gözlerimi mesken edinmiş 

İliğimi emmiş dost sandıklarım anasını satayım  

Anladım ki otuz yıl sonra 

Benim en vefalı dostum yalnızlıkmış 

Yalnızlık alışkanlıkmış 

Bir bardak ciğerleri ısıtan çay gibi 

Bir nefes cıgara dumanı gibi 

Ya da ooy oy!  

 

Bir gün alıp başımı gidesim gelir ya 

Alıp yalnızlığımla bir başıma kendimi, ya 

Gönül böyle ister 

Ulan zaten bunca yıllar kaç başınaydın ki 

Şimdi bir başına olacağım diyorsun ha 

Ha ha ha ha 

Yalnızlık işte böyledir gönül 

Tadın tuzun kalmayı verir 

Kafan rahattır elbet 

Ya sevdan, ümitlerin  

Ya duaların nice olur bilinmez 

 

Kahpeliğin en ağırına 

Namertliğin en puştuna 

Yalanların en büyüğüne 

Ümitlerin en küçüğüne 

Sevdaların en yalnızına 

Duaların en nazlısına 
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Yağmurların en incesine 

Ve beklemenin en delicesine alışkınım hey! 

Alışkınım hey koca dünya 

Hatta yalnızlığın en sessizine 

Her şeye amenna 

Her şeyine tamam velakin 

Her şey olaydı da 

Bir çift kahve gözle iki hilal kaşta 

Bakınca yalnızlığımı hissetmeyeydim yeterdi 

Olmadı 

 

Akıllı bir iş etmenin  

Alıp başımı gitmenin zamanıdır 

Ne dersin sevgili yalnızlığım 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
İlkel toplumlarda şairler, kabileler arasında savaşlara ve barışa karar verebilen, 

bulunduğu yerin yöneticilerine danışmanlık yapabilen, ölen kişilerin hatıralarını 

yaşatan, hekimlik ve rahiplik gibi fonksiyonları kendinde toplayabilmiş kişilerdir.  

İslâmiyet öncesi Türk toplumlarında da durum bundan farklı değildir. 

Tonguzlar’ın şaman, Altay Türkleri’nin kam, Kırgızlar’ın baksı- bakşı, Oğuzlar’ın 

ozan dedikleri eski Türk şairleri sihirbazlık, rakkaslık, musikişinaslık, hekimlik gibi 

birçok vasfı kendilerinde toplamış, bu sayede halk arasında ehemmiyetli bir konum 

elde etmişlerdir.  

İslâmiyet sonrasında bu durum değişmiş, şairlerin tek başlarına yüklendikleri 

bu misyonlar hekimler, musikişinaslar ve tarikat erbabları tarafından paylaşılmıştır. 

Moğollar’da kâtip, Uygurlar’da rahip, Hazar ötesinde de koşuklar okuyan saz şairi 

olarak karşımıza çıkan baksılar, Anadolu ve Azerî sahasında ozan adıyla 

anılmışlardır. Dede Korkut’ta görüldüğü gibi ozanlar; savaş ve barışa karar 

verebilen, töre ve âdetleri koruyan, boyların sıkıntılarını halleden, buyrukları emir 

olan bir hüviyete sahiptirler. 

Ancak 14. yüzyıldan sonra ozan ifadesi barındırdığı müspet manaları yitirmiş, 

geleneğin temsilcileri de âşık ifadesini kullanmaya başlamışlardır. Kaynağını ozan-

baksı geleneğinden alan âşık edebiyatını, elimizde tarihî ve edebî kaynakların 

çoğalması nedeniyle, 16. yüzyıldan başlatmak, neredeyse ortak bir görüş halini 

almıştır. 

16. yüzyıldan günümüze kadar âşıklık geleneğinin temsilcilerini serhat 

kalelerinde, bey konaklarında, kervansaraylarda, saraylarda, köy evlerinde, 

kahvehanelerde görmek mümkündür. Bu sanatçılar, bütün bu çağlar boyunca, 

içinden çıktıkları toplumların kahramanlıklarını, yenilgilerini, dertlerini, sevinçlerini 

veya değişimlerini şiirlerine yansıtmışlardır. 

Çağların değişen şartları nedeniyle bazı değişiklikler olsa da, bugün dahi canlı 

bir âşıklık geleneğinden bahsetmek ve geleneği sürdüren temsilcilere Anadolu’nun 

hemen her yerinde rastlamak mümkündür.  
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Aslan Uslu da bu temsilcilerden biridir. Âşık Aslanî 24 Mayıs 1971 tarihinde 

Samsun’un Bafra ilçesinde, Satılmış Bey ile Satu Hanım’ın en küçük çocuğu olarak 

dünyaya gelmiştir. Ailesinin kısıtlı imkânları nedeniyle küçük yaşta çalışma hayatına 

atılan ve gurbet ile tanışan Uslu, bütün olumsuzluklara rağmen eğitim hayatına 

devam ederek öğretmen olmuştur. İlk görev yeri olan Konya Yerköprü Santralı 

İlkokulu’nda görev yaparken ustası Âşık Mehmet Atar’la tanışmış, daha sonra Konya 

Hadim Halk Eğitimi Merkezi’nde beraber çalışmaya başlamışlardır. Burada görev 

yaparken tanıştığı Ayşenur Hanımla hayatnı birleştiren Uslu’nun biri kız (Gökçenur) 

diğeri erkek (Göktuğ) olmak üzere iki çocuğu vardır. 

Yaşadıklarının, Âşık Uslu’nun sanatı üzerinde açık bir tesiri vardır. Çektiği 

dertler ve sıkıntılar, yaşadığı gurbet hayatı, babasının kaybı, kardeşlerinin babasının 

vasiyetine sahip çıkmaması gibi konular onun dizelerinde işlenir. Aynı zamanda eşi 

ve çocukları da şiirlerinde kendilerine yer bulur. Yazdığı mısralarda onlara iyiyi, 

doğruyu, Allah’ı ve vatanı sevmeyi öğütler. 

Âşık Aslan Uslu’nun şiirleri şekil ve muhteva olarak ele alındığında bunların 

çoğunun geleneğe uygun olarak üretildiği görülmektedir. Ele aldığımız 65 şiirin on 

beşi 8’li, kırk dördü 11’li, biri 14’lü, biri 15’li, 4’ü serbest hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Ancak bu şiirlerde yapılan vezin ve durak kusurlarına rastlanmaktadır. Bu da 

Uslu’nun şiirlerini yazarken/okurken şekil hususiyetlerine pek dikkat etmediğini 

göstermektedir. Ancak şunu söylemek isteriz ki, Aslanî mesleği nedeniyle çok fazla 

yer değiştirmiştir. Gittiği yerlerde genel olarak geleneğin yaşadığı ortamlara uzak 

kaldığından, âşık kendini gelenek konusunda geliştirmemiştir. 

Uslu’nun şiirleri kafiye türü bakımından da çeşitlilik gösterir. Şiirlerde başta 

yarım ve tam kafiye olmak üzere, zengin ve tunç kafiyeler de kullanılmıştır. Ahengin 

sadece redifle sağlandığı birimlerin yanında, seslerin mahreçlerine göre ahengin 

sağlandığı birimler de mevcuttur.   

Aslan Uslu’nun şiirlerine baktığımızda şiirlerin 26’sı koşma, 21’i destan, 8’i 

semaî ve 4’ü türkü nazım şekilleriyle; 2’si ağıt, 2’si alkışlama, 2’si bilgileme, 1’i 

dertleme, 19’u dertlenme, 3’ü güzelleme, 5’i koçaklama, 10’u öğütleme, 4’ü 

şikâyetlenme ve 7’si taşlama nazım türü ile yazılmıştır. 
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Âslanî şiirlerinde az da olsa atasözlerine yer verir. Buna karşılık deyimlerin, 

kalıplaşmış ifadelerin, ikilemelerin kullanımında zenginlik göze çarpmaktadır. 

Ayrıca ağız özelliklerini yansıtan kelimelerin varlığı da Uslu’yu farklı kılan 

noktalardan bir tanesidir.  

Âşığın şiirlerinde teşhis, intak, teşbih ve istifham başta olmak üzere 

aliterasyon, iktibas, irsal-i mesel, iştikak, mecaz-ı mürsel, mübalağa, tecâhül-i ârif, 

tenasüp, telmih, tevriye ve tezad sanatları kullanılmıştır. 

Şiirlerin en fazla işlenen konusu âşığın çektiği dert ve sıkıntılardır. Bunun 

yanında millî ve manevî değerler, zaman ve sağlık, ahlakî durum ve değerler, aile, 

aşk, eleştiri, ölüm ve ümit gibi konular da ele alınmıştır. 

Aslan Uslu duygu aktarımında oldukça başarılıdır. Çoğu şiirde birden fazla 

anlatım tutumu beraber kullanılsa da, anlatılmak istenen duygu, en ufak parçalarda 

dahi, çok yoğun bir mesajla okuyucuya/dinleyiciye aktarılır. Bu durum, âşığı icra 

sırasında izlediğimiz zaman da dikkatimizi çekmiştir. 

İcra sırasında, şiirlerinin genelinde görülen ahenk hataları tekrarlanmıştır. 

Ancak şiirlerdeki duygunun dinleyiciye aktarımında başarı yakalanmıştır. Bu sırada 

dikkatimizi çeken iki nokta vardır. Bunlardan biri âşığın, şiirleri belleğinde 

tutamaması, diğeri de âşığın saz çalmada başarı gösterememesidir. Aslanî’ye, saz 

şairinden çok bir kalem şairi diyebiliriz. 

Bu bilgilerden sonra, âşığın hayatı ve sanatından hareket ederek, hem gelenekle 

hem de âşığın kendi sanatıyla alakalı önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 

  Şiirler incelenirken, âşığın hayatı ve sanatındaki en ince detaylar dahi göz 

önüne alınmalıdır. 

  Şiirlerin yazılış sebepleri, dinleyici veya okuyucuya duyguları aktarmada çok 

önemli etken olduğu için bu nokta hep göz önünde tutulmalıdır.  

  Şiirler incelenirken her bir mısra ayrı ayrı ele alınmalı, şiirlerin hepsi ortak 

bir sisteme göre değerlendirilmelidir. 
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  Yaşayan bir âşık inceleme konusu olarak ele alınıyorsa, onu canlı bir icra 

sırasında gözlemlemek sanatını kavrama adına çok önemlidir. Performans kuramı, 

burada kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesidir. 

  Âşıkların acilen bütün Anadolu sahasında teşkilatlanması (dernek, sendika, 

vs.) gerekmektedir.  
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