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ÖN SÖZ 

Kültür, kuşaktan kuşağa tekrarlanarak kalıplaşan gelenek, görenek, âdet ve töre gibi 

unsurları bünyesinde barındıran bir sistemdir. Daha geniş bir ifade ile tabiatın verdiklerini 

değiştirip geliştirerek kendi emrinde kullanan insanın, bu amaçla oluşturduğu maddi-manevi 

tüm değerler kültür dairesi içerisinde yer almaktadır.   

Bu geniş saha içerisindeki değerler, ortaya çıkardıkları kültürün olmazsa olmaz 

parçalarıdır. Türk kültürünün en eski ve köklü anlatım kurumlarından ozan-baksı geleneğinin 

İslamiyet sonrasındaki uzantısı olan âşıklık geleneği de Türk kültürünün vazgeçilmez 

tamamlayıcılarından biri konumundadır.  

Türk kültürünün korunması yolunda bir adım atmayı amaçlayan bu çalışmada, hâlen 

canlılığını koruyan âşıklık geleneğinin Anadolu sahasındaki önemli merkezlerinden Erzurum 

ve Konya ekollerinin bugünkü temsilcisi Âşık Zikri Aliyâr’ın şiir dünyası, kuramsal açıdan 

incelenmiştir. 

Çalışmamız giriş, inceleme, sonuç, bibliyografya, dizin, şiirlerin kronolojik sıralaması 

ve eklerden oluşmaktadır.  

Giriş kısmında incelememizin konusu, amacı, yöntemi ve kapsamı hakkında bilgi 

verildikten sonra âşıklık geleneği ve âşık edebiyatına kısaca değinilmiştir. 

Çalışmamızın inceleme kısmı beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, âşığın 

hayatı mümkün olduğunca detaylı şekilde verilmeye çalışılmıştır. Buradaki bilgiler âşıkla 

yaptığımız görüşmelerden elde edilmiş olup sık sık âşığın kendi ifade ve görüşlerine yer 

verilmiştir. 

İkinci Bölümde, âşığın şiirleri şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Bunu yaparken 

âşığın şiirlerinin çıkış noktası veya hikâyesine ilişkin verdiği bilgilerden de istifade edilmiştir.  

Üçüncü Bölümde, şiirlerin üretim bağlamında âşığın hayatı ve şiirlerin üretim 

kronolojisinden hareketle şiirlerin üretim biçimi, üretimi tetikleyen unsurlar, üretim 

kronolojisi ve miktarı, gelişim süreci gibi konularda birtakım tespitlerde bulunulmuştur. 

Tüketim bağlamında ise şiirlerin sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamında tüketimi ele 

alınmıştır. 
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Dördüncü Bölümde, âşığın saz meclislerindeki icra süreci ve biçimi ele alınmıştır. Bu 

bölümdeki incelemelerde, yaptığımız derlemelerden faydalanılmıştır.  

Beşinci Bölümde, âşığımızın çalışmamızda esas aldığımız şiirleri ve bunların çıkış 

noktaları veya hikâyeleri yer almaktadır. Şiirler önce hece ölçüleri sonra da ayak seslerinin 

alfabetik sıralamasına göre numaralandırılarak verilmiştir. Bu numaralandırmalar sayesinde 

gerek muhteva gerekse üretim tüketim bağlamı konularına ilişkin tespitlerde ilgili şiirlere 

gönderme yapılabilmiştir.  

Sonuç bölümü, incelemelerimiz neticesinde ulaştığımız bazı tespitlerin bildirildiği 

bölümdür. Ayrıca çalışmamız sırasında istifade ettiğimiz kaynakların bibliyografyası ve 

şiirlerin ayak seslerinin alfabetik sıralamasına göre hazırlanmış bir dizin, çalışmamızın son 

kısmına eklenmiştir.  

Ekler kısmında ise şiirlerin kronolojik olarak sıralandığı bir listeye ve çalışmamızla 

ilgili bazı fotoğraflara yer verilmiştir.  

Çalışmamız sırasında yardımlarını gördüğüm başta yol göstericim ve danışman hocam 

Doç. Dr. Sinan Gönen’e; değerli görüş ve fikirlerini bizden esirgemeyen Prof. Dr. Ali Berat 

Alptekin ve Yrd. Doç. Dr. Aziz Ayva hocalarıma; çalışmamıza kaynaklık eden ve çalışma 

sürecinde büyük sabır gösteren Âşık Zikri Aliyâr’a; gönül dostum, değerli arkadaşlarım Ayşe 

Aksoy, Abdullah Taşkın, Sezai Demirtaş, Ramazan Arıcı’ya ve daimî destekçim aileme en 

kalbî teşekkürlerimi sunarım.  
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ÖZET 
Kültür, kuşaktan kuşağa tekrarlanarak kalıplaşan gelenek, görenek, âdet ve töre gibi 

unsurları bünyesinde barındıran bir sistemden ibarettir. Daha geniş bir ifade ile tabiatın 
verdiklerini değiştirip geliştirerek kendi emrinde kullanan insanın, bu amaçla oluşturduğu 
maddi-manevi tüm değerler kültür dairesi içerisinde yer almaktadır.   

Bu geniş saha içerisindeki değerler, ortaya çıkardıkları kültürün olmazsa olmaz 
parçalarıdır. Türk kültürünün en eski ve köklü anlatım kurumlarından ozan-baksı geleneğinin 
İslamiyet sonrasındaki uzantısı olan âşıklık geleneği de Türk kültürünün vazgeçilmez 
tamamlayıcılarından biri konumundadır.  

Âşıklık geleneğinin temsilcileri âşıklar, eserleri ile Türk halkının beğenilerini, ahlak 
anlayışını, insana ve topluma bakış açısını geleceğe yansıtan birer ayna vazifesi görmüşlerdir. 
Aynı zamanda toplumu ortak değerler etrafında toplama ve ideal olana yöneltme işlevlerini de 
gören âşıkların eserleri, bu yönleri ile bireysel oldukları kadar halka da mal olmuşlardır. Bütün 
bunlar dikkate alındığında âşıkların ve eserlerinin ortaya çıkarılarak bilimsel açıdan 
incelenmesinin, özelde âşıklık geleneğinin yaşatılması genelde ise Türk kültürünün 
devamlılığının sağlanması açısından önemi tartışılmazdır.  

Türk kültürünün bekası ve gelişimi yolunda bir adım atmayı amaçlayan bu çalışmada, 
hâlen canlılığını koruyan âşıklık geleneğinin Anadolu sahasındaki önemli merkezlerinden 
Erzurum ve Konya ekollerinin temsilcisi Âşık Zikri Aliyâr’ın şiir dünyası, kuramsal açıdan 
incelemelere tabi tutulmuştur. 

Çalışmada Âşık Zikri Aliyâr’ın hayatı bütün yönleri ile ele alınmış, geleneğe dair bilgi ve 
görüşlerine mümkün olduğunca kendi ifadelerinden yer verilmiştir. Şiirleri ise şekil ve muhteva 
açısından, âşık tarzı şiir geleneğinin temel nitelikleri hakkında daha sağlıklı değerlendirmeler 
yapılabilmesine imkân/katkı sağlayacağını düşündüğümüz sayısal verilerden de istifade edilerek 
etraflıca incelenmiştir. Bunun yanı sıra şiirlerin üretim ve tüketim bağlamları, âşığın hayatı ve 
şiirlerin çıkış noktaları göz önünde bulundurularak kuramsal açıdan irdelenmiştir. Ayrıca 
âşığın performans (icra/gösterim) bağlamı da buna uygun şekilde yapılan derlemelerden elde 
edilen örnekler ve bağlamsal bilgiler eşliğinde incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ozan, Âşık, Kültür, Gelenek, Zikri Aliyâr, Şiir, Kuram. 
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SUMMARY 
Culture is composed of a system having the factors such as customs, traditions, manner 

and rules which become stereotyped from generation to generation. In other words, all material 
and moral virtues that human enhance the things which nature gives.  

These virtues in this large field are indispensable elements of culture. Gleeman custom 
which is post Islamic field of gleeman tradition being one of the oldest and rooted expression 
institutions is also one of the components of Turkish culture.  

Representatives of Gleeman tradition have functioned as mirror to reflect pleasures, 
moral understanding and perspective of human and society with their works.  At the same time, 
these works have been both individual and social in terms of gathering society around a common 
values and leading them to the ideal one. Its importance is indisputable while considering it 
especially as to keep gleeman tradition alive and generally to make continuation of the Turkish 
culture.  

Poetry world of Türk Âşık Zikri Aliyâr who is representative of Erzurum and Konya 
ecole, which are important centers in Anatolia still remaining its aiveness, was analysed in this 
stduy aimed to step for the continuation and development of culture.   

In the study, life of Âşık Zikri Aliyâr was analysed in detail and his own statements and 
knowledge about tradition were given place. His poems, considered to provide opportunities and 
contributions about basic features of gleeman style, were analysed in detail in terms of form and 
content. Besides, production and consumption relations were analysed theoretically with regard 
to life and roots of the poems. Furthermore, performance of the Gleeman was checked in the 
light of samples and contextual knowledge. 

Key Words: Gleeman, Scop, Culture, Tradition, Zikri Aliyâr, Poem, Theory.
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GİRİŞ 

   A. İNCELEMENİN KONUSU, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Türk kültür tarihi içerisinde en eski ve köklü anlatım kurumlarından olan ozan-baksı 

geleneği, İslamiyet’ten sonra tasavvufun da etkisiyle geçirdiği çeşitli değişim, dönüşüm ve 

gelişimlerin ardından âşıklık geleneği kimliği altında günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Türk kültür varlığının önemli bir parçası olan bu gelenek kendine özgü biçime ve birtakım 

kurallara sahiptir. Âşıklık geleneği ürünleri eski çağlardan günümüze Türk toplumunun 

hayata bakışı, yaşama şekli, sanat anlayışı gibi hususlarda ipuçları vermektedir. 

Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden olan âşıklık geleneğinin temsilcileri âşıklar, 

eserleri ile Türk halkının beğenilerini, ahlak anlayışını, insana ve topluma bakışını vb. 

geleceğe yansıtan birer ayna vazifesi görmüşlerdir. Aynı zamanda toplumu ortak ve örnek 

değerler etrafında toplama işlevi gören âşıkların eserleri, bu yönleriyle bireysel oldukları 

kadar halka da mal olmuş edebî ürünlerdir.    

Bütün bunlar dikkate alındığında âşıkların ve eserlerinin ortaya çıkarılarak bilimsel 

açıdan incelenmesinin, özelde âşıklık geleneğinin yaşatılması, genelde ise Türk kültürünün 

devamlılığının sağlanması açısından önemi tartışılmazdır.   

Çalışmamızın konusu, yukarıda önemine değindiğimiz âşıklık geleneğinin Anadolu 

sahasındaki önemli merkezlerinden Erzurum ve Konya ekollerinin bugünkü temsilcisi Âşık 

Zikri Aliyâr’ın şiir dünyasını kuramsal açıdan incelemektir. 

Çalışmanın amacı ise söz konusu geleneğin bugünkü önemli temsilcilerinden olan 

Âşık Zikri Aliyâr’ın hayatı, sanatı ve şiirlerini halkbilimsel açıdan incelenmek suretiyle Türk 

kültürünün korunması yolunda bir adım atmaktır. Böylece, halkın nabzını tutan âşığın şiir 

dünyasından hareketle içinde bulunduğu toplumun hayata bakış açısı, yaşama biçimi, sanat 

anlayışı vb. hakkında fikir edinilebilecek ve bazı kuramsal yaklaşımlarla âşıklık geleneği 

incelemelerine yeni bir boyut kazandırılabilecektir.  

 

Çalışmada görüşme ve gözlem yöntemlerinin yanı sıra yaptığımız derlemelerden de 

faydalanılmıştır. Şiirlerin şekil ve muhteva açısından incelenmesinde ise, âşıktan şiirlerin 
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çıkış noktalarına ilişkin bilgiler alınarak tüm şiirler belli bir şablona göre tahlil edilmiş sonra 

da buradan elde edilen veriler ve âşığın hayatı ışığında birtakım değerlendirmeler ve 

sonuçlara gidilmiştir. Çalışmamızda âşık tarzı şiir geleneğinin temel nitelikleri hakkında daha 

sağlıklı ve ölçülebilir değerlendirmeler yapılabilmesine imkân/katkı sağlayacağını 

düşündüğümüz sayısal verilerden de istifade edilmiştir. Performans (icra/gösterim) 

bağlamında ise derlemelerimizden elde edilen örnekler bağlamsal bilgiler eşliğinde 

incelenmeye çalışılmıştır. Önce icra süreci verilmiş sonrasında da metin incelemesine 

geçilmiştir. Ayrıca Şeref Boyraz tarafından hazırlanan “Furkanî’nin Şiir Evreni Bağlamında 

Bir Monografi Denemesi” adlı eserinden de yöntem konusunda istifade edilmiştir.  

 

Çalışmamızın kapsamı ise Âşık Zikri Aliyâr’ın şiir dünyası ve icra kabiliyetini, uygun 

olan halk bilimi kuramları ve yöntemleri ışığında incelemek şeklinde belirlenmiştir. Bu 

konudaki incelemeler ve değerlendirmeler için kullanılacak halk bilimi kuramları ise Üretim-

Tüketim Bağlamı ve Performans Teori ile sınırlı tutulmuştur.    
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 B. ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK EDEBİYATINA GENEL BİR  

 BAKIŞ 

1. Âşık ve Âşıklık Geleneği 

Çin kaynaklarından elde edilen bilgilerden hareketle âşıklık geleneği ve bu geleneğe 

bağlı Âşık edebiyatının, Türk Tarihinin en eski dönemlerine kadar uzandığını söyleyebiliriz 

(Özarslan 2001: 42). Bilindiği üzere âşıklık geleneğinin temelini ozan-baksılar 

oluşturmaktadır. Eski Türk topluluklarında önemli kişilerden sayılan ve toplum üzerinde belli 

bir etkinliğe sahip olan ozanlar; kahramanlıklar, savaştaki zaferler ve toplumun ortak 

duygularını kopuz eşliğinde şiirleri ile dile getirmelerinin yanı sıra büyücülük ve hekimlik 

gibi görevleri de üstleniyorlardı (Dizdaroğlu 1969: 11-12). Bunların çeşitli Türk 

topluluklarınca Kam, Baksı, Oyun ve Şaman gibi muhtelif isimlerle anıldığı görülmektedir 

(Köprülü 1999: 57). Şiir söylemelerinin yanında büyücülük görevini de üstlenmeleri 

bakımından büyücü/şairler şeklinde nitelendirebileceğimiz bu kimseler; eski Türklerdeki 

şölen, sığır, yuğ gibi törenlerde başrol oynamaktaydılar. Bu büyücü/şairlerin törenler sırasında 

müzik eşliğinde söyledikleri parçaların belki de Türk şirinin en eski örneklerini oluşturduğu 

düşünülmektedir (Dizdaroğlu 1969: 13).  

Zamanla, toplumdaki iş bölümü ve ayrımlaşmanın bir sonucu olarak ozanlar 

görevlerinin bir kısmını bırakıp sadece şair/çalgıcı hâline gelmişlerdir. Hunlarda ve Attilâ 

ordularında da görülen bu şair-çalgıcılar, hiç şüphesiz daha sonraki saz şairlerimizin 

dedeleridir (Köprülü 1999: 157-158). 

Görüldüğü üzere; yukarıda genel hatlarıyla tarihî gelişimini vermeye çalıştığımız âşık 

kavramı, eski Türk kültüründeki ozanların (şair/çalgıcı) İslamiyet sonrası Anadolu 

sahasındaki uzantısı mahiyetindedir. 

Âşık edebiyatı üzerine önemli çalışmalar yapmış olan araştırmacılardan Fuad Köprülü 

âşık kavramını, genellikle halk arasında saz şairlerine verilen isim şeklinde tarif etmektedir 

(Köprülü 1999: 167-168). Söz konusu kavrama ilişkin daha geniş bir tanımlama ise şu 

şekildedir: “Daha çok kırsal kesimlerde yetişen, şiirlerini saz eşliğinde ve hece vezni ile 

vücuda getiren, halk hikâyesi tasnif edebilen ve anlatabilen sanatçıya verilen ad.” (Kaya 

2007: 65).  
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Âşık ve âşıklık kavramlarına ilişkin bir diğer açıklama ise Erman Artun tarafından 

şöyle yapılmaktadır: “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-âşıklama’, âşıkları yönlendiren 

kurallar bütününe de ‘âşıklık geleneği’ adı verilir.” (Artun 2005: 1). 

Âşıklar 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu memleketlerinde halk 

tarafından, maddi aşktan ilahî aşka yükselmiş kimseler olarak kabul görmüştür. Menkıbelerde, 

saz çalıp söylemeyi de çeşitli ilahî vasıtalarla öğrendikleri anlatılmaktadır. Halk arasında 

oluşan bu kabuller âşıkların tasavvufla sıkı alakalarından kaynaklanmaktadır. Görüldüğü 

üzere halk, âşıklara karşı derin bir takdir ve hürmet beslemiştir. Fakat yüksek sınıfın âşıklara 

bakışında böylesi bir durum söz konusu değildir. Halk müziği ve şiirine has şekiller, hece 

vezni vs. bu yüksek kültür sahiplerince daima hakir görülmüştür (Köprülü 2004: 26-28). 

 

Âşıklar kendileri ilgili görüşlerine göre iki kısma ayrılırlar. Bunlardan ilki kalem 

şairleridir ki bunlar yüksek sınıfa has şiirler yazarlar. Diğeri ise meydan şairleri; yani halk 

toplantılarında irticalen de şiir vücuda getiren ve onları saz eşliğinde çalıp söyleyen saz 

şairleridir. Meydan şairleri irticalen şiir söyleme ve saz çalma özellikleri dolayısıyla 

kendilerini klasik şairlerden üstün sayarlar (Köprülü 2004: 29-30).           

Âşıklar, geçmişte elinde sazı ile diyar diyar dolaşıp sanatını icra eder veya o yörenin 

âşığı/âşıkları ile karşılaşmalar ve âşık fasılları yaparlardı. Günümüzde ise kendilerini 

gösterme imkânını ancak düğün, festival, kahvehane, şenlik ve çeşitli sebeplerle yapılan 

toplantılarda bulmaktadır. Verdiği şiir, türkü gibi ürünlerle çağdaşlarından veya eski 

âşıklardan aldığı geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevini üstlenen âşık, hem yaratıcı bir 

sanatçı hem de icracıdır. Ayrıca, pek çok âşık söz konusu geleneği yaşatmak adına yanlarında 

çırak yetiştirir. Saza ve söze kabiliyeti olan bir genci çırak edinen usta âşık, onu yanında 

gezdirerek saz ve söz meclislerine dâhil eder. Günü gelince ustasından mahlas alan çırak, 

sohbetlerde ve meclislerde usta malı şiirler söyleyerek onun adını yaşatır ve izinden gider 

(Kaya 2007: 65). 
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2. Âşık Edebiyatı 

Âşık diye anılan sanatçıların şekil ve muhteva bakımından özellik gösteren şiirlerini 

hatta hikâyelerini içeren edebî ürünlerin bütününe Âşık Edebiyatı ismi veriletmedir (Kaya 

2007: 68). Genel itibariyle eski toplulukların edebiyatlarında şiirin, ilk önce mitolojik kimlikte 

başlayıp sonrasında da dinî kılığa büründüğü görülmektedir. Toplumsal gelişim ilerledikçe 

konular dinî dairenin dışına çıkmaya başlar. Bu durum Türk şiirinde de söz konusudur. Eski 

dönemlerdeki destani şiirler, dinî şiirlere dönüşmüş, toplumsal gelişimin ilerlemesiyle birlikte 

de her konu şiirin alanına girmeye başlamıştır (Dizdaroğlu 1969: 14). 

Edebiyatlar arasında zaman zaman etkileşimler olmaktadır. Bu iki farklı edebiyat 

arasında olabileceği gibi, aynı milletin edebiyatlarının çeşitli dönemleri arasında da söz 

konusu olabilir. Önceki dönemlere tepki mahiyetinde ortaya çıkmış edebiyatlarda bile eskinin 

izlerine rastlamak mümkündür. Bu açıdan ele alındığında âşık edebiyatı ile eski veya aynı 

dönemlere ait diğer disiplinler arasında şekil, tema, duygu ve düşünce yönünden pek çok 

ortak nokta ile karşılaşabiliriz. Edebiyata ilişkin temel değerler diğer disiplinler içerisinde 

varlığını devam ettirmektedir (Artun 2005: 9).  

Tarih sahnesine çıktıktan sonra dünya coğrafyasında çok geniş bir alana yayılan ve sık 

sık yurt değiştiren Türkler pek çok kültür ve dinin etkisi altında kalmışlardır. İslamiyet öncesi 

Türk boylarında ortak olan millî edebiyat, İslamiyet’in kabulü ile birlikte kültürel, dinî, sosyal 

ve politik şartlar altında çeşitlenmiş ve zaman zaman yazılı kaynaklarda yer almayacak kadar 

ikinci dereceye itilmiştir. Söz konusu edebiyatın ürünleri Tanzimat ve Cumhuriyetten sonra 

“Halk Edebiyatı” genel başlığı altında ele alınmaya başlanmıştır (Günay 2008: 33).  

Âşık edebiyatının oluşumunda İslamiyet öncesi ozan-baksı geleneği, anonim halk 

edebiyatı, dinî tasavvufî halk edebiyatı ve divan edebiyatının etkisine rastlanmaktadır. Eski 

Türk edebiyatının eski değerleri yeninin içinde yerini bulmuş, eski Türk şiiri halk şiirini 

derinden beslemiştir. Âşık şiirinde hem eski Türk şiirinin temel karakterine hem de diğer 

disiplinlerin geleneklerinin izlerine rastlamak mümkündür (Artun 2005: 9). 

Türk Edebiyatı, İslamiyet’in kabulü, bazı siyasi ve sosyal gelişme/değişmeler 

nedeniyle gelişimini Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı olmak üzere iki farklı tarzda devam 

ettirmiştir. Bunlardan Divan Edebiyatı, Arap-Fars edebiyat geleneklerine dayalı olarak 
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başlayıp gelişme sürecinde millîleşirken; Halk Edebiyatı, Türklerin ilk millî edebiyat 

geleneğine bağlı olarak gelişmiş ve zenginleşmiştir (Günay 2008: 37).  

Günümüze kadar devam eden geleneksel Türk şiiri tarzlarında (Anonim, Âşık, Tekke) 

nazım ögeleri, müzik eşliğinde nazım, icrada diyalog gibi sürekliliği ve ortaklığı sağlayan 

unsurlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Anonim, Tekke, anonim âşık tarzı edebiyat 

gelenek ve örnekleri muhteva, amaç, icra töresi, fonksiyon ve üslup gibi ayırt edici özelliklere 

de sahiptirler (Günay 2008: 37-39). 

Âşık edebiyatı içerisinde çeşitli unsur ve kültürel zenginlikleri barındıran bir 

gelenektir. Söz konusu faktörlerin her biri millî kültürün vazgeçilmez parçalarıdır. Bunlardan 

önde gelenlerini şöyle sıralamak mümkündür: Saz çalma; mahlas alma; âşık olma; irticalen 

şiir söyleme; atışma, merhabalaşma, taşlama gibi âşık karşılaşmaları; deyişme, destan, 

dudakdeğmez gibi çeşitli tarzda şiirler söyleme; muamma çözme; nazire söyleme (Kaya 2007: 

81).   

Âşık edebiyatının genel özellikleri ise Doğan Kaya tarafından şöyle sıralanmıştır: 

a. Âşık edebiyatı kendilerini âşık, ozan, saz şairi gibi isimlerle tanıtan sanatçılar 

tarafından meydana getirilmiştir. 

b. Günümüze kadar varlığını devam ettiren âşık edebiyatı beş yüz yılı aşan bir geçmişe 

sahip olup Anadolu, Rumeli, Rumeli, Azerbaycan ve İran’da gelişmiştir. 

c. Âşık edebiyatı geniş halk kitlelerinin derdine, inancına, heyecanına, ümitlerine vs. 

cevap veren; çeşitli çevrelere, muhtelif tarikat ve meslek mensuplarına vs. hitap eden farklı 

zümreler arasındaki ortak bir edebiyattır. 

ç. Âşıklar hece ölçüsünü kullanarak koşma, destan ve semai adı verilen şiirler ortaya 

çıkarmışlardır. Fakat 17. yüzyıldan itibaren bazı âşıkların şiirlerinde aruz ölçüsünü 

kullandıkları da görülmektedir. 

d. Birim olarak dörtlük kullanılmasına karşın zaman zaman ikimleler veya bentler 

hâlinde ürünlerle de karşılaşılmaktadır.     
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e. Dili oldukça sade olan âşık edebiyatında tasvirler, mecazlar; günlük hayatta halk 

tarafından kullanılan benzetme, yakıştırma, deyim, atasözü vs. gibi ifadelerle sağlanmıştır. 

f. Şiirlerin konusunu halkın durumu, beklentisi, sevinci, acısı, yaşadığı olaylar, kişiler 

ve diğer varlıklar, tabiat, aşk gibi halka ait unsurlar oluşturmaktadır. 

g. Âşıklar, geleneğe uygun olarak şiirlerinin sonunda mahlas kullanmışlardır.  

ğ. Şiirler saz eşliğinde söylenmekle birlikte, bazı sanatçıların şiirlerini saz çalmadan 

söylediği de görülmektedir. 

i. Âşık edebiyatı temsilcilerinin büyük bir kısmı şiirlerini irticalen söylemiştir. 

ı. Âşıkların çoğu memleketlerinde kalmamış, sanatlarını ülkenin muhtelif yerlerini 

dolaşarak icra etmişlerdir. 

j. Bazı âşıklar usta malı veya kendilerine ait hikâyeler anlatarak halkı eğlendirme ve 

eğitme yoluna gitmiştir. 

k. Âşık edebiyatının temsilcileri âşıkların bu sanata başlamalarında; görülen ve 

etkisinde kalınan bir rüya, bir ustanın yanında yetişme gibi çeşitli sebepler etkili olmuştur 

(Kaya 2007: 81-82).     

Türk Halk Edebiyatının bünyesinde yer alan Âşık Edebiyatı günümüzde de yaşamaya 

ve üretmeye devam etmektedir. Tekke edebiyatı ve fıkra türü dışında Anonim edebiyat 

örneklerinin yeni ürünlerine artık günümüzde rastlanmamaktadır. Âşık edebiyatında ise 

durum böyle değildir. O başlangıcından günümüze dek yeni şartlara uyum sağlamak suretiyle 

canlılığını ve üretkenliğini korumayı bilmiştir. 20. yüzyılda özellikle Doğu Anadolu 

Bölgesinde tarihî kabul, üslup ve icra töresine uygun bir tarzda yeni bir klasik devir yaşadığını 

söyleyebiliriz. Bunu yaparken çağın radyo, televizyon, plak, kaset, CD basın ve yayın 

organları gibi teknolojik imkânlarından da istifade etmektedir  (Günay 2008: 37-39). 

Son 40 yıldan beri Türkiye’nin çeşitli il, ilçe ve köylerinde düzenlenen âşık toplantıları 

yeni âşıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Özellikle Konya’da başlayıp tüm Türkiye’ye 

yayılan “Âşıklar Bayramı/Şöleni” Türkiye’nin çeşitli yörelerinde hâlen devam etmektedir 
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(Sakaoğlu 2003: 115-116). Bu gibi âşık toplantıları, yeni âşıkların yetişmesine yol açmakla 

birlikte âşıklık geleneğinin kuvvetlenerek devam etmesini sağlamaktadır (Sakaoğlu 1999: 58). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ZİKRİ ALİYÂR’IN HAYATI VE ÂŞIKLIĞI ETRAFINDA 
 

A. HAYATI 

1. Doğumu, Ailesi ve Yetiştiği Ortam 

Aliyâr, gerçek adı ve soyadı ile Zikri Alyar, 07/02/1960 tarihinde Erzurum'un Narman 

ilçesine bağlı Toygarlı köyünde dünyaya gelir.  Erzurum'un kuzeydoğusunda yer alan 

Narman, etrafı dağlarla çevrili bir havzada kurulmuştur 

(http://www.narman.bel.tr/narman.asp?id=36). İlçe genelinde geçim, başta hayvancılık olmak 

üzere, tarımla sağlanmaktadır (http://www.narman.bel.tr/narman.asp?id=43). 

Orta hâlli bir aileye mensup olan Aliyâr'ın babası, çevresi tarafından daha çok Bahri 

Hoca diye anılan, Bahri Alyar'dır. 1915 doğumlu Bahri Alyar, Alvarlı Efe Hazretleri ve Molla 

Mustafa gibi isimlerden ders alarak Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmiş ve dinî alanda 

kendisini geliştirmiş biridir. Köyün hocalığını yapmakla birlikte geçimini tarım ve 

hayvancılıktan sağlamıştır. Âşığın ifadelerine göre yeni yazıyı hiç okula gitmeden kendi 

kendine öğrenen Bahri Alyar 2001 yılında vefat etmiştir. 

Aliyâr’ın annesi Hatice Hanım'dır. Hiç okula gitmemesine rağmen yine âşığın 

ifadelerine göre eski (Kuran-ı Kerim) ve yeni yazıyı öğrenmiştir. Bahri Alyâr'la görücü usulü 

hayatını birleştiren Hatice Hanım, bu evlilikten dünyaya gelen son evladı Zikri’yi henüz 

çocuk yaşlarda annesiz bırakır. Şüphesiz bu durum, daha ilkokul ikinci sınıftayken annesinden 

ayrılan âşığımızın hayatında derin bir iz bırakmıştır. Nitekim kendisi hayal meyal hatırladığı 

annesinin eksikliğinin ve ona olan özleminin sanatına yansıdığını beyan etmiştir.  

Bahri ve Hatice Alyar çiftinin dört kız, üç erkek olmak üzere yedi çocuğu olur. İsimleri 

Periza, Gülbeyaz, Gülperi, Kiraz; Ali Rıza ve Tevfik olan bu yeni aile bireylerinin sonuncusu 

ve en küçüğü Zikri’dir. Görüldüğü üzere Zikri Aliyâr kendisini ve çevresini algılamaya 

başladığı dönemlerde altı kardeş ve anne-babadan oluşan dokuz nüfuslu bir ailenin 

içersindedir. Daha sonra 1968 yılında Ali Rıza ağabeyini ve 1978 yılında da ablası Periza’yı 

http://www.narman.bel.tr/narman.asp?id=36
http://www.narman.bel.tr/narman.asp?id=43
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kaybedecektir. Şüphesiz annesinin ardından gerçekleşen bu kayıplar da âşığın dünyasını 

olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bahri Alyar eşi Hatice Hanımın vefatından sonra ikinci bir evlilik daha gerçekleştirir. 

Bu evlilikten de âşığın Hatice, Serpil; Muzaffer, Yavuz, Erdal ve Mikail isimlerinde altı 

kardeşi daha olur. Sayıları toplamda 12’ye ulaşan kardeşlerinden üçü Kayseri, Erzurum ve 

Bursa’da ikamet ederken diğerleri Tekirdağ’da yaşamaktadırlar. 

Âşığın çocukluk dönemi köyde geçmiştir. Köy ortamında her çocuğun oynadığı top, 

misket, çelikçomak, vb. oyunlarla boş vakitlerini değerlendiren Zikri, artakalan zamanlarda 

ise hayvanları otlatmak gibi işlerle babasına yardımda bulunur. Oyuncakları ise imkânlar 

dâhilinde lastik top, bilye, vb. oyun malzemelerinden ibaret olmuştur.  

Âşığın ifadelerinden köydeki şart ve imkânların oldukça elverişsiz ve kısıtlı olduğunu 

anlıyoruz. Zira o dönemde köyde radyo sahibi olmak bile köy sakinleri arasında büyük bir 

ayrıcalık olarak kabul görmektedir.   

Bahri Alyar, oğlu Zikri’yi İmam Hatip Lisesine oradan da İlahiyat Fakültesine 

göndermeyi arzular; fakat oğlunun âşıklığa eğilimi dolayısıyla bu arzusunu gerçekleştiremez. 

Aliyâr sık sık okuldan kaçarak Erzurum’da Âşık Reyhanî’nin kahvehanesine gider. Kendi 

ifadesi ile babası onu her aradığında bu kahvehanede bulur. En sonunda oğlundaki bu 

eğilimin karşısında duramayacağını anlayan Bahri Alyar, onun Âşık Reyhanî’nin yanında 

âşıklığa başlamasına izin verir.   

Aile içinde âşıklığa meraklı tek kişi Aliyâr değildir. Ağabeyi Tevfik Alyar da en az 

âşığımız kadar bu alanla uğraşmıştır. Âşıklık sanatını kendi gayreti ile öğrenen ve irticalen şiir 

söyleyebilen Tevfik Alyar, önceleri kardeşi Zikri’nin âşıklığına pek sıcak bakmaz. Hatta o 

dönemlerde Aliyâr’ın kendi sazı ile çalışmasına dahi müsaade etmez.   

2. Öğrenimi, Eğilimleri ve Çevresiyle İlişkileri 

İlkokul dördüncü sınıfı köyünde okuyan âşık, babasının başka bir köye imam olarak 

gitmesi ve burada da okul olmaması sebebiyle Erzurum'un Pasinler -bir başka ismi ile 

Hasankale- ilçesinde ilköğrenimini tamamlar. Pasinler'de ablası Gülbeyaz’ın yanında kalarak 
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beşinci sınıfı okuduğu İbrahim Hakkı İlkokulu'ndan 1969 yılında mezun olur. Bundan sonra 

da herhangi bir öğrenim görmez.    

Âşığın ilk dönemlerden itibaren müzikle yakından ilgili olduğunu görülmektedir. Okul 

ve babasına iş konusunda yardımdan sonra artakalan zamanlarını genellikle âşıklar 

kahvehanesinde âşıklar ve müzikle geçiren Zikri Aliyâr, en sevdiği uğraşının bu olduğunu 

belirtir. Ayrıca kitap okumayı da çok seven âşığın o dönemlerde sinemaya gitmek, 

kahvehanede oturup başka şeylerle uğraşmak gibi alışkanlıkları da yoktur.   

Zikri Aliyâr çocukluk döneminden itibaren çevresi ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu 

ifade etmektedir. Gündelik hayatı mizahi bir gözle takip ederek espriler yapmak ve 

çevresindeki her yaştan insanla iletişime geçerek şakalar yapmak onun en sevdiği 

yönlerindendir. Âşık olmanın da getirdiği yapı ile böylesi renkli bir kişiliğe sahip olan Aliyâr, 

çevresi tarafından hep sevilegelmiştir.  

Babasının aldığı kararla 1975 yılında ailesi ile birlikte Çerkezköy'e yerleşen Aliyâr, 

gençlik dönemini burada geçmiştir. Askerlik, evlilik gibi hayatının en önemli evrelerini 

geçirdiği bu topraklarda hâliyle belirli bir arkadaş ve dost çevresi de edinmiştir. Yakın 

zamandaki Çerkezköy ziyaretlerinde söz konusu arkadaş çevresinden: "Sen hep espriler, 

şakalar yapar bizleri güldürürdün. Neden gittin? Sana ev alalım, düzen kuralım. Geri gel!" 

şeklinde  istekler aldığını ifade etmektedir.   

Aslında arkadaşları ve sevdikleri tarafından ortaya atılan bu fikir âşığın da aklına 

yatmaktadır. Belki de ömrünün en güzel dönemlerini geçirdiği, birçok hatırasının olduğu 

topraklara; Çerkezköy'e geri dönmek ve orada yerleşmek onun gelecekle ilgili hayallerinde 

hep yer almaktadır. 

3. Askerlik Dönemi 

Acemi birliğini Ankara/Mamak, Muhabere Alay Komutanlığı, Çavuş Talimgâh Taburu, 

2. Teknisyen Bölüğünde Muhabere Çavuşu olarak tamamlayan Zikri Aliyâr, usta birliğini 

Konya, 2. Ordu Komutanlığı, Muhabere Taburu'nda Telsiz Takım Çavuşu olarak 1982 yılında 

tamamlar. 20 aylık askerlik döneminde özellikle acemi birliği sürecinin büyük kısmı 

haberleşme kuralları, elektrik vb. derslerle geçer. Bu anlamda âşık askerlik döneminin kendisi 

için okuldan farksız olduğunu düşünmektedir. Yüksek hız telsiz operatörü görevini üstlenen 
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Zikri Aliyâr, bu süre zarfında Mors alfabesini de öğrenir. O dönemde dakikada doksan harf 

mesaj aldığını belirtmektedir.     

Kaleminin hızlı olduğunu ifade eden Aliyâr bu yeteneğinin âşıklığa olan yoğun 

ilgisinden kaynaklandığını düşünmektedir. Zira o dönemlerde âşıkların deyişlerini, onların 

söyleme hızlarında kaleme alma becerisini kazanmış ve göstermiştir. Hâlen de bu yetisini 

kaybetmiş değildir. 

Âşık acemi birliğinde ünlü simalarla birlikte de bulunmuştur. Bunlar kendi ifadesine 

göre; mızıka bölüğünden Kemal Sunal ve telefon bölüğünden Kadir İnanır'dır. Mevki olarak 

uzak kaldığı için Kemal Sunal ile çok fazla muhabbetinin olmadığını belirten Zikri Aliyâr, 

Kadir İnanır'la birçok defa bir araya gelmiş, çay eşliğinde sinema ve âşıklık üzerine sohbet 

etmiştir.    

Zikri Aliyâr, acemi birliğine ilk olarak Ankara/Etimesgut Tank Taburu'nda başlar. 

Burada geçen bir aylık sürenin ardından daha önce belirttiğimiz üzere Ankara/Mamak 

Muhabere Okuluna gönderilir. Burada kayıt kabul esnasında sorulan "Tahsilin, sanatın 

nedir?" sorularına âşığımız: "İlkokul mezunuyum ve halk ozanıyım." cevabını verir. Bunu 

duyan komutanlardan biri -âşığımızın hatırladığına göre bir yüzbaşı- âşığın kendi bölüğüne 

yazılması emrini verir. Anlaşılan o ki Zikri Aliyâr gibi komutanı da âşıklık geleneği ile 

yakından ilgilidir.  

 Âşık acemi birliğindeki ilk günlerinde botlarını çaldırır. Bu durumu öğrenen komutan 

bando bölüğünden bir saz getirilmesi emrini verir. Getirilen bağlamayı Zikri Aliyâr'a vererek 

durumla ilgili neler söyleyeceğini ondan dinlemek ister. Kendi sazına nispeten küçük olan 

bağlamayla birlikte sözü alan âşığımız tankın önüne oturur ve şu dörtlükleri söyler: 

  Duydunuz mu vatandaşlar  

  Birisi botları çaldı 

  El âlem insanı taşlar 

  Birisi botları çaldı 
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  Aslı velet,  bismillahsız 

  Vicdanı noksan imansız 

  Vicdansız oğlu vicdansız 

  Birisi botları çaldı 

 

  Gel, Aliyâr alma vebal 

  Verdiğin ikrarında kal 

  Sen onu amirine sal 

  Birisi botları çaldı 

Âşığın söylediği bu şiiri beğenen komutan ona yeni bir bot verilmesini emreder.  

 4. Evliliği ve Ailesi 

 Zikri Aliyâr askerlik döneminde görevinin sağladığı bir avantajla (Muhabere Çavuşu) 

santralden sık sık ailesi ve yakınları ile görüşebilme imkânına sahip olur. Bir gün yine 

komşulardan biri ile görüşmesinde babası tarafından kendisinin nişanlandığı haberini alır. 

Bahri Alyar Çerkezköy'den Erzurum'a geçerek oğlu Zikri Aliyâr'ı -ona hiç haber vermeksizin- 

nişanlamıştır.  

Ne ailesini ne de kendisini tanıdığı bir bayanla nişanlandığını belirten âşığımız: 

"Görücü usulü evlendik; ama hiç görmedim!" diye de eklemektedir. Uzun uğraşlar sonucunda 

nişanlısının sadece fotoğrafına ulaşabilen âşık, onunla ancak düğünde tanışabilmiştir. 1982 

yılının beşinci ayında askerden terhis olan Zikri Aliyâr, aynı yıl dünya evine girer. Âşığın bu 

evlilikten beş kızı olur.  

 Ailesi Zikri Aliyâr'ın âşıklığına sıcak bakmaktadır. Fakat kızları bu konuda çok ilgili 

değillerdir. Âşığın ifadesine göre onun en sadık dinleyicisi eşidir.  

 Ailesine karşı yoğun bir sevgi beslediğini belirten âşık, bu duygularının sanatına da 

yansıdığını söylemektedir. Halk ozanı kimliğinden hareketle sanatının sadece kendi ailesini 

değil, bütün halkı kapsadığını belirten âşığımız, ailesi ile ilgili şu anekdotu bizlere 

iletmektedir: 
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 Aliyâr'ın iki kızı ikişer ay arayla evlenir. Âşığa göre ev bir anda boşalmıştır ve bu 

durum onu derinden etkilemiştir. Öyle ki en küçük kızının da derslerine daldığı bir anda 

hanımı ile baş başa yapayalnız kalan Aliyâr, duvardan sazını alarak hanımına şu dörtlükleri 

söyler: 

 Bir yuvada üç beş yavru büyüttüm 

 Uçtu getti her birisi bir yana 

 Ninni dedim, dizlerimde uyuttum  

 Geçti gitti her birisi bir yana 

 Bir evin insanı bir bağ gibidir 

 Sonra duman almış bir dağ gibidir 

 Kuru yel savurmuş yaprak gibidir 

 Düştü getti her birisi bir yana 

  

Aliyâr böyledir dünyanın hâli 

 Ağaca yük olmaz ağacın dalı 

 Sürüye kurt vurmuş koyun misali 

 Kaçtı getti her birisi bir yana 

 Bu dörtlükleri dinleyen eşinin gözyaşlarına engel olamadığını belirten Zikri Aliyâr, 

ailesine olan düşkünlüğünün sanatına yansıdığını bir kez daha vurgulamaktadır. 

B. ŞAHSİYETİ  

 1. Fiziki Yapısı ve Kişiliği 

 Fiziki görünüm olarak Zikri Aliyâr 1,70 m. boyunda, 68 kiloda, esmer tenli biridir. 

Kendi tabiri ile memleketi Erzurum insanı gibi karakaşlı ve kara gözlüdür. 

"Yıllar insanın elinden geçliğini aldığı gibi sırtından kamburunu da çıkarıyor." diyen 

âşık belinden rahatsız olduğunu, bu rahatsızlığın da bir yansıması olarak yürürken topallamak 

durumunda kaldığını belirtiyor. Yılların insan hayatından götürdüklerini toprak erozyonuna 

benzeten âşığımızın saçları da yılların ondan aldıkları arasındadır. Bu durum özellikle 



15 
 

atışmalarda rakipleri tarafından aleyhinde kullanılsa da Aliyâr, bunu büyük bir hoşgörü ile 

karşılamaktadır. Bu anlamda âşık kendisi ile barışık biridir.   

 Sanatçı kimliğinden de anlaşılacağı üzere duygusal bir yapıya sahip olduğunu belirten 

âşık, bunu etrafına yansıtmama gayreti içerisinde olmuştur. Yine kendi ifadelerine göre 

çevresi onu hep neşeli ve esprili biri olarak görür. Hâlbuki her insan gibi -hatta sanatçı kimliği 

dolayısıyla daha da fazla- Aliyâr da birçok sıkıntı ve dertle boğuşmakta; fakat bunu etrafına 

belli etmemektedir.  

Bunun yanı sıra âşığımız sabırlı biri olduğunu; fakat haksızlık karşısında asla 

susmadığını, susamayacağını belirtmektedir. "Haksızlık karşısında susan kör şeytandır." 

sözünü zikreden Aliyâr sadece kendisinin değil, herkesin haksızlık karşıtı olduğunu 

belitmektedir.  

Zikri Aliyâr, Âşıklar Bayramı gibi programlarda da zaman zaman birtakım 

haksızlıkların olduğunu ve bunlara anında tepki gösterdiğini belirtmektedir. Âşığın söz 

konusu tepkileri sadece kendisine yönelik haksızlıklarla sınırlı kalmayıp bütün mağdurları 

kapsamaktadır. 

Aliyâr, dert ve sıkıntılarını dışa yansıtmamasının yanında tamamen de içine kapalı biri 

olmadığını söylemektedir. Nitekim âşığımız sevinçlerini, üzüntülerini vs. yakın çevresi ile 

paylaşan biridir.   

2. İnanç ve Düşünce Dünyası 

Zikri Aliyâr küçüklüğünde hoca mektebine gitmediğini, dinî eğitimini babasından 

aldığını belirtmektedir.   

1985 yılında eşiyle birlikte hacca da giden Aliyâr elinden geldiğince namazlarını 

camide cemaatle kılmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 

Marifetnâme'si başta olmak üzere ilmihal ve fıkıh kitapları gibi dinî kitaplar okumakta 

olduğunu ifade eden âşığımız; roman, hikâye gibi türlere de pek itibar etmediğini 

belirtmektedir.  
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Dinî yaşantı konusunda her kul gibi kendisinin de birtakım eksiklerinin olduğunu ifade 

eden âşığımız, buna rağmen her zaman için İslamiyet'i en iyi şekilde yaşama gayreti içerisinde 

olduğunu belirtmektedir. "Kul beşerdir elbette hatası olur; ama biz bunları en aza indirmeye 

çalışıyoruz." diyen Aliyâr, sözünün arkasına Âşık Seyrânî'den de bir dörtlük ekler: 

 "Seyrânî'yim var mı sözün ötesi? 

 Kul beşerdir elbet olur hatası. 

 Zengin Ermeni'nin yağlı ketesi, 

 Kaypak Müslüman'ı dinden çıkarır." 

 Zikri Aliyâr millî değerlere bakış açısını, bizlere o anda cebinden çıkardığı kâğıttan 

okuduğu şiiriyle aktarmıştır. Söz konusu şiir çalışmamızda da yer aldığı (56.) için burada 

sadece iki dörtlüğüne yer veriyoruz: 

 Benim için üç şeyden vazgeçilmez 

 Vatanım, milletim bir de bayrağım  

 Bu üç şeye asla değer biçilmez 

 Vatanım, milletim bir de bayrağım 

 Vatanıma âşık olan insanım 

 Vatanıma kurban olsun bu canım 

 Edirne'den Kars'a cennet vatanım 

 Vatanım, milletim bir de bayrağım 

 Vatan, millet, bayrak gibi millî değerler için gerekirse kendisini feda edebileceğini 

ifade eden aşığımız, bu duyguların kendisini Türk kabul eden herkesçe paylaşılacağını 

belirtiyor. 

3. İş Hayatı/ Geçim Durumu 

Zikri Aliyâr çalışma hayatına Tekirdağ’daki fabrikalarda işçi olarak başlamıştır. 

Konya’ya yerleştikten sonra ise Konya Ticaret Odasında memur olarak görev yapmıştır. 

Buradan 2005 yılında emekli olan Aliyâr, böylece âşıklık sanatına daha fazla zaman 

ayırabilmiştir. 
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Memuriyet döneminde de sanatıyla iç içe olduğunu ifade eden âşığımız, o zamanlar 

yıllık izinlerinin neredeyse hepsini âşıklar bayramı, şenlik, festival vb. programlara katılarak 

kullandığını belirtmektedir. 

 Şu an itibarı ile geçimini emekli maaşı ve olursa şenlik, festival vb. programlarla 

sağladığını belirten âşık, artık günümüzde bu tür programların da bitme noktasına geldiğini 

belirtmektedir. Ona göre yeteri kadar değer verilmeyen ve benimsenmeyen âşıklık geleneği 

artık bitme noktasına doğru gitmektedir. Belediyeler ve özellikle de Kültür Bakanlığınca bu 

geleneğe sahip çıkılmadığını belirten Aliyâr, oysa âşıkların özellikle öğrencilere divan, 

atışma, lebdeğmez gibi türlerden canlı örnekler verebileceği fikrini ortaya atmaktadır. Aliyâr,  

günümüzde âşıklık geleneğinin maddi bir getirisinin olmadığını belirtmektedir. 

C. ÂŞIKLIĞI/ ŞAİRLİĞİ 

1. İlk Şiiri, Şiir Yazma Süreci ve Mahlası 

 Aliyâr, ilk şiirini ilkokul döneminde düzenlenen bir şiir yarışması için yazdığını 

söylemektedir. Memleketi Erzurum'u konu alan bu şiiri yarışmanın da birincisi olur. Okul 

müdürü öğrencisinin bu beklenmedik performansı karşısında şaşırarak kopya çekmiş 

olmasından şüphelenir. Aliyâr'ın buna cevabı ise şu şekilde olur: "Hocam köyümüz işte 

gördüğünüz gibi ufacık bir köy. Ne kütüphanemiz var ne de kitaplarımız. Babamın kitapları 

var ama onlar hocalık kitapları. Hiçbirinde böyle şiirler yok."  

 Anlaşılacağı üzere âşık, ilkokul döneminde kaynak konusunda büyük bir imkânsızlık 

içerisindedir. Öyle ki okul kitapları ve babasının dinî kitapları haricinde herhangi bir esere 

ulaşamamaktadır. Böylesi bir ortamda tamamen yeteneği sayesinde elde ettiği bu başarının 

kopya ile suçlanmasından duyduğu memnuniyetsizliği hâlen yüzünden okuyabildiğimiz âşık, 

söz konusu şiirini bir kez de çıraklık döneminde âşıklar kahvehanesinde seslendirmiştir. Bu 

defa saz eşliğinde söylediği, çalışmamızda da yer verdiğimiz “Erzurum” (68.) isimli bu şiiri 

orada bulunan âşıklar ve diğer dinleyicilerden büyük beğeni toplar.    

 Tıpkı kalem şairlerinde olduğu gibi kendileri için de bir şiir yazma sürecinin söz 

konusu olduğunu ifade eden Zikri Aliyâr, konuyu şu örnekle açıklamaktadır: "Şimdi ben 

buradan kalkacağım ilk etapta. Sazımı alacağım; dış kapıdan çıkıp eve gideceğim. Bizim 

sanat da böyledir. Bize bir ayak verirler. Mesela Cumhuriyet, derler. Cumhuriyet ne zaman 
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ilan edildi? 1923'te. Kim ilan etti? Mustafa Kemal Atatürk... Bunları biliyoruz. Zaten kafiye 

de açılıyor bize. Sadece yürüyüp gidiyoruz, o kadar. Sazımızın teline vurduğumuz anda süreci 

başlatırız. Nereden başlayıp nerede bitireceğimizi zaten biliyoruz." 

 Aliyâr'ın yaptığı bu açıklamanın, âşıklık konusunda bizi bir takım çıkarımlara 

götürmesi açısından önemli olduğu kanısındayız. Öncelikle âşık, verilen ayağın konusuyla 

ilgili en azından genel bir bilgi sahibi olmalıdır. Bu durum, doğaçlamalarda konu 

sınırlandırmasının olmadığı düşünüldüğünde, âşıkların genel kültür anlamında oldukça 

donanımlı olmasını gerekli kılıyor. Bir diğer husus da âşığın çok iyi bilinen bir yere yürümek 

kadar rahat bir şekilde doğaçlama söyleyebilme yeteneğine sahip olmasının gerekliliğidir. 

Âşık bilgi-birikimi ışığında söyleyeceklerinin kompozisyonunu kısa sürede kafasında kolayca 

kurup tamamlayarak dinleyiciye aktarabilme yeteneğine sahip olmalıdır.  

“Âliyâr” mahlasını kullanan âşık bununla ilgili olarak şöyle bir açıklama yapıyor: 

“Mahlasım aslında benim soyadım olan Alyar’dır. Hece ölçüsü eksik gelmesin diye ben ona 

“i” harfini ekleyerek kullanıyorum.”. Görüldüğü üzere âşık, mahlasını soy isminden hareketle 

kendisi belirlemiştir.  Bunu yaparken de şiirlerindeki bazı teknik hataları önlemek amacıyla 

soy ismine yeni bir ünlü daha eklemiştir.  

Bununla birlikte çalışmamızda esas aldığımız şiirlerden birinde (1.) âşığın ismi olan 

“Zikri”yi mahlas olarak kullandığını görüyoruz. Ayrıca iki şiirinde (21 ve 44.) de mahlas 

bulunmamaktadır.   

2. Zikri Aliyâr’a Göre Günümüzde Âşıklık Geleneği ve Bade Konusu  

 Her şeyin bir sonunun olduğunu belirten Aliyâr, âşıklık geleneğinin de artık 

günümüzde devam etmediğini düşünmektedir. Âşık, özellikle Konya çevresinde daha 

önceleri, bu geleneğe gönül vermiş bir isim olan Feyzi Halıcı’nın uğraşları ve halkın da ilgisi 

ile geleneğin yaşatıldığını ifade etmektedir. Ona göre âşıklık geleneği eskiden olduğu gibi 

günümüzde de halkın ilgisini çekebilecek bir potansiyele sahiptir. Aliyâr, bunun 

gerçekleşmesi için başta belediyelerin daha etkin rol alması gerektiğini düşünmektedir. 

Toplumun âşıklara her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Aliyâr, Konya’ya bir Ozanlar 

Kültürevi veya Ozanlar Lokali kazandırmak için uzun uğraşlar verdiğini fakat bir türlü sonuç 

elde edemediğini belirtmektedir. Âşık, Konya’da böylesi bir mekânın bulunması durumunda 
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halkın her kesiminden insanın burada toplanıp ozanlara kulak vereceğini, böylece geleneğin 

eski günlerine dönerek yaşatılabileceğini düşünmektedir.  

 Âşıkların hak ettiği itibarı görmediğini düşünen Zikri Aliyâr, bu konudaki görüşlerini 

şu cümlelerle ifade etmektedir: “Diyorlar ki işte bir sazcı geldi. Otur bakalım, işte 

selamünaleyküm, aleykümselam... Ne çalarsın, ne söylersin? Arkadaş ben ozanım deyince; 

hele bi oynak hava çal. Yahu ben ozanım, adam diyor ki oynak hava çal. Demek ki medya; bu 

televizyonlar bizden daha baskın gelmişler. Halkı çevirmeyi becermişler adamlar. Maalesef 

itibar yok, gittiğimiz yerde yüzümüze bakmıyorlar bile.”   

 Yıllar önceki âşıklık geleneğinde bade içme olayının varlığından haberdar olduğunu; 

fakat bunun da doğruluğu konusunda yorum yapamayacağını belirten Zikri Aliyâr, 

günümüzde ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirmektadir. Kendisini badeli 

âşıklardan saymayan Aliyâr, yakın dönemdeki âşıkların da badeli olduğuna inanmamaktadır. 

Aliyâr, yok yere böyle bir şey ortaya atmanın âşığa ve geleneğe zarar vereceğini 

düşünmektedir.   

 Âşık Sümmânî’nin bade içmesini bir kitaptan okuduğunu belirten âşığımız, konuyla 

ilgili bilgi verme mahiyetinde, bunu bizimle paylaşmıştır. Ardından da: “Bade olayı bu... Ben 

içmediğim için bilemem badenin tadı nasıl… Şekerli mi, orta şekerli mi?” şeklinde esprisini 

de eklemiştir. 

 Herhangi bir derdi olmayan rahat insanların âşık olamayacağını düşünen Zikri Aliyâr, 

hayatının yoksulluk ve gurbet gibi birçok sıkıntı içerisinde geçtiğini belirtmektedir. Âşık, 

kendisini söyletenin de bu dert ve sıkıntılar olduğunu ifade etmektedir. Âşık bununla ilgili bir 

anısını bizlere şöyle aktarmıştır:  

 “Adam gördü elimde sazı, dedi: 

 − Hemşerim sen ne iş yapıyorsun? 

 − Ben âşığım, dedim. Dedi: 

 − Allah kavuştursun, ben de âşık oldum da alamadım! Dedim: 

 − Hemşerim benim otuz yıllık bir evliliğim var, çok mutluyum. Beş tane de kızım var. 

Ben neye, kime âşık olacağım. Ben vatanıma, milletime, kültürüme aşığım…” 
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3. Saz ile İlgisi ve Ustası 

 Öncelikle âşıklık sazının bağlama değil,  divan olduğunu belirten Zikri Aliyâr,  divan 

sazı çalmayı da kendi kendine öğrendiğini söylemektedir. Saz çalmayı ona öğreten belli 

birinin olmadığını anladığımız âşık, bu konuda ustasından ve âşıklar kahvehanesinde saz 

çalanlardan yaptığı gözlemlerden faydalanmıştır. Buradan da âşığımızın çok iyi bir gözlemci 

olduğu sonucuna ulaşabiliriz.  

 Zikri Aliyâr, ilk sazını 1972 yılında, Adapazarı’nda iken âşıklığa ve saza meraklı iki 

arkadaşı ortaklaşa alır. 75 liraya alınan bu saz, aralarındaki anlaşmaya göre, onu çalmayı ilk 

öğrenen kişinin olacaktır. Ortaklardan biri de Erzurum’da âşıklık geleneğine hizmet eden 

Âşık Garip’tir. Geceleri bile sessizce kalkıp uğraş verdikleri bu sürecin sonunda Zikri Aliyâr 

tek sahibi olarak sazına kavuşur. Bundan sonra da âşığımızın ifadesi ile ne saz onu ne de o 

sazını bırakmıştır.         

 Zikri Aliyâr ustasının Erzurum’la özdeşleşmiş bir isim olan Âşık Reyhanî olduğunu 

belirterek hayatlarının da benzer olduğunu ifade eder. Âşığa göre, Erzurum’un ilçesi 

Hasankale’ye bağlı Alvar köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Reyhanî 

de Aliyâr gibi çileyle dolu bir ömür sürmüştür.  Yine çocuk yaşlarda devrinin âşıkları ile 

tanışarak bu geleneğe gönül vermiş ve asıl adı da Yaşar Yılmaz olan Reyhanî, mahlasını da 

Bayburtlu Âşık Hicrani’den alır. Üçü erkek dördü kız olmak üzere yedi çocuğu vardır. İki 

oğlu vefat etmiştir. Aliyâr ustasının oğlu Ozan Reyhanî ile hâlen görüşmektedir. Bursa’da 

vefat eden Reyhanî’nin ismi burada bir parka da verilmiştir. Aliyâr, son yüzyılın büyük 

ozanlarından saydığı ustasının kitaplarının yanı sıra çok sayıda kasetinin de bulunduğunu 

belirtmektedir.  

 Zikri Aliyâr, âşıklık yolunda Reyhanî’nin dışında Çobanoğlu, Mevlüt İhsani, 

Sümmânî’nin torunu Nusret Sümmânioğlu gibi isimlerden de etkilendiğini belirtmektedir. 

Aliyâr, yıllarca âşıklar kahvehanesinde bu isimlerle birlikte bulunmuş ve onları örnek alarak 

bu sanatı öğrenmiştir. Âşığın ifadelerine göre, hâlen Erzurum’da, Kars’ta âşıklar kahvehanesi 

bulunmakta ve gelenek buralarda devam etmektedir. 

 Âşıklık geleneğinin öz kültürümüz olduğunu belirten ve bu geleneğin devamlılığı 

konusunda endişeli, bir o kadar da dertli olan âşık şunları söylemektedir: 
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 “Ozansız bir millet kördür. Ozansız bir millet sağırdır. Çünkü halkın tercümanıdır 

ozan. Ben türkü söylediğim zaman kendimi değil, halkı anlatıyorum.”  

 Aliyâr, böylesine üzerine titrediği âşıklık geleneği ile ailesinden kendisi dışında sadece 

Tevfik ağabeyinin ilgilendiğini belirtmektedir. Yine Aliyâr’ın ifadelerine göre artık iyice 

yaşlanmış olan Tevfik ağabeyi yine de zaman zaman çalıp söylemektedir. 

4. Yetiştirdiği Çıraklar ve Çıraklıkla İlgili Görüşleri  

 Zikri Aliyâr, Konya’da âşıklık sanatını icra eden Âşık Ataroğlu (Mehmet Atar), Öksüz 

Ozan (Ahmet Yıldırım), Özhanî (Zekeriya Özhan) gibi isimlerin yanı sıra öğrenmek isteyen 

ve bu anlamda çaba gösteren birçok kişinin olduğunu belirtmektedir. Meramî, Hürmetî, Âşık 

Ahmet Şener o anda âşığımızın aklına gelen isimler… Bunlar içerisinde ön plana çıkan isim 

ise Yağız Ozan mahlasıyla Arif İnan Yıldırım’dır. Aliyâr, genç yaşta bu sanatı çok iyi 

kavradığını belirttiği Yağız Ozan’ın divan, atışma, makam, usul gibi konularda kendisini çok 

iyi yetiştirdiğini söylemektedir. 

 Zikri Aliyâr aslında kendisinin çırak yetiştirmediğini, çırakların kendi kendini 

yetiştirdiğini düşünmektedir. Ona göre öncelikle çırak bu geleneği öğrenmeye talip olmalı ve 

bunu yürekten istemelidir.  

 Artık günümüzde çok da çırak yetiştirme taraftarı olmadığını belirten aşığımız bunun 

gerekçesini de şöyle açıklamaktadır: 

 “…adam diyecek ki yarın; usta bu işte para yoktu da niye öğrettin bunu?.. Bu iş para 

kazandırmıyorsa... İnsan bir sanat öğrenir, örneğin bir kaynakçı, kaynak ustasının yanına 

gider, kaynak yapmayı öğrenir, ilerde kaynakçı ustası olur, kaynak yapar para kazanır. Fakat 

bu işte para kazanamazsın. Zaten yıllarca bizi öyle de kandırdılar. Siz gönül insanısınız, 

gönül adamısınız, dediler. Maddiyattan bizi uzak tuttular. Onun için kardeşim bu sanatta 

para yok. İster öğrenin, ister öğrenmeyin.”  

5. İrticalen Söylemesi ve Deyişleri  

 Deyişlerini irticalen söyleyebilen âşık, bu yeteneğin âşıklık için olmazsa olmazlardan 

olduğunu belirtmektedir. Zikri Aliyâr’a göre, bir kişi çok iyi çalıp söyleyebilir; fakat irticalen 

söyleyemiyorsa âşık değildir.  
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Âşığın hem usta malı hem de kendi deyişlerinden söylemesi gerektiğini belirten Aliyâr, 

bunun ahde vefa olduğunu belirtmektedir. Âşık, gittiği yerlerde Reyhanî’den, 

Çobanoğlu’ndan deyiş söylemezse kendisini suçlu hissetmektedir. Bununla birlikte söylediği 

deyişlerin genelde kendisine ait olduğunu ifade etmektedir. 

 Usta malı olan deyişlerin ya bizzat kendilerinden ya da kasetlerinden dinledikleri 

deyişler olduğunu belirten Aliyâr, konuyla ilgili bir anısını da aktarmaktadır: 

 “…biz çocukken taş plaklar vardı. O 45’lik taş plakları koyardık plağa, şöyle dönerdi. 

O kadar hoştu ki… O zaman popülerdi onlar da. Böyle kulaklarımızı dört açar dinlerdik. 

Reyhanî Usta söyler, Mevlüt İhsani söylerdi, Çobanoğlu söylerdi veya atışma yaparlardı canı 

gönülden dinlerdik.”  

 Deyişlerinin büyük çoğunluğunu kayıt altına alamadığını belirten âşık, çoğu zaman 

söyleyip unuttuğu deyişlerini arkadaşlarının yaptığı kayıtlardan dinlediğini ifade etmektedir. 

6. Sanatını İcra Alanları ve Beklentileri 

 Televizyon programları, âşıklar bayramı, üniversite ve okullardaki programlar, 

arkadaş toplantıları, şenlik ve festivaller gibi organizasyonların yanı sıra eş dost toplantıları 

âşığın sanatını icra alanları olarak sayılabilir. 

 Âşığın katıldığı programların bazıları şunlardır:  

 a. 29. Konya Millî Fuarı 5. Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konya) 

 b. 27. Konya Millî Fuarı 3. Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konya) 

 c. 32. Konya Millî Fuarı 8. Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konya) 

 ç. 24. Konya Millî Fuarı Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri (Konya) 

 d. 25. Konya Millî Fuarı Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konya) 

 e. 26. Konya Millî Fuarı Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konya) 

 f. 28. Konya Millî Fuarı 4. Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konya) 
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 g. 1. Ramazan Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Niğde) 

 ğ. 37. Konya Âşıklar Bayramı (Konya) 

h. Türkiye Âşıklar Bayramı’nın 30. Yıldönümü Kutlama Törenleri (1995-Konya) 

 i. Selçuk Üniversitesi TDE Bölümü “1. Âşıklar Şöleni” (2009-Konya) 

 ı. 36. Konya Âşıklar Bayramı (Konya) 

 j. 39. Türkiye Âşıklar Bayramı (2004) 

 k. 5. Âşıklar Şöleni ( 1996-Karaman) 

 l. 6. Geleneksel Karaman Âşıklar Şöleni (1997-Karaman) 

 m. Türkiye Murat Çobanoğlu Uluslararası Âşıklar Bayramı (Kars) 

 n. Türkiye Murat Çobanoğlu 2. Âşıklar Bayramı (2006-Kars)  

 Sanatlarını ancak bu tür organizasyonlara davet edildiklerinde icra edebildiklerini 

ifade eden âşık, daha önceleri bu konudaki usul ve durumu şu şekilde aktarmaktadır: 

 “…eskiden ozan sazını eline alır kahve kahve dolaşırmış. Gittiği her kahvede itibar 

görürmüş. Baş tacı ederlermiş onu, aman bir ozan geldi kahvemize hele gel hemşerim... Şimdi 

kahveye gitsen çay bile ısmarlamıyorlar.” 

 Âşık, sanatını icrada maddi-manevi beklentileri konusunu şöyle açıklamaktadır:  

 “Bu bizim kültürümüz icra edince bir rahatlama buluyoruz, huzur buluyoruz. Maddi 

beklenti de olur. Niye İstanbul'dan gelmiş bir adam, dört kelimeyi bir araya getiremeyen bir 

adama 30-40 milyar veriyorlar da beni onla eş değer niye görmüyorlar? Üzüyor bizi tabi, 

üzülüyoruz.” 

7. Âşıklık Geleneği Hakkında Bildikleri ve Görüşleri  

Âşıklık geleneğinde her türün kendine özgü bir makamının bulunduğunu belirten Aliyâr 

bu konudaki görüşlerini şöyle aktarıyor: 
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 “Makam müziktir. Şimdi sen kalkıp da 14 heceli bir şiiri kıvrak bir makamda 

söyleyemezsin. O Divan'dır çünkü. Onu Divan makamında söylemen lazım... 8 heceli bir 

atışma olabilir, şiir olabilir, türkü olabilir... Onu yorumlamaya kalkarsan ona göre bir 

makam... Her ölçüye göre 11'liye göre, 8''liye göre, 14'lüye göre, hece ölçüsüne göre sınırlı 

makamlar var. Divan makamından başka diğer makamlar var. Mesela Yıldızeli makamı 

diyoruz. Yıldızeli diyince Sivas'ın Yıldızeli değil; makamın ismi Yıldızeli. Semai makamları 

var... Derbeder, Yanık Kerem isimleri... Hele Kars tarafına gidince At üstü, Bala Mehmet 

derler, birçok daha geniş makamlar var Kars tarafında. Söylerken hangi makamda 

söylediğimi de bilirim. Herhalde bir 15 tane makam biliyorum.  Divanı Divan makamında, 

türküyü türkü makamında, koçaklamayı koçaklama makamında söylüyorum.” 

 Yine Aliyâr’ın ifadelerine göre âşıklar bir türe takılıp kalmazlar. Âşık; hikâyeli türkü, 

lebdeğmez, atışma, destan gibi âşık edebiyatı türlerinin her birinden örnekler sunabilmelidir. 

Bunlar içerisinde kendisinin en mahir olduğu alanlardan biri olan atışmayı kısaca fikirlerin 

atışması olarak özetleyen âşık, konuyu şu şekilde detaylandırmaktadır: 

 “Genelde büyük programlarda bir jüri heyeti olur. Jüri heyetini oluşturanlar Türk 

Halk Edebiyatını iyi bilen uzman kişilerdir. Jüri âşıklara bir kafiye verir. Hangi âşığın o 

kafiyeyi iyi işlediğini, iyi kullandığını takip eder. O kafiyenin dışına çıkan çuvalladı, yenildi 

sayılır.   

 Şimdi atışma diyince, atışma iki türlü: bir Taşlama, bir Normal Atışma. Atışmada 

dersin ki bu iki âşık acaba kavga edecekler gibi. Hâlbuki fikirler dövüşüyor, kendileri değil. 

Taşlama da öyle, birbirlerine hiciv yapmaları; ama sonunu tatlıya bağlarlar. Çünkü ikisi de 

gönül insanıdır, ikisi de arkadaştır. Burada fikirlerini dövüştürürler. Çünkü senin ak dediğine 

benim ak demek gibi bir zorunluluğum yok. 

 Atışma yaparken ozanlar, bir zengin kafiyeler var bir de dar kafiyeler var. Bağlamak 

diyoruz ya... Sen rakibini bağlamak istiyorsan ona dar bir kafiye açarsın... Çünkü o kafiyeden 

çok az sayıda kafiye vardır. Dar bir kafiyedir, zengin kafiye olmadığı için hemen bitecek. O 

kafiyeyi bulamayınca çuvallamış olacak, yenilmiş olacak.”  
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 Sivas, Konya, Kars, Bursa gibi şehirlerde düzenlenen âşıklar bayramı 

organizasyonlarında değişik alanlarda ödüller aldığını belirten âşık, son zamanlarda 

güzelleme dalında sahne alsa da genelde atışma türünde yarıştığını belirtmektedir.  

Bu tür organizasyonlarda zaman zaman geleneğin dışına çıkıldığını belirten Aliyâr,  

düşüncelerini şöyle açıklamaktadır: “ Bazen âşıklık sanatındaki dalları çoğaltıp 13-14’e 

çıkarıyorlar; ama aslında 7 daldır. Bu da bazılarına ödül vermek için, herkesin gönlünü hoş 

etmek içindir. Bana göre her şey orijinal hâlinde kalmalıdır. Söze başlarken divan’la 

başlanır. Divan sözün başı, muhabbetin giriş kapısıdır. Ondan sonra türküler, koşmalar, 

atışmalar, vs. gelir. Sonu koçaklama’dır. Başı divan, sonu koçaklama!.. Bu ikisinin arasında 

şu dallar var: divan, türkü, atışma, hikâyeli türkü, lebdeğmez, usta malı türkü ve koçaklama. 

Bu yedi daldan ibarettir.”  

 Ç. ÂŞIĞIN YAYIN DÜNYASINDAKİ YERİ  

 Zikri Aliyâr, genellikle irticalen söylediği şiirlerinin birçoğunu kayıt altına 

alamamaktadır. Bunların bazıları dinleyiciler tarafından kaydedilerek âşığa ulaştırılır. 

Bazılarını ise âşık kendisi hatırladığı kadarıyla sonradan yazıya dökmektedir. Kendi el 

yazısıyla kayıt altına aldığı bu şiirler daha sonra bir tanıdığı tarafından bilgisayarda yazılarak 

dosyalanmıştır. Fakat bunların çoğaltılmasına ilişkin herhangi bir girişimde 

bulunul/a/mamıştır.  

 Aliyâr’ın şiirleri yayın dünyası ile ilk olarak 1992 yılında tanışır. Feyzi Halıcı’nın 

hazırlamış olduğu “Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri/ Güldeste” isimli bu eserde 

“Erzurum Depremi İçin/ 1983” başlığı altında bir şiiri yayımlanmış ve âşıkla ilgili kısa bir 

bilgiye de yer verilmiştir (Halıcı 1992: 42). Söz konusu şiir âşığın kendi el yazısıyla tuttuğu 

kayıtlar esas alınarak belirlenen “Allah’ım” (11.) başlığı ile bizim çalışmamızda da yer 

almaktadır. 

 Âşığın yayın dünyası ile bundan sonraki buluşması 1993 yılında Kültür Bakanlığı 

Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir şiir 

yarışması münasebetiyle olmuştur. “Halk Şairleri Arası Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi 

Konulu Şiir Yarışması” ismini taşıyan bu yarışmada Zikri Aliyâr’ın şiiri 277 eser arasından 

yayımlanmaya değer bulunmuştur. 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Cumhuriyetin 70. Yıldönümü Dolayısıyla Halk Şairleri Arası “Atatürk, Cumhuriyet ve 
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Demokrasi” Konulu Şiir Yarışması isimli eserde yayımlanan “Cumhuriyet ve Demokrasi” 

başlıklı bu şiir (51.) yine aynı başlıkla çalışmamızda da yer almaktadır (Kültür Bakanlığı 

1995: 13). 

 Âşığın “Halıcı Baba” başlıklı şiiri ise 1997 yılında “Çağrı” isimli bir dergide 

yayımlanmıştır (Aliyâr 1997: 31). Yine aynı dergide “Konya’nın” isimli bir başka şiiri daha 

2003 yılında yayımlanır. (Aliyâr 2003: 31.). Her iki şiir de (30 ve 72.) aynı başlıklarla 

çalışmamızda yer almaktadır. Aliyâr’ın bu şiirlerden başka söz konusu dergi de dahil olmak 

üzere yerel ve ulusal bir çok dergide şiirleri yayımlanmıştır. 

 Aliyâr 1995 yılında da bir şiiri ile Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Halk Ozanları Kültür Vakfı iş birliğinde düzenlenen Halk 

Şairleri arası Hoşgörü Konulu Şiir Yarışması’na katılmıştır. Âşığın “Ne Güzel” isimli bu şiiri 

208 eser arasından yayımlanmaya değer bulunarak Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan 

1994-1995 Yılları Halk Şairleri Arası “Aile ve Toplum” ile “Hoşgörü” Konulu Şiir 

Yarışmaları adlı eserde yerini almıştır (Kültür Bakanlığı 1997: 75). 

 Bekir Sami Özsoy tarafından hazırlanan “90. Zafer Yıldönümünde Çanakkale/ 

Hatıralar-Şiirler-Destanlar” isimli eserde de âşığın “Çanakkale Geçilemez” başlıklı şiiri 

yayımlanmıştır (Özsoy 2005: 281). “Karaman’ın” isimli şiiri ise Hikmet Elitaş’ın hazırladığı 

“Gönül Diliyle/ Yunus Emre ve Karaman” adlı eserde yayımlanır (Elitaş 2006: 110). 

 Bunlardan başka 2003 yılında Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in danışmanlığında 

Abdulkerim Akar tarafından “Âşık Aliyâr/Hayatı-Sanatı-Şiirleri” isimli bir lisans tezi (101 s.) 

hazırlanmıştır. Aliyâr’ın hayatı ve sanatından kısaca bahsedilen bu tezde âşığın toplam 72 

şiirine yer verilmiştir.  

 Doç. Dr. Metin Ergun danışmanlığında Aziz Ayva tarafından hazırlanan “Konya 

Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu/ Hayatı-Sanatı-Şiirleri-Şiirlerinin Tahlili” doktora tezinde 

“Günümüz Konya Âşıkları” başlığı altında Zikri Aliyâr’dan da bahsedilmektedir. Söz konusu 

çalışmada âşığa ilişkin birtakım bilgiler verildikten sonra âşığın cinas kafiye ile yazdığı bir 

şiire yer verilmiştir (Ayva 2005: 276-278).  
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 Âşıkla ilgili en kapsamlı ve ciddi çalışma ise Sinan Gönen tarafından hazırlanmış olan 

“Âşık Aliyâr’ın Konya Âşıklık Geleneği İçerisindeki Yeri” başlıklı makaledir. Sinan Gönen bu 

çalışmada Konya âşıklık geleneğinden genel olarak bahsederek âşığın hayatına ilişkin 

birtakım bilgiler vermiştir. 94 şiirin esas alındığı çalışmada şiirler şekil ve muhteva açısından 

da irdelenmiş ve makalenin sonunda âşığın örnek şiirlerine yer verilmiştir (Gönen 2009: 259-

277).        
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞİİRLERİN ŞEKİL VE MUHTEVA AÇISINDAN İNCELENMESİ 

A. ŞİİRLERİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

Fikir, düşünce, his, hayal gibi unsurlar ancak bir yapı/ şekil/biçim/ form ile varlık 

sahasına kavuşabilir. Zira yapı, manaya ilişkin söz konusu soyut unsurları somutlaştıran bir 

kalıp/mahfazadır (Çetişli 2006: 52). 

Şiirin varlık sahasına kavuşmasını sağlayan yapı;  kelime seçimi, kelimelerin istif 

biçimi, dize denilen birliklerin kümeleniş şekli, sözcükler ve dizeler arasındaki 

armoniyi/uyumu oluşturan faktörler, anlatım tutumu ve türleri, edebî sanatlar gibi birçok 

unsurun bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Söz konusu unsurları şu şekilde gruplandırarak 

incelemek mümkündür:  

1. Ahenk Unsurları  

2. Kullanılan Nazım Şekilleri ve Türleri  

3. Anlatım Özellikleri (Üslup) (Boyraz 2010: 109).    

1. AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR 

 Şiirin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri olan ahenk şiirde; anlam, ses akışı, 

söyleyiş, ritim ve ses benzerliği ile sağlanır (Aktaş 2009: 38). Buradan hareketle ahenk 

unsurları olarak vezin, kafiye, redif, ayak/ana kafiye, durak sayılabilir.   

a. Vezin 

 Şiirin mısralarını ayrı ayrı birer parça kabul ederek belirli sayıda hece sayısı ve ahenk 

ölçüsü içine alan bir kalıp olarak tanımlayabileceğimiz vezin, nazmı ölçülü satırlarla 

düzenlemede kullanılır. Bu bağlamda vezin, mısralardaki ölçüdür (Çetin 2004: 260).  

 Hece ölçüsü/vezni, aruz vezni ve serbest vezin olmak üzere üç türlü vezin vardır 

(Çetin 2004: 261-270).  
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 Halk şiirinde kullanılan hece ölçüsü dizelerde, hece sayısının eşitliğine dayanmaktadır. 

Buna göre belli duraklar çerçevesinde, şiirin ilk dizesi kaç hece ise tamamının o sayıda olması 

gerekmektedir (Kaya 2007: 600).  

 Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan Zikri Aliyâr, incelediğimiz 99 adet şiirinin 1’inde 

7’li, 28’sinde 8’li, 67’sinde 11’li ve 3’ünde de 15’li hece ölçüsünü tercih etmiştir. Bu 

sonuçlardan âşığın şiirlerinde daha çok 11’li hece ölçüsünü kullandığı görülmektedir. 

 Âşık edebiyatında 11’li hece ölçüsünün kullanım sıklığı konusunda Şeref Boyraz’ın 

tespitleri oldukça dikkat çekicidir.  

 Bir örnekten hareketle 11’li hece ölçüsünün âşık edebiyatında ortalama yüzde yetmişle 

seksen arasında değişen bir kullanıma sahip olduğunu ilan eden Şeref Boyraz, sonrasında da 

hecenin söz konusu biçiminin neden bu kadar çok tercih edildiği sorusuna cevap aramaktadır. 

Ona göre cevap, zihnin günlük hayatta meramı anlatmak için en çok kullandığı cümlelerin 

ortalama hece sayısı, ahenk ve müzikalite olgusuyla ilintilidir. Zira sözlü kültür ortamının 

günlük hayatında, meramı anlatmak için kullanılan ve gereksiz sözcükler barındırmayan 

cümleler ortalama 11 heceden oluşmaktadır. Şeref Boyraz bu tahminini günlük konuşma 

dilinin verdiği alışkanlıkla üretilmiş olan birkaç slogan ve döviz cümlesi ile desteklemektedir 

(Boyraz 2010: 110-111). Zikri Aliyâr’ın hece ölçüsündeki tercihi de Şeref Boyraz’ın bu 

görüşlerini destekler niteliktedir. 

 Şiirlerini irticalen söylemesi göz önüne alındığında, genel itibariyle vezin konusunda 

başarılı olan Zikri Aliyâr, kimi şiirlerinin bazı dizelerinde şiirde kullandığı hece ölçüsünün 

dışına çıkmıştır. Bunlar sırası ile şiir numarası/dörtlük/dize olarak şu şekildedir: (12/4/2), 

(17/4/2), (20/1/1), (26/5/2), (30/2/3), (33/3/3), (41/2/1), (42/1/4), (45/4/2,3), (45/5/3), (48/3/1), 

(51/3/3), (65/2/1), (69/4/2), (72/2/3), (80/1/2), (80/2/2), (82/7/1), (82/11/2), (82/13/3), 

(83/3/4), (86/1/3), (87/8/2), (90/5/3), (99/1/4). 

 Görüldüğü üzere âşık 21 şiirinde hece ölçüsünün dışına çıkmıştır. Bu durum her ne 

kadar vezin açısından önemli bir sorun gibi görünse de âşığın bu şiirlerin hemen hepsini 

irticalen söylediği düşünüldüğünde bu hatalar doğal karşılanabilir. 
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 Söz konusu hataların dışında bazı şiirlerde hece kaygısı ile ses yutumu, ek 

düşürülmesi, ses türemesi ve yerel söyleyiş gibi durumlara rastlanmaktadır ki bunlar “Dil 

Sapmaları” başlığı altında ayrıca incelenecektir. 

b. Durak 

 Hece ölçüsü ile söylenmiş/yazılmış şiirlerde vezin açısından ahenk, sadece hece 

sayılarının denkliği ile sağlanmaz. Bu anlamda ahengi sağlamaya hizmet eden bir diğer 

uygulama da şiirde dizeyi oluşturan hecelerin belli sayılara göre gruplandırılmasıdır ki buna 

durak denir.  

 Başarılı bir hece ölçüsü uygulamasında durak noktaları, tamamlanmış kelimeler 

arasında yer almalıdır. Zira kelimelerin hecelerinin bölünmesini gerektiren durak sistemi 

ahengi zedeler (Çetin 2004: 262-263). 

 Aliyâr’ın şiirleri bu açıdan incelendiğinde karşımıza beş farklı durak sitemi 

çıkmaktadır. Bunlar uygulandıkları şiirlerin numaraları ile birlikte şu şekilde sıralanabilir: 

 

 4+3: 1.  

 4+4: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 28 ve 29. 

 5+3: 10 ve 14. 

  6+5: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52,  53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95 ve 96.  

 8+7: 97, 98 ve 99.  

 

 Âşık yukarıdaki durak sistemlerini 99 şiiri içerisinden 14’ünde hiç hata yapmaksızın 

uygulamıştır. Geriye kalan şiirlerinde ise kimisinde bir iki kimisinde daha fazla olmak üzere 

çeşitli hatalar yapmıştır.  

Ali Berat Alptekin, “Gönül Kervanı/Âşık Kul Nuri” adlı çalışmasında halk şiirinde 

durak kavramı hususunda bazı karışıklıkların varlığından söz etmektedir. Çalışmasında 

karşılaştığı (5+2), (6+2), (8+3), (7+4) gibi durak sistemlerinin kabul edilip edilmeyeceği 
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sorusunu ortaya atmaktadır (Apltekin 2003b: 35). Benzer karışıklıklara ve tutarsızlıklara Zikri 

Aliyâr’ın şiirlerinde (4, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27 vb.) de rastlanmaktadır.  

    c. Kafiye ve Redif 

 Şiirde ahengi sağlayan önemli unsurlardan olan kafiye, iki veya daha fazla dizenin 

yahut vezinli sözlerin sonunda anlam ve görevleri bakımından benzeşmeyen aynı sesin 

birbirine uygun olarak tekrarı şeklinde tarif edilmektedir. Burada aynı sesi içeren kelimelerin 

anlamlarının ayrı olması zorunluluğu bulunmaktadır (Çetin 2004: 242). 

Kafiyeler, dize sonlarındaki ses benzerliklerinin az veya çok oluşuna dayalı olarak 

yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye ve cinaslı kafiye olmak üzere beş çeşide 

ayrılmaktadır (Çetin 2004: 243-245). 

 Zikri Aliyâr’ın şiirleri bu bağlamda bir incelemeye tabi tutulmuş ve âşığın bu 

anlamdaki yetkinliği konusunda fikir vermeye yeteceğini düşündüğümüz sayıda tespitlere 

ulaşılmıştır.   

 İncelemelerimizde âşığın şiirlerinde en çok, mısra sonundaki tek ses benzerliği olarak 

tarif edebileceğimiz, yarım kafiyeyi kullandığı ortaya çıkmıştır. Aşağıda benzerliğin 

sağlandığı sesler alfabetik olarak sıralanmış ve yay ayraç içerisinde sırası ile söz konusu 

seslerin kullanıldığı şiirin ve dörtlüğün numaraları verilmiştir: 

  

 

“a”: (4/1), (69/2), (82/6). 

“ç”: (9/2), (12/1), (23/1), (29/3), (47/3), (56/1), (61/5), (75/2), (78/2), (93/4). 

 “d”: (28/5). 

 “e”: (6/1). 

 “ğ”: (17/2), (49/1), (55/4), (87/6). 

“k”: (3/2,3), (9/3), (10/2), (12/3), (13/1), (14/1), (17/4), (21/5), (22/5), (24/4), (25/2), 

 (27/3),  (29/2), (34/4), (38/2), (45/5), (49/2), (51/2), (54/2), (61/2), 

(74/3), (75/3),  (80/5), (92/1). 

“l”:  (1/2), (5/3,4), (7/1), (8/1), (12/4,5), (13/5), (14/4), (19/2), (20/1), (21/4), (24/2), 

(26/4),  (31/1),  (35/3),  (36/1,4) (37/1), (38/4), (40/1), (46/1,3), (48/3), (53/2), 
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(54/4), (55/3), (56/5), (61/1), (63/2), (66/1,4), (68/1), (69/1), (74/4), (76/3), 

(77/3),  (79/4), (81/1,3), (82/1), (87/2), (89/6), (90/1,4), (96/1). 

 “m”: (99/3). 

 “n”: (11/1), (13/3), (16/2), (32/2), (34/2), (36/3), (87/4), (89/2). 

 “p”: (89/3). 

“r”: (3/1), (39/2), (41/3), (47/4), (54/1), (58/3), (69/3), (79/2), (80/3), (82/4), (85/1), 

(88/1). 

 “s”: (13/2), (18/3), (65/2), (73/3). 

“ş”: (14/3), (18/2), (24/3), (33/3), (41/2), (64/3), (76/4), (83/4), (35/2), (66/2), 

(68/3). 

“t”: (4/5), (9/4), (15/4), (32/3), (44/1,2), (45/3), (50/1), (73/2), (76/1), (77/2), 

(82/12), (87/7), (90/3). 

 “y”: (4/2), (4/6), (19/4), (36/2), (45/2), (62/1). 

“z”: (1/3), (3/5), (19/5), (26/6), (28/3), (31/5), (41/1), (46/2), (54/3), (58/4), (60/3), 

(62/2),  (64/1), (65/3), (67/2), (71/2,5), (73/1), (82/7), (86/1), (89/5), (90/2,5), 

(91/3), (95/1), (97/3). 

 Yukarıdaki tespitler incelendiğinde âşığın yarım kafiye kurgusunda 16 farklı ses 

kullandığı görülmektedir. Bunlar içerisinde de en çok “l”, “k” ve “z”  sesleri öne çıkmaktadır. 

 Bilindiği üzere mısra sonlarındaki iki ses benzerliği tam kafiye ismini almaktadır. Bu 

kafiye çeşidine uygun olarak tespit ettiğimiz ses benzerlikleri şu şekildedir: 

 “ad”: (66/5). 

 “af”: (96/4). 

 “ağ”: (60/4). 

 “ah”: (6/4). 

 “ak”: (16/1), (39/1), (63/1). 

 “al”: (57/1), (85/4). 

 “am”: (50/3). 

“an”: (8/4), (19/1), (25/5), (26/5), (43/2), (47/1), (56/2), (71/1), (77/1), (89/4), (99/2). 

 “ar”: (49/4), (55/2), (56/4), (74/2), (82/13), (92/3). 

 “aş”: (5/2), (40/3), (42/1), (58/2), (83/6), (84/4). 
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 “at”: (33/1), (61/3), (95/4). 

 “az”: (17/5), (26/3). 

 “ba”: (83/7). 

 “ce”: (43/3). 

 “da”: (87/8). 

 “de”: (91/2). 

 “ek”: (63/4). 

 “el”: (58/1). 

 “em”: (23/3), (30/3). 

 “er”: (55/5). 

 “es”: (83/5). 

 “et”: (52/8). 

 “it”: (28/4). 

 “iz”: (53/3). 

 “ka”: (88/3). 

 “la”: (31/2), (79/3). 

 “mi”: (83/3). 

 “na”: (59/2), (76/5). 

 “ok”: (96/2). 

 “ol”: (87/3). 

 “öz”: (53/1). 

 “pe”: (11/3). 

 “ra”: (15/5), (42/4). 

 “ri”: (18/4). 

 “rt”: (87/5). 

 “sa”: (70/4). 

 “ül”: (60/1). 

 “va”: (69/4). 

 “zı”: (79/5). 

 Görüldüğü üzere âşık tam kafiye ile ahengi sağladığı birimlerde 39 farklı ses 

kullanmıştır. Buradaki yoğunlaşma ise “an”, “aş” ve “ar” seslerinde olmuştur. 
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 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde tespit ettiğimiz kafiye çeşitleri içerisinde kullanım sıklığı 

açısından üçüncü sırada yer alan zengin kafiye; kısaca, mısra sonlarındaki ikiden çok ses 

benzerliği şeklinde tarif edilebilir. Tahmin edileceği üzere şiirde ahengi bu kafiye çeşidi ile 

sağlamak yarım ve tam kafiyeye nispeten daha zordur. Aliyâr’ın şiirlerinde rastladığımız 

zengin kafiye örnekleri şunlardır: 

 “aba”:  (17/3). 

 “ade”:  (30/5). 

 “al”:  (51/4). 

 “anda”: (70/2). 

“ara”: (32/4), (64/2), (93/2). 

 “arın”:  (52/2). 

 “atan”: (22/1). 

 “aya”:  (20/3).  

 “azı”:  (18/1). 

 “cak”:  (20/2). 

 “çek”:  (19/6). 

 “dan”:  (51/3). 

 “daş” :  (11/4). 

 “der”:  (52/4). 

 “eli”:  (16/5).  

 “ence”: (87/1). 

 “iye”:  (51/1). 

 “lan”:  (88/4). 

 “man”: (26/1). 

 “nle”:  (26/2). 

 “öre”:  (84/3). 

 “rak”:  (85/5). 

 “rap”:  (21/3). 

 “rek”:  (2/2). 

 “run”:  (4/4), (33/2).  

 “san”:  (48/1). 

 “ste”:  (8/2). 

 “şan”:  (94/4). 

 “şığ”:  (24/1). 

 “tar”:   (88/2), 

 “ürü”:  (78/3). 

 “yan”:   (22/2).

 

 32 farklı sesle karşılaştığımız zengin kafiye örneklerinde belli bir seste yoğunlaşma 

görülmemektedir. Sadece “ara”  sesi üç, “run” ve “yan” sesleri ikişer kez kullanılmış, 

diğerleri ise kafiye kurgusunda birer kez yer bulabilmiştir.   

 İncelediğimiz 99 şiirde karşılaştığımızı bir diğer kafiye çeşidi de tunç kafiyedir. Ali 

Berat Alptekin tunç kafiyeyi şöyle açıklamaktadır: “Zengin kafiye içerisinde değerlendirilen 

tunç kafiye üç veya daha fazla ses benzerliğine dayanır. Ancak zengin kafiyeden farkı bir 

mısradaki kafiye oluşturan kelimenin diğer mısradaki kafiye oluşturan kelimenin içerisinde 
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yer almasıdır.” (Alptekin 2002: 50). Aliyâr’ın şiirlerinde bunların örnekleri diğer kafiye 

çeşitlerine oranla daha az olup şu şekilde sıralanmaktadır: 

 “anan”: (71/3). 

 “ara”:  (4/3). 

 “arı”:  (16/4), (52/1,3). 

 “arif”:  (81/5). 

 “elek”:  (67/3). 

 “elli”:  (30/2). 

 “gel”:  (70/3). 

 “memiş”: (82/8). 

 “sıra”:  (94/1). 

 “yan”:  (39/4). 

 Görüldüğü üzere âşığın kafiye çeşitlerini kullanım sıklığı söz konusu türlerin zorluk 

dereceleri ile ters orantılıdır. Âşık yukarıda sıraladığımız 283 birim içerisinden 53’ünde 

ahengi sadece kafiye ile sağlamıştır. Geriye kalan birimlerde ise ahenk kafiyenin yanı sıra 

redifle sağlanmıştır.  

 Aslında redife müracaat etmeksizin sadece kafiye ile ahengi sağlamanın daha zor ve 

belli bir ustalık gerektirdiği bilinmektedir (Boyraz 2010: 117-118). Âşığın bu anlamdaki 

başarısı çok da parlak görünmemekle birlikte söz konusu şiirlerin irticalen söylendiği göz ardı 

edilmemelidir.     

 Bunun dışında söz konusu birimlerin bazılarında [(17/1), (55/1) ve (91/1)] âşık, 

kafiyeyi sağlayamamış ve ahengi redife teslim etmiştir.  Bu durum sadece şiirlerin ilk 

dörtlüklerinde söz konusudur.  

 Şiirlerde zaman zaman ahenk veya hece kaygısıyla gerçekleştirilen birtakım ses 

olaylarına rastlanmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: 

e  sıralıyım   (sıralayayım)                     

e  yaralıyım                                    

e  bahtı karalıyım              

b  Gurbet seni olmasaydın   (15/5) 
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e   hevesli  

e   sesli  

e   mesli   (mestli) 

b   kıldıramazlar   (83/5) 

ç  avara   (avare) 

ç  davara 

ç  yolsuzluklara 

b  kalsan Köroğlu   (93/2) 

a  bu sıra                          

b  yana döndü 

a  asıra   (asra) 

b  yana döndü   (94/1) 

d   yuvam yok  

d   duvam yok   (dua)  

d   davam yok 

b   Aliyâra küskünüm   (69/4) 

 Bu dörtlükte âşık “dua” kelimesini “duva” şeklinde kaleme almış. Bir başka şiirinde 

ise şartlar aynı olduğu halde söz konusu kelimenin farklı/doğru şekilde kaleme alındığı 

görülmektedir: 

f   dua  

f   yuva 

f   dava 

b   Onlar bu dünyaya geldi gittiler   (82/6) 

 Buradaki yazılış dikkate alındığında görülmektedir ki; “dua”, “yuva” ve “dava” 

kelimeleri arasında mısra sonundaki ses olan “a” sesi ile kafiye sağlanmaya çalışılmıştır. Oysa 

Aliyâr kuvvetle ihtimal ki bu şiiri söylerken söz konusu kelimeleri “duva”, “yuva” ve “dava” 

şeklinde telaffuz etmiştir. Buradaki durumun Türkçe imla kuralları ile ilgili olduğu açıktır.  

 Bu noktada sözlü geleneğin ürünleri olan âşık tarzı şiirlerde kafiyenin yazıya değil, 

söze dayandığı gerçeği bir kez daha kendini göstermektedir. 
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 Ziki Aliyâr’ın şiirlerinde, çıkış yerleri ve biçimleri açısından birbirine yakın seslerle de 

ahengi sağlamaya çalıştığı görülmüştür. Bunların örnekleri ise şu şekildedir: 

ç   överek   

ç   giyerek  

ç   diyerek 

b   Vatanım milletim bir de bayrağım   (56/3) 

ç   açtı  

ç   pişti 

ç   uçtu 

b   bakma sevdiğim   (59/3) 

c   açmam                            

c   taşmam 

c   içmem 

b   akma sevdiğim   (60/2) 

c   giydirdiz   (giydirdiniz)  

c   eğdirdiz   (eğdirdiniz) 

c   saydırdız   (saydırdınız) 

b   Bu vatan bölünmez şehitler ölmez   (95/2) 

 Görüldüğü üzere verilen örneklerde âşık kafiyeyi “v/y”, “ç/ş” ve “y/ğ” sesleri ile 

sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca son örnekteki rediflerde hece kaygısı ile “giydirdiz”, “eğdirdiz” 

ve “saydırdız” şeklinde yerel bir söyleyiş tercih edilmiştir. 

 Bunların yanı sıra şiirlerde “a/e”, “ı/i”, “ı/u” ve “u/ü” gibi ses benzerlikleri ile kafiye 

kurgusunun oluşturulmaya çalışıldığı örneklere de rastlanmaktadır:  

d   küsmesi var                         

d   susması var 

d   kusması var 

b   Ye hemşerim sen de ye   (1/4) 
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d   yaraları  

d   çareleri  

d   karaları 

b   Bağlar Zümrüt Sitesinde   (2/3) 

ç   hani  

ç   dumanı                       

ç   Narman’ı 

b   Gurbet seni olmasaydın   (15/3) 

e   kârım var                    

e   durum var 

e   yorum var 

b   katır canavar   (80/4) 

ç. Ayak 

 Âşık şiirinde genellikle ilk dörtlüğün ikinci dizesinde başlatılan bütün dörtlüklerin son 

dizelerinde yarım, tam, zengin, hatta cinaslı kafiyelerle oluşturulan yahut dizenin tamamında aynen 

tekrarlanan sözlerle vücuda getirilen ve dörtlüklerin mihengi durumunda olan kafiyeye ayak denir. 

Bunlardan mısra tekrarı şeklinde aynen tekrarlanalar tek ayak, kendi arasında kafiyelenenler ise döner 

ayak olarak isimlendirilir ( Kaya 2007: 116-118). 

 Şiirlerde tek ayak kullanmak döner ayak kullanmaya nispeten daha kolaydır. Çünkü tek ayak 

kullanımı âşığı kafiye bulma külfetinden kurtarmaktadır (Boyraz 2010: 114).  

 Zikri Aliyâr’ın şiirleri bu açıdan incelendiğinde 30 (1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 37, 38, 40, 43, 48, 52, 56, 57, 70, 82, 87, 88 ve 95.)  şiirde tek ayak kullanıldığı 

görülmektedir. Bunlardan 6 numaralı şiirde ayak dizesi şiirin son üç dörtlüğünde bir iki kelimelik bir 

değişikliğe uğramış, ahenk sözde redifle sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun dışında 4 ve 82 numaralı 

şiirlerin ayak dizelerinde de birer kelimelik değişiklikler yapılmıştır. Özellikle irticalen ve tek ayakla 

söylenen şiirlerde ayak dizesinin kelimelerinde değişiklik yapılması çok da yabancısı olduğumuz bir 

durum olmasa gerektir. Âşık bu değişiklikleri sanırız şiirdeki monotonluğu gidermek, manayı 

genişletmek ve aynı zamanda bu anlamda hünerini göstermek amaçlı yapmaktadır.  

 Aliyâr geriye kalan 69 şiirinde döner ayak kullanmayı tercih etmiştir.  Bunlar içerisinden iki 

şiirin (81 ve 99.) ayak seslerinde kafiye bozuk olup ahenk redife teslim edilmiştir. 
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 Döner ayak kullanılan şiirlerin ayaklarında en fazla yarım kafiyenin kullanıldığı 

görülmektedir.  Bu kafiye çeşidinde 9 farklı ses kullanılmış olup bunların tamamı ünsüzlerden 

oluşmaktadır. Tespit ettiğimiz bu ses benzerlikleri şöyledir: 

“ç”:  32 ve 76. 

“k”:  59 ve 60. 

“l”:  19, 23, 29, 31, 46, 50, 51, 54, 61, 63, 65, 72, 83 ve 93. 

“n”:  35. 

“r”:  7, 47, 80 ve 89.  

“ş”:  62, 68, 75, 77 ve 91. 

“t”:  55 ve 96.  

“t”:  74, 85 ve 92. 

“z”:  16, 20, 30, 34, 36, 44, 64 ve 67. 

 Âşığın ayak seslerinde kullandığı bir diğer kafiye çeşidi ise tam kafiyedir. Kullanım sıklığı 

açısından ikinci sırada yer alan tam kafiyeye ilişkin tespit ettiğimiz ses benzerlikleri ise şu şekildedir: 

“an”:  86. 

“ar”:  58. 

“at”:  33. 

“et”:  98. 

 “Kafiye ve Redif” başlığı altında da belirttiğimiz üzere âşığın kafiye çeşitlerini kullanma 

sıklığı bunların zorluk dereceleri ile ters orantılıdır. Nitekim bu durum ayak sesleri için de geçerlidir. 

Âşık diğer kafiye çeşitlerine nispeten kullanımı daha zor olan tunç kafiyeyi sadece iki şiirinin ayak 

seslerinde kullanmış olup bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: 

“ağır”:  42. 

“ağla”:  2.  

d. Tekrarlamalar 

 Herhangi bir şeyin belli aralıklarla yinelenmesi anlamına gelen tekrarlamalar, şiirde ahengi 

sağlamak, anlatımı güçlendirmek, bazı noktaları vurgulamak veya pekiştirmek gibi amaçlarla 

kullanılır. Tekrarlamalar ikilemelerle karıştırmamalıdır. Zira ikilemeler kalıplaşmış ifadelerdir ve bu 

anlamda ortak belleğin ürünü sayılırlar. Kalıplaşmışlıktan söz edemeyeceğimiz tekrarlamalar ise 

tamamen şair veya yazarın kişisel tasarrufu ile vücuda gelir. Tekrarlamalar dizeler hâlinde olabildiği 

gibi kelimeler veya kelime öbekleri biçiminde karşımıza çıkabilmektedir. (Boyraz 2010: 121). 

 Bu bağlamda Zikri Aliyâr’ın şiirlerindeki tekrarlamaları, şu başlıklar altında ele almak 

mümkündür: 
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 - Dize İçi Tekrarlamalar 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde dize içerisinde çok sayıda kelime, kelime grubu veya bağlaç tekrarı 

ile karşılaşılmaktadır. 99 şiir içerisinde tespit ettiğimiz dize içi tekrarlamaları, bulundukları şiir ve 

dörtlük numaraları ile alfabetik olarak şöyle sıralanmaktadır: 

ablaların ablasısın… (34/5) 

...aynı... aynı... (87/1) 

bazen… bazen... (41/2, 71/3) 

…bir… bir…  (45/1) 

bu nasıl... bu nasıl... (87/4) 

burda… burda… (56/5) 

derdime dert… (55/3) 

derdin… derdin… (32/3) 

dertlere dert… (3/2) 

doğru... doğru... (99/1) 

…dolu… dolu… dolu (59/4) 

...esti de esti (94/3) 

gâhi… gâhi… (20/3) 

...gideriz ...gideriz (72/3) 

gönlümün... gönlümün... (85/4) 

gurbettir... gurbettir... (57/2) 

hani kardeş bacı hani (15/3) 

hani… hani... (15/2) 

…hasta… hasta (36/1-4) 

hem… hem… (7/3), (19/4), (23/1,2), 

(83/2), (95/5) 

hep aynı... hep aynı... (84/3) 

hep... hep... (64/1) 

...inceden ince (94/2) 

insansan insan… (26/6) 

ister... ister... (81/2), (42/4), (59/2)  

kime... kime... (62/1) 

kimi... kimi... kimi... (97/2) 

kimi… kimi… (30/2), (78/3), (91/1), 

(92/3) 

kimisi… kimisi… (45/4) 

kul... kul... (8/4) 

kurban olam ismen kurbanam… 

(51/3) 

neler... neler (93/3) 

nerde… nerde… (49/4) 

neyin nesi... (73/3) 

...oldu ben oldum... (66/3) 

...öğretmen ...öğretmen (71/1) 

...öğretmenim ...öğretmenim (65/1-4) 

öz… öz… (16/3) 

…peşinde… peşinde (35/2, 49/3) 

sen de... sen de... (99/3) 

...susmuştur ...susmuştur (90/4) 

şahların şahı (34/5) 

yanarım ona yanarım (12/1-5) 

yeter... yeter (15/4) 

yetti... yetti (87/7) 

...yok ...yok (69/4) 

 

 - Dizeler Arası Tekrarlamalar 
 Kelime, kelime grubu veya bağlaçların farklı dizelerde yinelenmesi anlamına gelen bu başlık 

altında verebileceğimiz örnekler şu şekildedir: 

bana (65/2)  

bebek (87/6) 

ben (15/5) 

ben (60/2) 
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bir (51/2) 

bir insan (81/5) 

bir örnek gösterdik (51/4) 

birer (96/4) 

bu (79/4) 

bütün (93/3) 

Cumhuriyet (51/1-5)  

çiçek (65/1)  

çöl (46/3) 

dert (55/4) 

dolanır (60/3) 

gayri gerçekleri (90/1-2) 

gonca gül (83/1) 

gurbet (76/4) 

gurbette (12/3) 

halk (38/3) 

hem (19/4) 

her (23/2) 

her (27/2) 

herif (70/4) 

ilim (71/2) 

liselerin (22/4) 

misali (51/2) 

öğretmen (19/2) 

öğretmen (71/4) 

serhat (84/1,2) 

siz (65/2) 

tek (9/2) 

Türk (28/2) 

üç şey (56/1) 

vardır (56/4) 

vatan (56/2,3) 

vergi (87/6) 

yan- (71/3) 

yaprağım (12/4)  

yel (46/1) 

yıllarca (37/2) 
yol (46/1) 

 

 Bunların yanı sıra dizeler arası tekrarlamalar babındaki tespitlerimizin en büyük kısmını 

oluşturan redif örnekleri ise şöyle sıralanmaktadır: 

afiyet olsun (17/1-5) 

aldık (80/3) 

alıç ağacı (5/1-5) 
Âşıklar Kahvesi’nde (97/1-3) 

ayrı (31/2) 

bahar abla (34/1-5) 

bak (53/1-4) 

başka (33/1-3) 

bayram olanda (31/1-5) 

ben (47/4) 

beni (8/1-4), (98/1-3)  
beraber (48/2) 

bilir (75/2) 

bir zaman (41/1), (77/3) 

bitmiyor Halıcı Baba (30/1-5) 

bizleriz (96/1-5) 

boşu boşuna (35/1-4) 

bu akşam (55/1-5) 

bu sene (39/1-4) 

canavar (80/1-5) 

Cumhuriyet (23/1-6) 

Çırağı (42/1-4) 

çok düşündüm vazgeçtim 

(67/1-3) 
da gitti (35/3) 

dağlar (77/1-4) 

dedi (82/4) 

değil de neyidi (47/1-4) 
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demokrasi (51/1-5) 

dilber (21/1-5) 
diye verdi (47/3) 

doğru (5/4) 
Doğu’nun (76/1-5) 

döndü (94/1-5) 

dönsün bu çevremiz (29/1-5) 

eğer (81/1-5), (89/5) 
Erzurum (68/1-4) 

ettiler sevdiğim (61/1-5) 

ettin (60/1) 

gayri (50/1-3) 

geçmişte kaldı (41/1-4) 

gelir (25/3) 

gençliğim (62/1-3) 

gezeriz (96/5) 

gibi (39/3), (45/1-6), (48/3) 

gibiyiz (96/4) 

giderim (66/1-5) 

gideriz (72/3) 

gidiyor (51/2) 

gönder gelsin (74/1-4) 

gurbet (92/1-4) 

gurbetin (75/1-3) 

güzeldir (86/1-4) 

hasta (36/1-4) 
her gün (90/4) 

Ilgın’ın (73/1-4) 

için (5/3), (78/3) 

ile (3/4)   

ile beraber (48/4) 

İslam’dadır (99/1-3) 

isterim (64/3) 

kalmış (91/1-5) 

Kars’tadır (84/1-5) 

Konya’nın (72/1-4) 

Konya’yı (44/1-4) 

Köroğlu (93/1-4) 

küskünüm (69/1-4) 

lazım (71/2) 

Mevlâna’yı 

n’olur (86/3) 

ne dedi (46/1-3) 

odur (44/4) 

oğul (54/1-4) 

okunur  (43/2) 

oldu (57/1), (82/1), (90/2) 

oldular (78/1-4) 

oldum (36/2) 

oldun (49/4) 

olmuşum (14/1-5) 

olur (9/1), (54/2), (81/3), (89/1-6) 
ortasında (62/2) 

öğren (71/1) 

öğrendim (65/3) 

öğretmen (71/1-5) 

öğretmenim (65/1-4) 

öğretmenim var (19/1-6) 

Reyhanî (49/1-4) 

sakın ha (32/1-4) 

sende var (43/3) 

sevdiğim (59/1-4), (60/1-5) 

sizlersiniz (34/4) 

söyledim (58/1-4) 

susmuştur (90/1-5) 

var (1/4), (4/6), (20/1-4), 

(53/1), (79/1-5), (80/2,4), (99/3)   

var Karaman’ın (16/1-5) 

verdiz (65/4) 

Veysel’dir (85/1-5) 

yarattı (99/2) 

yok (52/5), (69/4), (88/1) 



43 
 

yok benim (63/1-4), (64/1-3) 

zaman (25/2) 

Zümrüt Sitesinde (2/1-4) 

 

 - Dize Tekrarı 

 Daha önce “Ayak” başlığı altında da belirttiğimiz üzere; Aliyâr, incelediğimiz 99 

şiirinin 30’unda tek ayak kullanmıştır. Bu, söz konusu şiirlerde dize veya dizelerin belli 

yerlerde şiir boyunca tekrar edilmesi anlamına gelmektedir. Bunların yanı sıra 75 numaralı 

şiirde her dörtlükten sonra iki dizelik bir birimin aynen tekrar edildiği görülmektedir. Bahsi 

geçen dize tekrarları alfabetik olarak şöyle sıralanmaktadır: 

Ah gariban odacılar (18/1-4) 

Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne (38/1-4) 

Bekledim bekledim gelen olmadı (40/1-4) 

Beni benden sordunuz mu? (24/1-5) 

Bu vatan bölünmez şehitler ölmez (95/1-5) 

Çanakkale geçilemez (28/1-5) 

Çevrene bak öyle yürü (26/1-6) 

Deprem Marmara’yı viran etti (52/1-8) 

Dolanır durur sanal âlemde (37/1-3) 

El ele vermenin zamanı geldi (48/1-5) 

Gelin el ele verelim (13/1-5) 

Gidelim Bosna Hersek’e (3/1-6) 

Gurbet bana ben gurbete alıştım (57/1-3) 

Gurbet benim neyime 

Kan damlar yüreğime  (75/ bağlantı) 

Gurbet seni olmasaydın (15/1-6) 

Güle güle on bir ayın sultanı (43/1-3) 

Kurtar beni insafsızın elinden (70/1-5) 

Onlar bu dünyaya/Konya’ya geldi gittiler (82/1-13) 

Özel Diltaş Lisesidir (22/1-5) 

Resulullah/Aklım fikrim/Benim gönlüm/Benim aklım orda kaldı (6/1-6) 

Tarihî Meram Köprüsü (27/1-5) 

Tek bir sisteme başladık (9/1-4) 

Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor (88/1-4) 
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Vatanım milletim bir de bayrağım (56/1-5) 

Yanarım ona yanarım (12/1-5) 

Yardım eyle sen Allah’ım (11/1-4) 

Ye hemşerim sen de ye (1/1-4) 

Yeni yıl fakire zulüm getirir  (87/1-8)   

Yine/hele dön gel Türkiye’ye (4/1-6) 

Yoksa ben mi tez kocaldım (10/1-4) 

Yurdunu sev çevren koru (25/1-5) 

 

Genel itibariyle Aliyâr’ın şiirlerinde tekrarlamalara sıkça başvurduğu görülmektedir. 

Bunların bazıları tekrir sanatına dâhil olup “Söz Sanatları” başlığı altından ayrıca ele 

alınacaktır. 

Âşığın şiirlerinde tekrarlamalara sıkça yer vermesi, onun üslubuyla alakalı olabileceği 

gibi kelime/söz dağarcığının zayıf olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Kelime dağarcığının 

zayıf olması âşığı zaman zaman böylesi bir yola itebilir ve hatta bazı ifade ve imajlar 

bakımından tekrara düşürebilir. Tekrarlamak ile tekrara düşmek birbirine karıştırılmamalıdır. 

Zira tekrara düşmek bir zorunluluk ve olumsuzluk içerirken, tekrarlamada bilinçli bir 

güzelleştirme gayreti söz konusudur (Boyraz 2010: 124-125). 

2. NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ 

Halk şiirinde şekil ve tür konusu üzerine çeşitli görüşler belirtilmişse de bu konuda 

henüz tam bir mutabakat sağlanamamıştır.  

Türkçe Sözlük’te “şekil”e biçim karşılığı verilmekte, “biçim” kelimesi ise şöyle tarif 

edilmektedir: “Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal.” 

(Türkçe Sözlük 2005: 262). 

Bu bağlamda Şeref Boyraz halk şiirinde tür ve şekil konusuna ilişkin şu görüşü ifade 

etmektedir: “Şiirde mısraların kümelenişi, mısra ve hece sayısı, kafiye düzeni ve şiirin 

bütününün hacmi şekli; şekli ne olursa olsun konu ve ezgi bakımından benzerlerinden 

ayrılanlar da türü belirlemektedir.” (Boyraz 2010: 126).  

Bunun akabinde halk şiirinde nazım şekli denildiğinde en çok “mani”, “koşma”, 

“semai”, “destan”, “divan” ve “ninni”nin akla geldiğini, gelmesi gerektiğini söyleyen Boyraz, 
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bunların nazım şeklini belirleyen hususiyetler açısından değerlendirilmesi sonucunda ortaya 

şöyle bir tablonun çıktığını belirtir:  

 

Nazım 
Şeklinin Adı 

Mısraların 
Kümelenişi 

Hece 
Sayısı 

Şiirin 
Hacmi 

Mani dörtlük 7 tek dörtlük 
Koşma dörtlük 11 3-5 arası dörtlük 
Destan dörtlük 8 veya 11 5-150 arası dörtlük 
Semai dörtlük 7 veya 8 3-5 arası dörtlük 
Divan dörtlük 15 veya 16 3-5 arası dörtlük 
Ninni muhtelif 5, 7, 8, 11 2-18 arası dize 

(Boyraz 2010: 126-127). 

 

Zikri Aliyâr’ın şiirleri nazım şekli açısından incelenirken -genel itibariyle- Şeref 

Boyraz’ın söz konusu tablosu esas alınmıştır. 

a. Kullanılan Nazım Şekilleri 

Zikri Aliyâr’ın ele aldığımız 99 şiirinden 98’i dörtlüklerden oluşmaktadır. Sadece 75 

numaralı şiirde dörtlüklerin ardına iki dizeden oluşan nakarat/bağlantı eklendiği 

görülmektedir. 

Şiirler dörtlük sayıları açısından incelendiğinde 37 şiirin beş, 36 şiirin dört, 14 şiirin üç, 

8 şiirin altı, 2 şiirin sekiz ve birer şiirin de on üç ve dokuz dörtlükten oluştuğu görülmektedir. 

Buna göre 99 şiirde toplam 457 birim bulunmakta olup şiirlerin ortalama 4 dörtlükten fazla 

bir hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle âşığın şiirlerinin hacim açısından 

yeter seviyede olduğunu düşünüyoruz.    

Şiirleri nazım şekli açısından ele aldığımızda koşma, semai, destan ve divan olmak 

üzere dört farklı nazım şekli ile karşılaşıyoruz. Özellikle kullanım sıklığı açısından ilk üç 

sırayı paylaşan koşma, semai ve destan âşık edebiyatında örneğine sıkça rastlanan nazım 

şekilleridir (Boyraz 2010: 130). Bu bağlamda şiirlerinde daha çok bu nazım şekillerini 

kullanmayı tercih eden Zikri Aliyâr’ın nazım şekilleri açısından geleneğin bu özelliğini haiz 

bir temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz.  

Bilindiği üzere âşıkların ayak kullanmak suretiyle dörtlüklerden tesis ettikleri ve 

genellikle 11’li hece ölçüsü ile söyledikleri/yazdıkları şiirlere koşma ismi verilmektedir (Kaya 

2007: 439). Bunların kafiye yapısı birinci dörtlükte (abab, abcb, aaab) diğer dörtlüklerde ise 

(cccb, çççb...) olarak şekillenir. Şeref Boyraz’ın nazım şekillerine ilişkin çizdiği tabloyu göz 
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önüne alarak bu bilgilere söz konusu nazım şeklinin genellikle 3-5 arası dörtlükten oluştuğunu 

da ekleyebiliriz. 

Bu ayırt edici özellikler ışığında ele aldığımızda Aliyâr’ın şiirlerinin 61’ini koşma 

nazım şekliyle söylediği/yazdığı görülmektedir. Bunların 10’u üç dörtlükten oluşurken geriye 

kalanların dörtlük sayısı 4-5 aralığında değişmektedir. Âşık koşma nazım şekliyle 

söylediği/yazdığı 75 numaralı şiirinde her dörtlüğün arkasına iki dizeden müteşekkil bir 

bağlantı eklemiştir. 

 Âşık söz konusu şiirlerinin genelinde abab, cccb, çççb kafiye yapısını kullanırken; 

bazı şiirlerini (32, 33, 34, 65, 67, 74, 78, 79, 80, 84 ve 93.) ise abcb, çççb, dddb kafiye 

örgüsüne göre tesis etmiştir.  

Aliyâr’ın şiirlerinde koşma nazım şeklinden sonra en çok semai ile karşılaşmaktayız. 

Bilindiği üzere semai şeklindeki şiirler de koşma kafiye düzenindedir; fakat bunlar 8’li hece 

ölçüsü ve (5+3), (4+4) durak sistemleri ile vücuda getirilir (Alptekin 2003a: 49). Dolayısıyla 

bu nazım şekillerini birbirinden ayırt etmemizi sağlayacak en önemli ölçüt hece sayıları 

olmaktadır. 

Ayrıca türler, şiirin şekline bakılmaksızın konu ve ezginin sağladığı ayrışmalarla ortaya 

çıktığına göre farklı nazım şekillerinin altında aynı türlerin bulunması olağan karşılanmalıdır. 

Dolayısıyla güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt gibi türler sadece koşma nazım şeklinin 

değil aynı zamanda semai ve destanın da türü olarak karşımıza çıkabilir (Boryaz 2010: 128-

129).   

Bu bağlamda yaptığımız incelemelerde Zikri Aliyâr’ın 99 şiirden 26’sının bu nazım 

şeklinde olup genel itibariyle 4-5 dörtlükten tesis edildiği görülmektedir. Geriye kalan 

şiirlerden 1’i (7.) üç, 4’ü (6, 15, 19 ve 26.) ise altı dörtlükten oluşmaktadır.  

Ayrıca bunlar içerisinde sadece bir şiirde (2.) abcb, çççb, dddb kafiye yapısı kullanılmış, 

diğerlerinde ise abab,cccb, çççb kafiye örgüsü tercih edilmiştir.   

Aliyâr’ın şiirlerinde karşılaştığımız bir diğer nazım şekli de destandır. Şeref Boyraz’ın 

nazım şekilleri ile ilgili tablosuna bakıldığında destanın 5-150 dörtlük aralığında bir hacme 

sahip olabileceği görülmektedir. Yine söz konusu tablodaki verilerden hareketle semai ve 

koşmanın da 3-5 dörtlük arasında bir hacme sahip olabileceği düşünüldüğünde, bu nazım 

şekilleri ile destanın şekil açısından karıştırılma olasılığı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada ayırt 
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edici özellik olarak anlatım biçimi/üslup ve içeriğe bakılmalıdır. Görüldüğü üzere bazen 

nazım şeklini belirlemek için dış yapıyla ilgili unsurlar yeterli olmamaktadır (Boyraz 2010: 

132). 

Bu bağlamda ele aldığımız 99 şiirden 9’unun destan nazım şekli ile vücuda getirildiği 

görülmüştür. Bunlardan üçü 8’li, diğerleri 11’li hece ölçüsü ile söylenmiş/yazılmıştır. Ayrıca 

9 şiirden 4’ü altı, 2’si sekiz dörtlükten oluşurken diğerleri 5, 9 ve 13’er dörtlükten 

müteşekkildir. 

Şiirlerin kafiye yapıları ise abab, cccb, çççb şeklindedir. 

Aliyâr’ın incelediğimiz şiirleri içerisinden 3’ü de divan nazım şeklindedir. Üçer 

dörtlükten oluşan söz konusu şiirlerin kafiye yapısı ise aaba, ccca, ççça şeklindedir.       

b. Kullanılan Nazım Türleri 

Ahmet Talat Onay halk şiirinin şekil ve türlerine ilişkin yaptığı tasniften sonra şöyle bir 

uyarıda bulunur: “Halk şiirlerinde yalnız şekillerine ve nev’ilere göre yapılacak tasnifler 

noksan kalır. Çünkü, teganniyi de gözden uzak tutmamalıdır.” (Onay 1996: 8). 

Yine M. Ocal Oğuz da türlerin konu ve ezgilerine bakılarak adlandırılması gerektiğini 

belirtir. Ona göre: “Tek başına konu, türü belirleyebileceği gibi, konuyu da belirleyici ve 

sınırlayıcı bir özelliğe kavuşmuş ezgiler de tür adı olarak kabul edilebilir.” (Oğuz 2001: 18).  

Görülüyor ki halk şiirinde türler, konu ve ezgiye bakılarak belirlenmektedir, 

belirlenmelidir. Fakat ezginin olmadığı veya bize yardım edemediği durumlarda türü 

belirlemek için başka ölçütlere ihtiyaç ortaya çıkacaktır. Zira türü belirlemek için tek başına 

“konu” da yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda türleri belirlemede kullanabileceğimiz 

bir diğer kıstas, âşığın tutumu ve bu tutumun şiirde doğurduğu hava; yani kısaca âşığın/şairin 

üslubudur (Boyraz 2010: 134-136). 

Bu bağlamda Şeref Boyraz, mevcut nazım türleri listesine beş yeni isim daha eklemek 

suretiyle, âşık edebiyatında olması gerektiğini düşündüğü toplam 17 nazım türü belirlemiştir. 

Bunlar şunlardır:  

 1. Ağıt 

 2. Alkışlama 

 3. Bilgileme 
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 4. Dertleme 

 5. Dertlenme 

 6. Güzelleme 

 7. Kargışlama 

 8. Karşılama 

 9. Koçaklama/Yiğitleme 

 10. Öğütleme 

 11. Öyküleme 

 12. Salavatlama 

 13. Şikâyetlenme 

 14. Taşlama 

 15. Uğurlama 

 16. Varsağı 

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

 Zikri Aliyâr’ın şiirleri bu başlıklar çerçevesinde incelendiğinde karşımıza 11 farklı 

nazım türü çıkmaktadır. Kullanım sıklığına göre bunları şöyle sıralamak ve detaylandırmak 

mümkündür: 

1. Güzelleme 

 Bilindiği üzere sevgili, bağ, bahçe, at, dere, dağ, köy, kent, vs. gibi beğenilen ve gönül 

verilen kişi, yer, nesne veya kavramların güzelliğini konu edinen şiirler güzelleme diye 

isimlendirilmektedir (Kaya 2007: 357). 

 Güzelleme, Aliyâr’ın şiirlerinde en fazla karşılaştığımız türdür. İncelediğimiz 99 şiirin 

29’u bu türde söylenmiş/yazılmıştır.   

 Âşık bu şiirlerinin çoğunda (16, 44, 68, 72, 73, 84 ve 86.)  belli şehir/yerlerin 

güzelliklerinden bahsetmiş buraları methetmiştir. Bunun yanı sıra sevdiği kişiler için söylediği 

şiirleri de (7, 21, 24, 34, 82, 83, 85 ve 96.) bu tür içinde en çok rastladıklarımızdandır. 

Bunların dışında vatan, millet, bayrak, cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramlar; ağaç, köprü 

okul gibi belli nesneler ve kutsal topraklar, Ramazan, İslamiyet gibi dinî değerler de şiirlerde 

konu edilmiştir.  
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  Güzellemelerde en çok sevgiliden bahsedildiği bilinmektedir. Fakat söz konusu 

şiirlerinden sadece birini (60.) sevgiliye ayıran Zikri Aliyâr, bir şiirinde de (24.) kendisinden 

bahsetmiştir. 

2. Dertlenme 

 Âşığın bizzat kendisinin yaşadığı rahatsızlık, üzüntü ve sıkıntıları konu edinen 

şiirlerdir. Bunlarda yakınma, şikâyet ve acındırma söz konusu olup dert ve sıkıntıların 

kaynağından çok ortaya çıkan acı sonuçlardan bahsedilir (Kaya 2007: 104; Boyraz 2010: 

141). 

 Aliyâr’ın şiirlerinden 25’inin bu türde olduğu tespit edilmiştir. Âşık söz konusu 

şiirlerinin çoğunu (15, 31, 40, 50, 54, 55, 57 ve 56.) gurbet dolayısıyla çektiği sıkıntılara 

ayırmıştır. Bunların yanı sıra aşk yüzünden (8, 35, 47, 59 ve 61.) ve zamanın hızlı geçişinden 

(10, 41 ve 62.) dertlendiği, şikâyet edip yakındığı şiirleri de göze çarpmaktadır. Bunların 

dışında kalan şiirlerde ise yer yer burada sayılanların da içine dâhil edilebileceği sebeplerden 

doğan çeşitli dert ve sıkıntılar konu edilmiştir.  

3. Şikâyetlenme 

 Şikâyetlenme, bir şekilde âşığı rahatsız eden, onun duygularını inciten ve 

düşüncelerine ters gelen kişi, konu veya durumların şikâyet edildiği şiirler olarak tarif 

edilmektedir. Bunlarda dertlenmedekinin tersine dert ve sıkıntılardan çok bunların sebep ve 

kaynakları üzerinde durulur. Ayrıca bireysel konulardan değil de daha çok toplumsal 

sorunlardan bahsedilir. (Boyraz 2010: 143-144).  

 Aliyâr’ın şiirlerinden 12’si bu türde söylenmiş/yazılmıştır. Bunların büyük kısmında 

(38, 53, 87, 93 ve 94.) yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik gibi toplumsal sorunlardan şikâyet 

edildiği görülmektedir. Bunların yanı sıra şikâyetler (64, 67, 69 ve 90.) âşıklık geleneğine ve 

âşıklara sahip çıkılmaması, gelenek içerisindeki birtakım olumsuzluklar ve geleneğe ilginin 

azalması gibi sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

 Ayrıca âşık, geriye kalan şiirlerinde yine âşıklık geleneğine ilişkin sözünde durmayan 

yöneticilerden yola çıkarak Avrupa’nın politikaları (78.), sanal âlemdeki sahte dostluklar (37.) 

ve verilen şehitler dolayısıyla devlet yönetiminden (95.) şikâyet etmiştir.    
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4. Taşlama 

 Kişi, toplum veya çağı yergi, mizah ve ironi zarflarından en az biriyle eleştiren 

şiirlerdir. Bu zarflardan birini kullanmayan eleştiri şiirleri ise şikâyetlenme türünde yer alır 

(Kaya 2007: 104; Boyraz 2010: 144). 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinden 8’i bu tarife uyan metinlerdir. Âşık söz konusu şiirlerinde 

(1, 4, 9, 17, 70, 80 ve 88.) kültüründen, benliğinden uzaklaşanları; yolsuzlukla devlet malını 

yiyenleri; camilerdeki merkezi sistemi; tartıştığı bazı kimseleri; birtakım toplumsal sorunları; 

vs. yergi, mizah veya ironi yoluyla eleştirmektedir. 

 Ayrıca 45 numaralı şiirinde de Öksüz Ozan’a mizahi bir üslupla bir bakıma 

takılmaktadır. 

5. Öğütleme 

 Âşık fasıllarında da karşılaştığımız bu tür; âşıkların hayat tecrübelerinden hareketle 

dinleyenlere öğüt verdiği şiirler, şeklinde tarif edilebilir (Kaya 2007: 86). Bilgileme türündeki 

kadar yoğun olmamakla birlikte öğütlemede de bir bilgi aktarımı söz konusudur. Fakat burada 

bilgilemedeki nesnelliğin tersine öznellik ön plandadır (Boyraz 2010: 143).   

 99 şiirden 8’inde bu türe rastlanmaktadır. Zikri Aliyâr bunların 4’ünde (13, 25, 26 ve 

29.) çevreye karşı duyarlılık, çevrenin korunması gibi çevreye ilişkin konularda 

dinleyici/okuyucuya birtakım öğütler veriyor. Ayrıca bazı şiirlerinde de (81, 32 ve 89.) 

erdemlilik, dürüstlük, büyüklere saygılı olma ve mazlumun yanında olma, vs. konularında 

bazı nasihatlerde bulunuyor.  

 Son olarak 48 numaralı şiirinde de âşığın millî birlik ve beraberlik duygusunu 

dinleyici/okuyuculara telkin ettiği görülmektedir. 

6. Dertleme 

 Âşıkların başkalarına ait dert ve sıkıntıları dile getirerek okuyucu veya dinleyicilerin 

onlara acımasını sağlamaya çalıştığı şiirlerdir. Sebep ve kaynaklardan ziyade acı ve sonuçlar 

üzerine yoğunlaşılır (Boyraz 2010: 141).  

 Âşığın 8 şiiri dertleme türündedir. Bosna Hersek’teki Müslümanlar, bir meslek grubu, 

Doğu halkı, depremzedeler, vs. âşığın söz konusu şiirlerinde dert, sıkıntı ve acılarına 

tercüman olduğu üçüncü şahıslardır. Bunların dışında genel olarak aşk yüzünden çekilen 

acılardan da bahsetmiştir Zikri Aliyâr.           
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7. Ağıt 

 Herhangi bir kişi veya varlığın tamamen veya geçici bir süreliğine kaybedilmesinden 

doğan acının terennüm edildiği şiirlerdir (Boyraz 2010: 140; Kaya 2007: 104). 

 Bu bağlamda incelenen şiirlerin 2’sinde (39 ve 49.) bu türe rastlanmıştır. Bunlardan 39 

numaralı şiirde âşık üçüncü bir şahsın acısını şiire dökmüştür. Diğer şiir ise Zikri Aliyâr’ın 

ustası Âşık Reyhanî’nin kaybedilmesinden doğan acısını dile getirdiği şiiridir.  

8. Koçaklama/Yiğitleme  

 Kahramanlık, yiğitlik, yurt sevgisi ve coşkuyu içeren ve yiğitçe bir eda taşıyan 

şiirlerdir (Kaya 2007: 435). 

 Zikri Aliyâr’ın 20 ve 28 numaralı şiirleri sözleri bu türün özelliklerini taşımaktadır. 

Bunlarda Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişi ve Çanakkale zaferinden yiğitçe bir eda 

ile bahsedilerek millî ruh ön plana çıkarılıyor. 

  

9. Öyküleme 

 Bir olay veya durumu belli bir akış içerisinde ve kimi zaman tasvir yoluna gidilmek 

suretiyle detaylandırarak hikâye eden şiirlerdir (Kaya 2007: 609). 

 İncelediğimiz şiirler içerisinde iki şiirin (52 ve 91.) bu türde olduğu tespit edilmiştir. 

Bunların birinde âşık deprem felaketi ve sonrasındaki olay ve durumları tasvir ederek 

dinleyici/ okuyucuya aktarırken diğerinde ise köyünün durumunu yine aynı metotla detaylı bir 

şekilde hikâye etmiştir.  

10. Kargışlama  

 Çaresizlik, kötülüğe maruz kalma, acı çekme gibi sebeplerle kendini rahatlatmak, 

sakinleştirmek adına söylenen ve en önemlisi içerisinde kötü düşünce ve dilekler barındıran 

şiirlerdir (Kaya 2007: 146). Beddua veya intizar şiirleri diye de isimlendirilmektedirler 

(Boyraz 2010: 142). 

 Zikri Aliyâr’ın bu türü şiirlerinde çok sık kullanmadığı görülmektedir. Zira 

incelediğimiz 99 şiirinden sadece birinde bu türün özellikleri tespit edilebilmiştir. Buradan 

hareketle âşığın her ne kadar büyük sıkıntı ve dertler çekse de bunların kaynak ve sebeplerine 

ilişkin kötü düşünce veya dileklerde bulunma yolunu tercih etmediğini söyleyebiliriz. 
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 Bu türün tek örneği olan 92 numaralı şiirinde de kendisine büyük acılar çektiren 

gurbete ilişkin kötü dileklerini dile getirdiği görülmektedir. 

11. Yalanlama  

 Âşıkların yaratıcılık güçlerini göstermek ve seyirci/dinleyiciyi eğlendirmek adına aşırı 

derecede inanılmaz yalanlar sıraladıkları şiirlerdir. Bunlar gerçek dışı yaklaşımlar şeklinde 

değerlendirilse de âşıklar bu tür şiirlerdeki yalanların aslında gerçeğin gizlenmiş şekli 

olduğunu ifade etmektedir (Kaya 2007: 88). 

 Zikri Aliyâr’ın bu türde olduğunu düşündüğümüz yalnız bir şiiri (33) bulunmaktadır. 

Seyirci/ dinleyiciyi eğlendirme işlevi gören bu şiirinde Aliyâr’ın mübalağalı ve mizahi 

yaklaşımların yanı sıra birtakım gerçeklere de yer verdiği görülmektedir.    

3. ÜSLUP 

 Şiirin en önemli unsurlarından biri olan üslup Türkçe Sözlük’te şöyle tarif 

edilmektedir: “1. Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz. 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya 

bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil. 3. Sanatçının 

görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış 

biçimi, biçem, tarz, stil.” (Türkçe Sözlük 2005: 2062). 

 Nurullah Çetin üslupla ilgili olarak şu ifadeleri kullanır: “Dili özel ve özgün bir 

kullanış biçimi olan üslûp, konuyu, duygu, düşünce ve hayalleri anlatış, ifade ediş, dile getiriş 

tarzıdır. Bir şairin kendine özgü tutumu, deyişi, söyleyiş biçimi onun üslûbunu verir.” (Çetin 

2004: 196). 

 İsmail Çetişli ise: “Üslûp; sanatkârın, ferdî bir duyuş tarzı ve kompozisyona sahip 

muhtevayı, kelimeden cümleye kadar uzanan dil unsurları aracılığıyla ve belli bir kalıp/yapı 

içinde, ferdî ve orijinal bir biçimde ifade etmesidir.” şeklinde bir tanım yapmaktadır (Çetişli 

2006: 63). 

 Söz konusu açıklamalardan hareketle üslubun alt başlıklarını dil unsurları, anlatım 

tutumu ve türleri ile edebî sanatlar şeklinde belirleyebiliriz (Boyraz 2010: 152). 
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a. Dile Ait Unsurlar 

1. Söz Varlığı 

 Bilindiği üzere söz dağarı eğitim durumu, okuma oranı, yaşanılan yer ve çevre gibi 

unsurlarla yakından ilgilidir. Küçük bir köyde doğup büyümüş, sadece ilköğrenimini 

tamamlayabilmiş Zikri Aliyâr kelime kadrosu açısından belki de en çok âşıklık geleneğinden 

beslenmiştir. Çıraklık döneminde başta ustası Reyhanî olmak üzere değişik âşıklardan 

dinlediği deyişler ve âşıklar kahvehanesinde bulunduğu sohbetler onun kelime dağarcığını 

biraz daha geliştirmiş olsa gerektir.  

 Ayrıca köy hayatından sonra gurbete çıkarak şehir hayatını da gören âşık böylece iki 

farklı çevrede yaşamış ve bu sayede kelime kadrosunu daha da çeşitlendirmiştir.  

 Aliyâr’ın şiirlerinde konuşma dilinin dışında mahallî kelimelerin yanı sıra uzak ve 

yakın döneme ilişkin bazı kelime veya tamlamalar göze çarpmaktadır. Âşığın söz varlığı 

konusunda fikir verebileceğini düşündüğümüz söz konusu kelime veya tamlamalar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

  

 

- Uzak Döneme İlişkin Kelimeler: 

arşıâlâ (96/3) 

âh u zâr (44/4), (55/2), (65/4), 

(66/2), (69/1), (75/1), (8/1), 

(89/1) 

bağban (24/3), (41/3) 

baht (40/4), (8/2) 

diyarıgurbet (81/1) 

döş (18/2) 

ecdat (27/1), (97/3) 

ehli iman (99/2) 

ehlisünnet velcemaat (99/2) 

felek (69/1) 

felli (30/2) 

gafil (99/3) 

gam (24/5) 

gümân (45/6) 

himmet (52/8) 

ihya eyledin (43/1) 

kaline (66/1) (kal: söz) 

vilayet (41/4) 

levh-i kalem (21/1) 

maşuk (81/1) 

medet (64/2) 

menzil (26/4), (66/4) 

mürüvvet (81/4)  (yiğitlik, 

mertlik) 

noksan (4/6) 

ser (35/4) 
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tabip (41/3) takat (40/2), (66/4), (91/2) 

 

- Yakın Döneme İlişkin Kelimeler:   
 

atom (96/3) 

banka (4/2) 

çadır kent (52/7) 

çağdaş (26/5) 

direksiyon (33/1) 

ekran (9/3) 

enflasyon (87/4,6) 

fatura (79/3) 

fotoğraf (21/5) 

gitar (88/2) 

gram (17/4) 

kanal (9/2) 

lüks (41/1) 

maç (76/4), (93/4) 

madalya (27/3) 

Mercedes (53/2) 

miyoplaşmış (1/3) 

mola (66/4) 

parola (28/2) 

peşin (68/3) 

petrol (78/2) 

polis (33/3) 

pop (88/2) 

pop müziği (4/5), (90/4) 

popçu (4/3) 

poz (21/5) 

pusula (94/1) 

raunt (62/3) 

tuş (62/3) 

reçete (86/2) 

sanal âlem (37/1-3) 

sistem (9/1-4) 

slogan (95/4) 

taksit (68/3) 

tansiyon (87/4) 

toto (9/4) 

trafik (33/3) 

vergi (87/5,6)  

yolsuzluk (93/3) 

 

 - Mahallî Kelimeler: 
 

çeçil peynir (84/5) 

hele (4/5,6) 

kocaldım (10/1-4) 

lavaş ekmek (84/5) 

onulmaz yara (32/4) 

tepren- (68/1) 

yağır (42/3)  
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2. Cümle Yapısı 

 Türkçe Sözlük’te cümle: “Bir yargıyı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya 

çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce.” şeklinde tarif edilmektedir (Türkçe 

Sözlük 2005: 377).  

 Bir metnin cümle yapısı onu şiire veya nesre yaklaştırabilmektedir. Dolayısıyla 

herhangi bir metnin şiiriyet gücü değerlendirilirken mutlaka bir ölçü olarak onun cümle yapısı 

da ele alınmalıdır (Boyraz 2010: 155). 

 Bu bağlamda Aliyâr’ın şiirleri incelendiğinde genel itibariyle her dizenin bir cümleden 

oluştuğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı cümlelerin de iki, üç, hatta dört dizeye 

yayıldığı görülmektedir ki buna ulantı adı verilir (Çetin 2004: 189). Tespitlerimize göre 88 

cümle iki dizede, 5 cümle 3 dizede tamamlanmıştır. 17 cümle ise 4 dizeye yayılmış, diğer bir 

ifadeyle söz konusu dörtlükler [(5/3), (8/2), (19/4,5), (22/4,5), (23/2,4,5), (25/2), (27/3), 

(29/4), (48/2,3,4), (66/4) ve (89/5).]  bir cümleden oluşmuştur. Daha komplike düşünmeyi 

gerektirdiğinden bu tarz cümleler kurmak, standart düşünme biçimiyle yapılabilen bir dizelik 

cümlelere nispeten daha zordur (Boyraz 2010: 155-156). Dolayısıyla bu cümle tarzı ile 99 

şiirde 110 kez karşılaşmamız âşığın cümlelerini kurarken kolaya kaçmadığını göstermektedir. 

 Bilindiği üzere nesir genel itibariyle kuru ve düz bir söylenişi olan tamamlanmış, 

anlamı açık hüküm, tasvir ve tanımlama cümlelerinden oluşur. Şiirlerin cümlelerinde ise 

durum bunun tersidir. Dolayısıyla cümlede nesre özgü yapıda cümleler kurmak, özellikle 

dizeleri hüküm ifadeleri ile bitirmek ahenksizliği doğurur (Çetin 2004: 188-189). Zikri 

Aliyâr’ın şiirlerinde ögelerinin dizilişi bakımından düz/kurallı 459 cümleye rastlanmıştır.  Bu 

rakam devrik, diğer bir deyişle nesre özgü olmayan cümlelerin yaklaşık 1/3’ü kadardır. Bu 

durumun şiirlerin ahengi açısından olumlu olduğu söylenebilir.  

 Bunun yanı sıra şiirlerde 95 cümlede yüklemin gerektirdiği çekim eklerine yer 

verilmemiş, açık hüküm belirten ifade tarzından kaçınılmıştır. Ayrıca yer yer şiirlerde “Kara 

günler saya saya/ Gâhi atlı gâhi yaya... (20/3)”, “Yedi sekiz nüfus bir oda... (87/8)”, “Elin 

sitem sözü feleğin kahrı... (42/2)” örneklerinde olduğu gibi herhangi bir sebeple yüklemi 

söylenmemiş cümlelere de rastlanmaktadır.  
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 3. İkilemeler 

 Şiirde ahengi sağlamak, anlamı pekiştirmek ve kavramları zenginleştirmek gibi 

amaçlara hizmet eden ikilemeler Türkçede aynı kelimelerin, zıt anlamlı kelimelerin, eş/yakın 

anlamlı kelimelerin tekrarı veya kelimelere herhangi bir ses, ek veya kelime eklenmesi 

yoluyla oluşturulmaktadır (Çetin 2004: 254; Boyraz 2010: 158). 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde sıkça ikilemelere başvurduğu görülmektedir. Bunların 

örnekleri şu şekilde sıralanabilir: 

- Aynı kelimelerin tekrarı yoluyla oluşturulanlar: 

acı acı (92/2) 

adım adım (76/2) 

ağır ağır (42/4), (76/2) 

Allah Allah (3/4) 

başka başka (86/1) 

bir bir (30/3) 

burcu burcu (27/3) 

gurbet gurbet (23/4) 

ılgın ılgın (95/3) 

ince ince (67/3) 

katar katar (68/4) 

kucak kucak (20/2) 

nakış nakış (7/2) 

neler neler (93/1) 

nice nice (43/3), (99/3) 

pare pare (8/3) 

yavaş yavaş (15/2) 

 

 

 - Zıt anlamlı kelimelerin tekrarı yoluyla oluşturulanlar: 

 

Doğu Batı (48/2) 

gece gündüz (45/2), (65/1) 

gelen giden (31/1) 

iyisi kötüsü (48/2) 

küçük büyük (26/4) 

solun sağın (68/2) 

yazın kışın (72/1) 

 

 - Eş/yakın anlamlı kelimelerin tekrarı yoluyla oluşturulanlar: 

 

akıl fikir (6/4) 

aslan kaplan (93/2) 

bahçe bağ (54/4)  

çarşı pazar (73/4) 

çayır çimen (84/1) 

dede torun (4/4) 

dert tasa (8/4) 

dumanlı karlı (56/4) 
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ekmeğin aşın (68/2) 

eli kolu (19/3) 

elvan elvan (39/2) 

eş dost (54/4) 

ev bark (3/3) 

fakir fukara (53/4), (87/3), 

(32/4) 

hız sürat (41/1) 

ilim irfan (22/2), (71/1) 

iş güç (82/10) 

kadir kıymet (84/1) 

kalem kitap (65/4) 

kaza vilayet (41/4) 

kazma kürek (2/2) 

kelebekler böcekler (34/3) 

kir pas (65/2) 

kirpiği kaşı (35/1) 

kolu kanadı (27/4) 

koyun kuzu (77/3) 

kusur hata (48/2) 

lezzet tat (8/3) 

lokman tabip (41/3) 

namus ar (88/1), (89/3),    

(56/4)  

okuma yazma (65/3) 

öğrencisi öğretmeni (13/3), 

(22/4) 

saya saya (20/3), (82/2) 

tas tencere (45/5) 

tek bir (9/1-4) 

temiz berrak (13/1) 

toprağı taşı (75/3), (84/4) 

toprağın taşın (68/4) 

vatan millet (24/1), (48/1), 

(56/1-5) 

vatan yurt (49/1) 

yalan yanlış (23/5) 

 

  

- Ses, ek veya kelime ilavesi yoluyla oluşturulanlar: 

 

baka baka (45/3) 

bakar bakar (69/3) 

bile bile (8/1) 

birer birer (61/2) 

çeke çeke (57/2) 

dertli dertli (90/3) 

dolana dolana (54/1) 

doya doya (44/1) 

dura dura (66/4) 

el ele (13/1-5), (26/4) 

falanla filan (74/3) 

gezer tozar (38/2) 

güle güle (26/4) 

günden güne (66/2) 

inceden ince (62/3) 

manda mı manda (70/2) 

omuz omuza (28/3) 

sere serpe (11/3) 

sıka sıka (87/7) 

yara yara (66/3) 

yemyeşil (57/1) 

yerden yere (35/3) 
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karma karışık (30/1) 

yana yana (25/5), (59/2), 

(60/5), (8/4) 

yanıp yanıp (96/1) 

 

4. Deyimler 

 Deyim Türkçe Sözlük’te: “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir 

anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.” şeklinde tarif edilmektedir (Türkçe Sözlük 2005: 

517). En az iki kelimeden oluşan bu kalıplaşmış ifadeler söze canlılık katma, sözü daha etkili 

hâle getirme gibi amaçlara hizmet eder (Boyraz: 2010: 161). 

 Deyimler mecazi bir anlam taşıdıkları için aynı zamanda sanatsal bir değer de sahiptir. 

Zikri Aliyâr şiirlerinde sıkça kullandığı deyimleri zaman zaman birtakım değişikliklere de 

uğratmıştır. Tespit ettiğimiz örnekleri şöyle sıralayabiliriz: 

acımadı gözümün yaşına 

(33/3) (gözünün yaşına 

bakmamak) 

ağır basmak (94/3) 

ağızdan düşmemek (51/5) 

ağzını bozmak (67/2) 

ah çekmek (21/4) 

ah etmek (47/1) 

aklı kalmak (6/4,6) 

aklını almak (60/5) 

aklını başından almak (21/4), 

 (63/2) 

aman demek (54/4) (aman 

 dedirtmek) 

ayak uydurmak (4/2) 

ayrı düşmek (54/4), (55/1) 

bahtı kara olmak (12/2), 

(58/3) 

bahtı karalı olmak (15/5) 

başı dik olmak (48/5) 

başını duman bürümek 

(almak) (10/3) 

beli bükülmek (12/3) 

benzi solmak (31/1) 

(bir şey) elden gitmek (9/4) 

(bir şeyde) gözü olmak (53/1) 

boşa çıkmak (12/2) 

boşa gitmek (6/5) 

boynunu bükmek (21/5), 

(75/3) 

burnunda tütmek (15/4), 

(55/2), (68/4) 

bülbül gibi şakımak (7/2) 

can dayanmamak (55/2) 

canına kıymak (11/1) 

canına yetmek (76/1) 

canından bezmek (3/5) 

canını sıkmak (80/5) 

ceza yemek (33/3) 

çağ atlamak (9/1) 

çığır açmak (9/2) 
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çile çekmek (14/1) 

çile çekmek (52/8) 

darda koymak (6/3) 

değer biçmek (56/1) 

deli etmek (16/5), (89/4) 

deli olmak (14/1) 

derdine yanmak (31/4) 

derdini dökmek (46/2,3), 

(55/4) 

dil uzatmak (24/2) 

dili dönmemek (6/1) 

direksiyon sallamak (33/1) 

dize getirmek (28/3), (53/3) 

doyum olmamak (17/1) 

döküyor teri (22/3) (ter 

dökmek) 

el ele vermek (13/1-5), 

(48/15) 

el uzatmak (24/2) 

elinden tutmak (54/4) 

eline düşme (58/1) 

eline fırsat geçmek (1/1) 

engel tanımamak (70/3) 

fırça yemek (18/3) 

gezip tozmak (41/1) 

gönlü kalmak (6/5) 

gönlünü eğlemek (25/4), 

(47/2) 

gönül almak (66/1) 

gözü olmak (73/4) 

gözü yolda olmak (31/1) 

gözü yollarda olmak (61/1) 

gözüne batmak (96/2) 

gözyaşı dökmek (6/2) 

hakkını yemek (53/1) 

hasret bırakmak (39/1) 

hasret kalmak (55/3), (69/2) 

havalardan uçmak (9/2) 

(yüksekten uçmak) 

hesap vermek (3/1) 

huzur bulmak (56/5) 

ışık tutmak (85/3) 

içi yanmak (76/1), (22/5) 

illallah etmek (70/1) 

imdadına yetişmek (52/2) 

iş başa düşmek (32/2) 

işine gelmemek (45/2) 

işini bitirmek (80/2) 

kafasını takmak (9/3)  

kanını emmek (36/3) 

kanlı yaş dökmek (21/5) 

karalar bağlamak (2/3), (96/5) 

karar kılmak (23/3) 

kemer sıkmak (87/7) 

kök salmak (23/2), (29/2) 

kucak açmak (27/2) 

kula kul olmak (8/4)  

kurban olmak (51/3) 

kurşun sıkmak (3/3) 

kül etmek (60/1) 

kül olmak (60/5) 

(lüks) içinde yüzmek (41/1) 

murada ermek (47/4), (79/2), 

(39/2), (58/3) 

murat almak (12/5) 

nazar değmek (83/2) 

paçayı yırtmak (87/5) (paçayı 

kurtarmak, sıyırmak) 
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pili bitmek (87/7) 

saçı ağarmak (76/2) (saçı başı 

ağarmak) 

sahip çıkmak (22/5), (34/4) 

sararıp solmak (14/4) 

saygı sayan (22/2) (saygı 

duymak) 

sineye çekme (49/2) 

takati kalmamak/kesilmek 

(54/1,2), (40/2), (41/4) 

tat alamamak (37/1) 

tütsün ocak (20/2) (ocağı 

tütmek) 

umudu boşa çıkmak (35/4) 

umut kesmek (18/3) 

yaş dökmek (14/1) 

yerden yere çalmak (35/3) 

yiyip bitirmek (15/1) 

yoksulluk çekmek (54/2) 

yol kesmek (94/3) 

yola düşmek (46/1), (66/1) 

yolda kalmak (14/4) 

yolu düşmek (80/1) 

yolunu beklemek (6/5) 

yolunu kesmek (69/1) 

yorgun düşmek (66/5) 

yüreği parçalanmak (8/3) 

yüreği yanmak (12/2) 

yüreğine ateş düşmek (35/1) 

yüreğini ezmiş (21/1) (yüreği 

ezilmek) 

yüreğinin yağı erimek (10/3) 

yürek dağlamak (2/2) 

yüz sürmek (6/4) 

yüzü gülmek (79/3) 

yüzü gülmemek (66/4), (87/2) 

yüzünü güldürmek (83/9) 

yüzü olmamak (88/1) 

 

5. Atasözleri 

 İlk söyleyicilerini tespit edemediğimiz atasözleri hayat prensibi olacak fikir ve 

düşünceleri din, ahlak, hukuk, iktisat, terbiye, gelenek-görenek ile tabiat hadiselerinden, vb. 

çıkacak kuralları söz ve yazı ile nesillerden nesillere aktaran hikmetli cümlelerdir (Elçin 2001: 

625). Kalıplaşmış ifadeler içerisinde yer alan atasözleri; uzun gözlem, deneyim ve 

tecrübelerle yoğrulan sözlerdir. Atasözlerinin kalıplaşmış ifadeler olması, onların 

bünyelerindeki bozulmaları en aza indirmiş ve özgünlüklerini korumalarını sağlamıştır 

(Gönen 2011: 331). 

 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde beş kez atasözüne müracaat ettiği tespit edilmiştir. Bunu 

yaparken de söz konusu atasözlerini şiirinin bünyesine uygun hâle getirmiş; yani sözler 

üzerinde birtakım değişiklikler yapmıştır. Örnekleri şu şekildedir: 
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          Ne ekersek onu biçek (19/6)  

Aliyâr da ektiğini biçecek (63/4) (Ne ekersen onu biçersin.) 

Meyveli ağaç taşlanır (24/3) (Meyveli ağacı taşlarlar.) 

Beyler çuvaldızı hep bize dürttü (87/5)  (İğneyi kendine, çuvaldızı 

başkasına batır.)Sözümden gocunur yarası olan (88/4) [Yarası olan gocunur 

(gocunsun).] 

6. Diğer Kalıp İfadeler ve Sözler 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde atasözü, deyim ve ikilemelerin dışında dua, beddua, yemin 

sözü, hadis, vb. kalıp sözler de görülmektedir. İçerisinde alıntıların da bulunduğu bu örnekler 

şunlardır: 

Çok şükür … (34/1) 

Dedi sadık yârim kara topraktır (85/5) 

Delikli demir çıktı mertlik bozuldu (90/5) 

Hak … yardımcın olsun (34/1) 

huzur İslam’dadır (99/1) 

Hübbül vatan minel İslam (56/3) (“Hübbül vatan minel iman”: Vatan sevgisi 

imandandır.)  

İnşallah… gözü kör olur (89/4) 

Temizlik imandan gelir (25/3) (“Temizlik imanın yarısıdır.”)  

vallahi (14/1), (34/5) 

 Bunların yanı sıra günlük konuşma dilinde, şarkı sözlerinde, âşık/şairlerin şiirlerinde, 

vs. karşılaşabileceğimiz bazı ifadeler de Aliyâr’ın şiirlerinde rastladıklarımız arasındadır: 

… sevda düştü serime (55/5) 

Al bayrak dalgalanacak 

(20/2) 

Asırlarca tütsün ocak (20/2) 

Attın âh u zâra… (8/1) 

Ay misali yüzün dilber (21/2) 

Ben bir garip… (24/5) 

Benden çok selamlar… (93/1)  

Bu aşkın ateşi yaktı özümü 

(54/3) 

Bu vatan bölünmez şehitler 

ölmez (95/1-5) 

Burcu burcu tarih kokan 

(27/3) 

Bülbülün de güle sevdası var 

(79/1) 

Çanakkale geçilemez (28/1-5) 
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Dişlerin incidir kiraz dudağın 

(60/4)  

El uzatıp gonca güller 

deremem (69/3) 

Gündüz hayalimde gece 

düşümde (35/2), (66/2) 

Kim sevmez güzel vatanı 

(13/4) 

Kime arz edeyim müşkül 

hâlimi (69/1) 

Kul eyledin kul olana (8/4) 

Kulaklarım seste gözüm 

yollarda (61/1) 

Meydan çakallara kaldı (12/4) 

Sarardı yaprağım soldu (12/4) 

Sazlarımız yaydır sözlerimiz 

ok (96/2) 

Vatanıma kurban olsun bu 

canım (56/2) 

Vicdanın sesini dinle (26/2) 

Yeri göğü arşı yaratan Allah 

(70/1) 

  

Yine konuşma dilinde ve halk şiirlerinde sıkça karşılaştığımız klişe söz ve tamlamalar 

Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde de kendini göstermektedir. Bunların örnekleri ise şöyle sıralanabilir: 

aşkın ateşi (35/1,4), (71/5), 

(74/3) 

aşkın deryası (14/4) 

aşkın elinden (94/5)  

aşkın şarabı (81/1) 

ayak tozu (20/3) 

bahar seli (58/1)  

bahtı kara (40/4),(64/2), 

(66/5), (8/2) 

bizim eller (34/2) 

cennet memleket (13/4) 

cennet vatan (56/2), (71/1)  

derde derman (26/5), (84/5)  

dert ortağı (31/5), (55/4), 

(71/3) 

dertli bülbül (94/5) 

din kardeşi (3/1) 

dost bağı (17/2) 

fâni dünya (66/4) 

gonca gül (7/1), (83/1) 

gönül bahçesi (71/4) 

gönül eleği (44/1) 

gönül insanı (34/4) 

gönül muhabbeti (97/1) 

gurbet el (12/1), (31/1), 

(54/1), (55/4,1), (61/1), (8/1) 

Hakkın divanı (32/2) 

hasret dumanı (15/3) 

İki cihanın güneşi (6/2) 

kahpe felek (39/1) 

kanlı yaş (21/5) 

kara gün (11/1), (20/3) 

karalı baht (12/2) 

muhabbet bağı (34/2) 

on bir ayın sultanı (43/1-3) 

sevgi seli (16/5) 

umut dağı (17/2) 

vatan millet bayrak (56/1-5)  

yaban el (15/6) 

zalim kader (39/2) 
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 Buraya kadar örneklerini sıraladığımız gerek günlük konuşma diline gerekse halk 

şiirine ilişkin bütün kalıplaşmış veya klişeleşmiş ifade, söz, tamlama, vs. bize Zikri Aliyâr’ın, 

şiirlerinde sözel doku anlamında geleneğin ortak malzemesinden mümkün olduğunca ve en 

iyi şekilde faydalandığını göstermektedir. Kalıp ifadelerin hem şiirin özgünlüğünü azaltan 

hem de dinleyici/okuyucunun şiiri kolayca benimsemesini sağlayan bir faktör olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira bunlar dinleyici/okuyucu için bir referans kabul edilmektedir (Boyraz 

2010: 168). 

7. Dil Sapmaları 

 Dil sapmaları kelime, ifade veya cümle yapılarında bilinen kurallar ve alışılmış 

yapılara aykırı birtakım değişiklikler, bozmalar, türetmeler, uydurmalar yapmak anlamına 

gelmektedir. Bunlara dil bilgisi kurallarına aykırı yapılar ve standart kültür dilinden ayrı özel 

kullanımları da dâhil edebiliriz (Çetin 2004: 166). 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde gerek hece gerekse kafiye kaygısı ile bazı ses veya eklerin 

düşürüldüğü görülmektedir. Bunların örnekleri ve yay ayraç içerisinde düşürülen ses veya 

ekin de koyu (bold) olarak dâhil edildiği hâlleri şu şekildedir: 

 

araba (33/1) (arabaya) 

 asaletin (45/3) (asaletini) 

 aslın (45/3) (aslını) 

 aşın (68/2) (aşını) 

 başım belası (86/5) (başımın) 

 burda (56/5), (80/2)  (burada) 

 burya (80/1) (buraya) 

 çevren (25/1-5) (çevreni) 

 dadaşın (68/3) (dadaşını) 

 derdim (55/3) (derdimi) 

 derdin (32/3) (derdini) 

 dostlar (3/4) (dostları) 

 ekmeğin (68/2) (ekmeğini) 

 fotoğrafın (21/5) (fotoğrafını) 

gençliğim (14/2), (15/1) 

(gençliğimi) 

 göz elası (86/5) (gözünün) 

 gözüm (33/3), (35/2), (83/6) 

 (gözümün) 

 içerden (44/4) (içeriden) 

 mesli (83/5) (mestli) 

  n’edeyim (6/6) (ne edeyim) 

n’eyler (82/11) (ne eyler) 

n’olur (86/3) (ne olur) 

nerde (49/4), (70/4,5), (83/7)   

(nerede) 

nerden (69/2) (nereden) 

orda (6/1-6), (9/3), (74/2)   (orada) 

özün (21/1) (özünü) 
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parmağın (60/4) (parmağını) 

saçım (61/4) (saçımı) 

saçın (78/2) (saçını) 

sazım (55/3) (sazımı) 

sesler (3/4) (sesleri) 

sevse (44/4) (severse) 

sırrın (32/3) (sırrını) 

söyleyim (38/4) (söyleyeyim) 

söyleyim (90/1) (söyleyeyim) 

şaşım (42/1) (şaşıyım) 

yanağın (60/4) (yanağını) 

yaprağım(ı) (12/4) (yaprağımı) 

yazın (21/1) (yazını) 

yolum (6/5) (yolumu) 

yüzüm (6/4) (yüzümü) 

 

Aliyâr şiirlerinde bazen hece ve kafiye kaygısı gibi sebeplerle bazen de şiirde anlamı ve 

müzikal etkiyi güçlendirmek amacıyla birtakım gerekli veya gereksiz ses, ek ve kelimeler 

kullanmıştır. Dil bilgisi açısından fazla diye nitelendirebileceğimiz söz konusu ek, ses ve 

kelimelerin koyu hâlde gösterildiği örnekler şunlardır: 

 

asıra (94/1) 

ben … açmam (60/2) 

ben bir bahtı karalıyım (15/5) 

ben çağdaşım (26/5) 

ben oldum (66/3) 

ben usandım (92/2) 

ben... bakarım (60/3) 

ben... küskünüm (69/4) 

ben... söyledim (58/4), (58/1) 

ben... şaşım (42/1) 

ben... şaşıyorum (14/3) 

ben... yanarım (19/1) 

ben... yaralıyım (15/5) 

ben… ettim… (70/1) 

ben… taşmam (60/2) 

benim dertlerim (30/1) 

benim feryadımdan (60/1) 

benim gönlüm (21/3) 

benim gözümü (54/3) 

benim içerimi (60/1) 

benim ömrüm (61/2) 

biz ... bulduk (20/1)  

bizim gönlümüzde  (22/1) 

bizim kara günümüze (11/1) 

duva (69/4) 

eremedim ben (47/4) 

gıribi (36/3) 

göremedim ben (47/4) 

Gurbet seni olmasaydın 

(15/1-6) 

hasıret (76/1,5), (98/2) 

kendi vatanımda (56/5) 

kimi...  kimisi... (30/2) 

kül oldum ben  (60/5) 

Mesnevisini ey oku (7/2) 

rüzigâr (94/3)  

sen aklımı aldın (60/5) 

sen... ettin (60/1) 

senin fotoğrafını (21/5) 

senin sazın (21/3) 



65 
 

senin ününü (32/2) 

Seyit Battalı Gazi (70/5) 

siz duyurduz (65/2) 

siz öğrettiz (65/2)   

sordumusa (76/3) 

tarif edem ben (84/1) 

ummanısa (30/4) 

üzdürmeyin (3/5) 

varısa (74/2) 

veremedim ben (47/4) 

yalınız (80/2) 

yalınız (86/2)  

Yardım eyle sen Allah’ım 

(11/1-4) 

 

Bunların yanı sıra şiirlerde yine yukarıda bahsi geçen sebeplerle bazı deyim, ikileme 

gibi kalıplaşmış ifadelerde ve kelime yahut eklerde değişiklikler veya yanlış kullanımlar tespit 

edilmiştir. Söz konusu örnekler şunlar olup doğru kullanımları yay ayraç içerisinde 

verilmiştir: 

neşe alamıyorum (36/4) (zevk al-, neşe bulmak) 

akışına (39/1) (akışını) 

çöküşüne (39/3) (çöküşünü) 

bahçemden bağımdan (54/4) (bağ bahçe) 

namus ar (89/3), (88/1), (56/4) (ar namus) 

ağırdı (57/2) (ağrıdı) 

toprağı taşı (84/4), (68/4) (taş toprak)  

bir dört yanı (89/4) (dört bir yanı) 

avara (93/2) (avare) 

havalardan uçmak (9/2) (yüksekten uçmak)  

karalı bahtı (12/2) (bahtı kara) 

hali (14/2) (halı) 

saygı sayan (22/2) (saygı duymak) 

beyene (17/3) (beğenene) 

yaniyim (14/5) (yanayım) 

sıralıyım (15/5) (sıralayayım) 

  

 Aliyâr şiirlerinde zaman zaman kelime ve ekleri yöresel söylenişlerine göre 

kullanmıştır. Dil sapması olarak değerlendirilen bu tür örnekler ise şunlardır: 

açtız (65/4) (açtınız) 

anlatam (62/2) (anlatayım) 

âşığısan (58/4) (âşık isen/ 

âşıksan) 

bakmışın (45/5) (bakmışsın) 
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bayram olanda (31/1-5) 

(bayram olduğunda) 

biçek (19/6) (biçelim) 

derersez (41/3) (dererseniz) 

dönem (31/4) (döneyim) 

duyurduz(65/2) (duyurdunuz) 

eğdirdiz (95/2) (eğdirdiniz) 

feleğinen (62/3), (76/4) (felek 

ile) 

Gâhi... gâhi... (20/3) (kâh… 

kâh …)  

gayri (50/1-3) 

gidem (77/1) (gideyim) 

girem (55/4) (gireyim) 

giydirdiz (95/2) (giydirdiniz) 

gurbetinen (76/2) (gurbet ile) 

kaderinen (53/4) (kader ile) 

kardaşlara (11/4) (kardeşlere) 

kocaldım (10/1-4) (kocadım) 

kurbanam (51/3) (kurbanım) 

neyidi (10/4), (47/1-4) 

(ne idi) 

olam (55/4) (olayım)  

öğrettiz (65/2) (öğrettiniz) 

sabahınan (38/2) (sabahleyin) 

sararsaz (41/3) (sararsanız) 

sazınan (58/4) (saz ile) 

sildiz (65/2) (sildiniz) 

sorarsaz (41/3) (sorarsanız) 

tarif edem (84/1) (edeyim) 

verdiz (65/4) (verdiniz) 

yakmışın (45/5) (yakmışsın) 

yanam (31/4) (yanayım) 

yazınan (58/4) (yaz ile) 

yıkmışın (45/5) (yıkmışsın) 

yiyer (18/3) (yer) 

b. Anlatım Tutumu ve Türleri 

 Türk şiiri örneklerden tespit edilen ayırt edici özellikler ışığında üslup türlerini; gerçek 

üstücü üslup, hicvi üslubu, hitabet üslubu, iç konuşma üslubu, karşılıklı konuşma üslubu, lirik 

üslup, mizah üslubu, övgü üslubu, soyutlama üslubu, şaşırtma üslubu, tasvirî üslup, yakarış 

üslubu ve yalın üslup şeklinde sıralamak mümkündür (Çetin 2004: 198-235). Burada anlatım 

türleri ile aslında söz konusu üslup türleri kastedilmektedir.  Anlatım tutumu ise âşık 

veya şairin şiiri ile dinleyici veya okuyucu üzerinde bırakmak istediği etkileri gerçekleştirmek 

için konuya karşı takındığı övme, yerme, yerinme, öğüt verme, bilgilendirme, eğlendirme ve 

yas tutturma gibi tavırlardır (Çobanoğlu 2000: 13). Görüldüğü üzere söz konusu tutum veya 

tavırları dinleyici yahut okuyucuda uyandırılmak istenen duygu ve düşünceler 

belirlemektedir. Bu bağlamda anlatım tutumlarından bahsetmek aynı zamanda anlatım 

türlerinden de söz etmek demektir (Boyraz 2010: 175).   

 Mevcut anlatım tutumlarına yedi yeni isim daha ekleyen Şeref Boyraz, sayıları 

toplamda 15’e çıkan anlatım tutumlarını şöyle sıralamıştır: 
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 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: 175-180).  

 Aliyâr’ın şiirlerini bu bağlamda incelediğimizde 13 farklı anlatım tutumu ile 

karşılaşıyoruz. Âşık incelediğimiz şiirleri içerisinde vedalaşma ve selamlama tutumlarını 

kullanmamıştır. Fakat bu durum onun bu tavırda şiirler söylemediği anlamına gelmez. 

Bilindiği üzere selamlama tutumu, âşıkların saz meclislerinde seyirciyi selamlarken 

söyledikleri hoşlama, merhabalaşma denilen deyişlerde kullanılır (Kaya 2007: 82-83). 

Vedalaşma tutumu ise yine aynı meclislerde bu kez seyirciye veda edilirken söylenen ve 

uğurlama, methiye isimlerini alan şiirlerde görülür (Kaya 2007: 91-92).  

Âşıklar Bayramı gibi birçok saz meclisinde bulunduğunu bildiğimiz Zikri Aliyâr, söz 

konusu anlatım tutumlarını birçok kez kullanmıştır. 

 Zikri Aliyâr incelediğimiz 99 şiirinden 60’ında anlatım tutumlarından sadece birini 

kullanırken geriye kalan şiirlerinden 36’sında iki, 3’ünde (3, 49, 52) de üç farklı anlatım 

tutumu sergilemiştir. Birden fazla tutumun sergilendiği şiirlerde genellikle övme-

bilgilendirme, şikâyet etme- yakınma, öğüt verme-dileme, acındırma-dileme, yerme-şikâyet 

etme, yas tutturma-bilgilendirme-acındırma, acındırma-dileme-öğüt verme gibi birbiri ile 

uyumlu kimi zaman da birbirini tamamlayan anlatım tutumları kullanılmıştır. 
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 Kullanım sıklığı açısından ilk sırayı alan övme tutumu 30 şiirde yer bulmaktadır. Âşık 

söz konusu şiirlerde konu edindiği şehir/yer, kişi, nesne veya kavramı dinleyici/okuyucuya 

beğendirmek, sevdirmek amacıyla bu tutumu kullanmıştır.  

 24 şiirde kullanılan acındırma tutumu ile oluşturulan şiirlerde ise âşık; deprem, savaş, 

ölüm, yoksulluk, gurbet, aşk gibi sebeplerle gerek kendisinin gerekse üçüncü şahısların acı ve 

sıkıntılarını paylaşarak söz konusu acıları hafifletmeye çalışmıştır (Boyraz 2010: 176).  

 20 şiirde ise yakınma tutumu görülmektedir. Bunlarda da yine âşığın kendisi veya 

başkalarının gurbet, yaşlılık, aşk gibi sebeplerle hayatın doğal seyrinin ortaya çıkardığı acılar 

dile getirilerek hafifletilmeye çalışılmıştır. Fakat söz konusu şiirlerde suçlama faktörü ya hiç 

yok ya da geri planda ve siliktir. Zira ortada suçlanacak bir faktör yoktur veya güç 

yetirilemeyecek bir boyuttadır (Boyraz 2010: 179).  

 Aliyâr’ın şiirlerinde karşılaştığımız bir diğer anlatım tutumu da şikâyet etmedir. Âşık 

bu şiirlerinde (8, 37, 38, 53, 54, 64, 78, 87, 90, 93, 94 ve 95.) fakir fukaranın ezilmesi, haksız 

kazanç sağlayarak vatandaşın hakkını gasp eden kimseler, âşıklık geleneğine sahip 

çıkılmaması, toplumdaki ahlaki çöküş gibi kendisini rahatsız eden kimi durum, kişi veya 

nesnelerden şikâyet etmektedir. Burada acı ve rahatsızlıklara sebebiyet veren faktörlerin hedef 

gösterilerek suçlanması söz konusudur. 

Yerme anlatım tutumu ile 14 şiirde karşılaşılmıştır. Aliyâr bu şiirlerinde haksız kazanç 

sağlayanlar, sözünde durmayan yöneticiler, benliğinden uzaklaşan kimseler gibi kendisine 

rahatsızlık veren durumların müsebbibi kişileri eleştirmiştir.   

 İncelemelerimizde 12 kez de öğüt verme tutumu ile karşılaşılmıştır. Söz konusu 

şiirlerde âşık; çevre bilinci, erdemlilik, millî birlik, ilim irfan öğrenmek, büyüklere saygı, 

helal kazanç, doğruluk ve gençliğin geçiciliği gibi konularda birtakım öğütler verilmektedir. 

 Bilgilendirme, âşığın veya şairin iyi bildiği bir konuyla veya kayda değer bulduğu bir 

olayla ilgili dinleyiciyi bilgilendirme amacına yönelik tutumudur (Çobanoğlu 2000: 105). 

Aliyâr’ın şiirlerinden 11’i bu tutumla oluşturulmuştur. Söz konusu şiirlerde cumhuriyet, çevre 

bilinci, tarihî bir köprü, Çanakkale zaferi, deprem, Âşık Reyhanî’nin ölümü gibi kişi, nesne, 

kavram ve olaylarla ilgili birtakım bilgiler verilmiştir. 

  Adından da anlaşılacağı üzere dileme: “Âşığın herhangi bir şeyin oluşmasını, 

yapılmasını veya gerçekleştirilmesini sağlamak amacına yönelik olarak sergilediği isteme 
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tutumudur.” (Boyraz 2010: 177). Aliyâr’ın 7 şiiri bu tutumu içerisinde barındırmaktadır. 

Bunlarda Bosna Hersek’teki Müslümanlara yardım edilmesi, gurbetçilerin ülkeye dönmesi, 

çevre konusunda birlik olunması, Nuri Çırağı’dan programına davet gibi birtakım istekler dile 

getirilmektedir.  

 Aliyâr’ın şiirlerinde rastladığımız bir diğer anlatım tutumu da eğlendirmedir. Âşık bu 

şiirlerde (17, 33, 45 ve 80.) kötü çıkan portakallar, kendisinin hâlleri, Öksüz Ozan’a takılma, 

Van Gölü canavarı gibi kişi, nesne ve varlıkları konu edinerek dinleyici/okuyucuyu 

eğlendirmeye çalışıyor. 

 Yakarma: “Herhangi bir şeyin oluşması, yapılması ya da gerçekleşmesi için âşığın 

yalvararak sergilediği isteme tutumudur.” (Boyraz 2010: 179). Bu tutumla oluşturulmuş 4 

şiirde âşık duaların kabul olması, tekrar kutsal topraklara gidebilmek, depremzedelere yardım 

ve cennetin ihsan edilmesi gibi dileklerle Allah’a yalvarıyor. 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde karşılaştığımız diğer anlatım tutumları birer şiirle; yas 

tutturma, övünme ve hüner göstermedir. Aliyâr 49 numaralı şiirinde Âşık Reyhanî’nin ölümü 

üzerine oluşan acısını dile getirerek dinleyici/okuyucunun onun için yas tutmasını sağlamaya 

çalışmaktadır (Boyraz 2010: 108). 24 numaralı şiirde ise âşık, kendi erdemlerinden bahsetmiş 

ve aslında kendisi nezdinde ozan/âşık kavramını methetmiştir. Esasen âşıklar bütün şiirlerinde 

maharetlerini göstermektedir. Fakat her birinde hüner sergileme işlevi bariz şekilde açık 

olmayabilir. Oysa hüner gösterme tutumu ile oluşturulan şiirlerde söz konusu işlev en önde ve 

bariz şekilde görülür. Atışma, muamma, karşılaşma, vb. bu tutum ile oluşturulmuştur (Boyraz 

2010: 177). Bilindiği üzere lebdeğmezler “b, m, p, f, v” ünsüzlerini kullanmaksızın söylenen 

şiirlerdir. Zikri Aliyâr’ın 46 numaralı şiiri de lebdeğmez olup âşığın hüner gösterme tutumu 

ile oluşturduğu bir şiiridir.  

 Aslında atışma örneğinde olduğu gibi irticalen söylenen şiirlerde hüner gösterme işlevi 

en önde ve bariz şekilde açık olduğuna göre, irticalen söylenen şiirlerin tamamında söz 

konusu tutumunun sergilendiği kabul edilebilir. Bu bağlamda Zikri Aliyâr’ın şiirlerinin büyük 

bir kısmını hüner gösterme tutumu ile oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerindeki anlatım tutumları ile tespit edilen nazım türleri 

kıyaslandığında aralarında bir paralellik olduğu göze çarpmaktadır. Durum kullanım sıklığı 

açısından da böyledir. Örneğin 29 şiirle güzelleme, kullanılan nazım türleri arasında ilk sırada 

yer alırken bununla paralel seyreden övme de 30 şiirle anlatım tutumları arasında ilk sıradadır.  
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 Anlatım tutumları ile ilgili bir diğer husus da şiirdeki ifadelerin kimin ağzından kime 

hitaben çıktığıdır. Âşıklar bazı durumlarda sözü kendilerinin yerine bir başkasının ağzından 

söylemeyi tercih ederler. Benzer şekilde mesajlarını hedefe doğrudan değil de dolaylı olarak 

aktardıkları da olmaktadır. Yani âşık mesajını asıl hedefe bir başka muhatap aracılığı ile 

iletebilmektedir (Boyraz 2010: 184-185). 

 Aliyâr’ın şiirleri bu açıdan ele alındığında 99 şiirinden sadece biri hariç tamamında 

kendi ağzından ifadeler kullandığı görülmektedir. Bunu genellikle âşığın mesajını iletirken bir 

başka araç/aracı kullanma gereği/ihtiyacı duymadığı şeklinde yorumlayabiliriz. Ağıt türünde 

olan 39 numaralı şiirinde ise Aliyâr söyleyeceklerini ölen kişinin eşi olan Mustafa Aydın’ın 

ağzından ifade etmiştir. 

 Âşık incelediğimiz şiirlerinin 67’sinde genele hitap ederken, geriye kalan 32 şiirinde 

ise kişi, varlık, belli kavramlar ve şehir gibi çeşitli unsurları muhatap almıştır. Bunları şöyle 

sıralamak mümkündür: Allah (c.c.) (6, 11, 70.), Âşık Nuri Çırağı (42.), Âşık Öksüz Ozan (45 

ve 74.), Âşık Reyhanî (49.), Âşık Yusuf Yaylacı (4.), Bahar Hanım (34.), Battal Gazi (70.), 

benliğinden uzaklaşan kimseler (88.), bir meslek grubu (18.), çocuklar (71.), dağlar (77.), 

devlet yönetimi (95.), Erzurum (68.), gençlik (29 ve 54.), gurbet (15.), haksız kazanç 

sağlayan/ milletin hakkını yiyenler (1.), Halıcı Baba (Feyzi Halıcı) (30.), Hz. Ali (70.), Hz. 

Ebu Bekir (70.), Hz. İsa (70.), Hz. Osman (70.), Hz. Ömer (70.), karşı cins (21.), Köroğlu 

(93.), Müslümanlar (3.), öğretmenler (65.), Ramazan ayı (43.), sevgili (8, 59, 60, 61, 86.), Van 

Gölü canavarı (80.), yoksullar (38.). 

 Görüldüğü üzere âşığın şiirlerinde muhatap aldığı unsurlar büyük bir çeşitlilik 

göstermektedir. Esasen şiirlerin mesajları söz konusu muhatapların nezdinde umama 

yöneliktir. Şiirde mesajların asıl muhataba dolaylı bir şekilde iletilmesi hem anlatımı 

kolaylaştırarak akıcı hâle getirmekte hem de anlatıma farklı bir eda, renk ve zenginlik 

kazandırmaktadır (Boyraz 2010: 186). 
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ŞİİRLERİN GENEL YAPI ŞEMASI∗ 

Şiirin 

Numarası 

Dörtlük 
veya 
Bent 
Sayısı 

Hece 
Sayısı 

Ayak 
Türü 

Şiirin Nazım 
Şekli 

Şiirin 
Nazım Türü 

Şiirin 
Anlatım 
Tutumu 

1 4 7 tek Semai Taşlama Yerme 
2 4 8 döner Semai Dertleme Acındırma 

3 5 8 tek Destan Dertleme 
Acındırma 

Dileme 
Öğüt Verme 

4 6 8 tek Destan Taşlama Yerme 
Dileme 

5 5 8 döner Semai Güzelleme Övme 
Bilgilendirme 

6 6 8 tek Semai Güzelleme Övme 
Yakarma 

7 3 8 döner Semai Güzelleme Övme 
Öğüt Verme 

8 4 8 döner Semai Dertlenme Şikâyet Etme 
Yakınma 

9 4 8 tek Semai Taşlama Yerme 
10 4 8 tek Semai Dertlenme Yakınma 

11 4 8 tek Semai Dertleme Acındırma 
Yakarma 

12 5 8 tek Semai Dertlenme Yakınma 

13 5 8 tek Semai Öğütleme Öğüt Verme 
Dileme 

14 5 8 döner Semai Dertlenme Yakınma 
15 6 8 tek Semai Dertlenme Yakınma 
16 5 8 döner Semai Güzelleme Övme 
17 5 8 döner Semai Taşlama Eğlendirme 
18 4 8 tek Semai Dertleme Acındırma 
19 6 8 döner Semai Güzelleme Övme 
20 4 8 döner Semai Koçaklama/Yiğitleme Övme 
21 5 8 döner Semai Güzelleme Övme 
22 5 8 tek Semai Güzelleme Övme 

23 6 8 döner Destan Güzelleme Övme 
Bilgilendirme 

24 5 8 tek Semai Güzelleme Övünme 

25 5 8 tek Semai Öğütleme Bilgilendirme 
Öğüt Verme 

26 6 8 tek Semai Öğütleme Öğüt Verme 
Bilgilendirme 

27 5 8 tek Semai Güzelleme Bilgilendirme 
Övme 

28 5 8 tek Semai Koçaklama/Yiğitleme Övme 
Bilgilendirme 

29 5 8 döner Semai Öğütleme Öğüt Verme 

                                                      
∗ Bu şema, bütünü görerek şiirlerin yapısı hakkında genel fikir edinilebilmesi için şiirlerin dörtlük veya 

bent sayısı, hece sayısı, ayak türü, nazım şekli, nazım türü ve anlatım tutumlarına ilişkin bilgiler bir araya 
getirilerek oluşturulmuştur.   
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30 5 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Yakınma 

31 5 11 döner Koşma Dertlenme Yakınma 
32 4 11 döner Koşma Öğütleme Öğüt Verme 
33 3 11 döner Koşma Yalanlama Eğlendirme 
34 5 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
35 4 11 döner Koşma Dertlenme Yakınma 

36 4 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Yerme 

37 3 11 tek Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 

38 4 11 tek Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
Acındırma 

39 4 11 döner Koşma Ağıt Acındırma 
Yakınma 

40 4 11 tek Koşma Dertlenme Acındırma 

41 4 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Yakınma 

42 4 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Dileme 

43 3 11 tek Koşma Güzelleme Övme 
44 4 11 döner Koşma Güzelleme Övme 

45 6 11 döner Destan Taşlama Eğlendirme 
Yerme 

46 3 11 
döner 
çift 

kafiye 
Koşma Dertleme Hüner 

Gösterme 

47 4 11 döner Koşma Dertlenme Bilgilendirme 
Yakınma 

48 5 11 tek Koşma Öğütleme Öğüt Verme 

49 4 11 döner Koşma Ağıt 
Yas Tutturma 
Bilgilendirme 

Acındırma 

50 3 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Yakınma 

51 5 11 döner Koşma Güzelleme Bilgilendirme 
Övme 

52 8 11 tek Destan Öyküleme 
Acındırma 
Yakarma 

Bilgilendirme 

53 4 11 döner Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
Yerme 

54 4 11 döner Koşma Dertlenme Şikâyet Etme 
55 5 11 döner Koşma Dertlenme Yakınma 
56 5 11 tek Koşma Güzelleme Övme 
57 3 11 tek Koşma Dertlenme Yakınma 
58 4 11 döner Koşma Dertlenme Yakınma 
59 4 11 döner Koşma Dertlenme Dileme 

60 5 11 döner Koşma Güzelleme Dileme 
Övme 

61 5 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 

62 3 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Yakınma 
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63 4 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 
Yakınma 

64 3 11 döner Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
65 4 11 döner Koşma Güzelleme Övme 

66 5 11 döner Koşma Dertlenme Yakınma 
Acındırma 

67 3 11 döner Koşma Şikâyetlenme Yerme 
68 4 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
69 4 11 döner Koşma Şikâyetlenme Yakınma 
70 5 11 tek Koşma Taşlama Yerme 

71 5 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
Öğüt Verme 

72 4 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
73 4 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
74 4 11 döner Koşma Dertlenme Dileme 

75 3 
(4+2n)∗∗ 11 döner Koşma Dertlenme Acındırma 

76 5 11 döner Koşma Dertleme Acındırma 
77 4 11 döner Koşma Dertleme Acındırma 

78 4 11 döner Koşma Şikâyetlenme Yerme 
Şikâyet Etme 

79 5 11 döner Koşma Dertleme Acındırma 
Yakarma 

80 5 11 döner Koşma Taşlama Yerme 
Eğlendirme 

81 5 11 döner Koşma Öğütleme Öğüt Verme 

82 13 11 tek Destan Güzelleme Övme 
Bilgilendirme 

83 9 11 döner Destan Güzelleme Övme 
84 5 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
85 5 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
86 4 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
87 8 11 tek Destan Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
88 4 11 tek Koşma Taşlama Yerme 
89 6 11 döner Destan Öğütleme Öğüt Verme 

90 5 11 döner Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
Yerme 

91 5 11 döner Koşma Öyküleme Acındırma 
92 4 11 döner Koşma Kargışlama Yerme 
93 4 11 döner Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 

94 5 11 döner Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
Yerme 

95 5 11 tek Koşma Şikâyetlenme Şikâyet Etme 
96 5 11 döner Koşma Güzelleme Övme 
97 3 15 döner Divan Güzelleme Övme 

98 3 15 döner Divan Dertlenme Acındırma 
Yakınma 

99 3 15 döner Divan Güzelleme Övme 
Öğüt Verme 

                                                      
∗∗ Bu formülasyon, söz konusu şiirin dörtlükleri arasında iki dizeden oluşan nakaratlar olduğunu ifade 

etmektedir. 
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c. Edebî Sanatlar 

 Bilindiği üzere üslubun önemli unsurlarından biri de edebî sanatlardır. Zikri Aliyâr’ın 

üslubunu monotonluktan kurtararak daha renkli ve canlı hâle getirmek adına edebî sanatlardan 

mümkün olduğunca faydalandığını görüyoruz.  99 şiir üzerinde yaptığımız incelemelerde 16 

farklı sanat tespit edilmiş olup bunların sıralanışı bulundukları şiir ve dörtlük numaraları ile şu 

şekildedir: 

 

 Cinas:   (8/4). 

 İrsal-i Mesel:  (24/3). 

 İstiare:   (12/4), (35/1,4), (43/1-3), (47/1), (49/3,4), (54/3), (55/3), (59/2), 

    (60/5),  (62/2),  (63/1,2), (68/2), (71/2,5), (72/1), (74/2,3), (76/4), 

    (78/3,4,5), (80/3), (89/1) ve (91/3).  

 İstifham:  (4/4), (10/1-4), (13/4), (15/2,3), (17/3), (21/3), (24/1-5), (34/1), (39/2), 

    (40/1), (46/1-3), (47/1-4), (62/1), (69/1), (73/1), (76/1,3,5), (77/1), 

    (78/5), (83/7), (84/1), (87/4,8) ve (98/2). 

 Kinaye:  (12/5), (26/1-6), (44/2), (49/4) ve (53/1,2). 

 Leb Değmez:   (46/1-3). 

 Mecaz:   (1/1), (2/2,3), (3/1,3,5), (4/2), (6/1,2,3,4,5,6), (7/1,2,3), (8/3,4), (9/1-

    4), (10/3), (11/1), (12/1-5), (13/1-5), (14/1,2,4), (15/1,3,4,5), (16/1,5), 

    (17/1), (18/3), (19/1,3,5,6), (20/2,3),  (21/1,3,4,5), (22/1,2,3,5), 

    (23/2,3,5), (24/2,3,4), (25/3,4,6), (26/2,6), (27/1,2,3), (28/3,4),  

    (31/1,4,5), (32/2), (33/1,3), (34/4), (35/1,3,4), (36/3), (39/1,2,4), 

    (40/1), (41/1,2,4), (44/1,2),  (45/2,4), (46/1,2,3), (47/1,2,4), (48/1-

    5), (49/1,2), (50/2), (51/3), (52/4), (53/1,3), (54/1,3,4),  (55/1,2,3,5), 

    (56/2,5), (58/1,3), (59/1,3), (60/1,2,4,5), (61/1), (63/2), (64/2),  

    (65/2,3), (66/1,5), (67/2), (68/4), (69/1,2), (70/1,3), (71/1,2,3,5), 

    (72/2,4), (73/2,4), (74/2,3,4), (76/1,3), (78/2),  (79/3,4), (80/1,2,5), 

    (81/2), (82/1,8,12), (83/2,4,7,9), (84/4), (85/3), (86/2), (87/5,7), (88/1), 

    (89/2,3,4,5), (90/5), (91/5), (92/1), (93/2,3,4), (94/3), (95/1,2,4,5), 

    (96/2,5) ve (98/2). 

 Mecaz-ı Mürsel:  (4/2), (20/2), (36/3), (48/2), (68/4) ve (76/1-5). 

 Mübalağa:  (2/1), (17/4), (21/2,5), (30/5), (33/2), (42/1,2), (53/4), (58/2), (61/1,4), 

    (68/1,3), (70/2) ve (96/3). 
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 Nida:   (3/1), (7/2), (8/1), (13/1-5), (25/1), (26/3), (29/1), (42/1), (45/1), 

    (48/1), (53/1), (57/3), (70/1), (71/1), (74/1), (77/4) ve (86/2).  

 Tariz:    (1/1-4), (9/1,2) ve (17/1). 

 Tekrir:   (3/2,4), (8/1,3,4), (13/1-5), (15/2,3,4), (20/2,3,), (23/4), (25/5), (26/4), 

    (27/3), (30/3), (36/1-4), (39/2), (40/1-4), (42/4), (44/1), (45/3),  

    (49/3,4), (54/1), (57/2,1), (59/2), (60/5), (66/3),  (67/3), (68/4), (76/2), 

    (82/2), (93/1), (96/1) ve (99/3). 

 Telmih :  (39/3), (41/3), (46/3), (47/1), (48/3), (53/3), (60/3), (66/2,3), (77/2), 

    (79/1), (82/1,2) ve (93/3,4). 

 Tenasüp:  (2/2,3), (13/2), (16/4), (19/4,5,6), (22/2,3,4), (29/2,4), (34/3), (36/1-4), 

    (51/1), (54/4), (61/3,2) ve (65/1,4). 

Teşbih: (6/2), (7/1,2), (12/1), (13/4), (14/1-5), (15/3), (16/4), (19/2,6), 

(21/2,3)(23/3), (24/1), (27/,4), (28/2,5), (30/4), (31/1), (34/4), (35/3), 

(39/1,3,4), (41/2,4), (44/1,4), (45/1,2,3,4,5,6), (47/1), (49/1,2,4), 

(51/1-5), (54/3), (55/4), (56/2), (59/3), (60/1,4), (61/2,3,5), (63/4), 

(65/1-4), (68/3), (71/1,2,3,4), (72/1), (73/4), (75/2), (81/4), (82/5,9), 

(83/1,6,7), (85/1,2,4,5), (86/4), (87/4), (93/1), (94/5), (95/2,3), 

(96/1,2,3,4), (97/2), (98/1) ve (99/2). 

 Teşhis:   (2/4), (5/1,2,3), (10/3), (11/1), (13/5), (16/5), (23/3,4), (27/2,3,4,5), 

    (29/4), (31/3,4), (34/1-5), (39/1,2), (48/1), (49/4), (50/1,2,3), (52/5), 

    (53/4), (55/1), (57/1-3), (58/3), (69/1), (73/4), (77/1,3,4), (79/1,3), 

    (87/6), (90/1,2,3), (92/2,4), (94/3,5) ve (98/1). 

 

 Görüldüğü üzere Aliyâr’ın şiirlerinde başvurduğu sanatlar içerisinde başta mecaz 

olmak üzere teşbih, tekrir ve teşhis sanatları yoğunluktadır. Cinas, irsal-i mesel ve lebdeğmez 

sanatlarına ise söz konusu şiirlerinde birer kez rastlanmıştır. Bu noktada söz konusu verilerin 

Aliyâr’ın kayıt altına alınmış olan sadece 99 şiirinden elde edildiğini hatırlatmakta fayda 

vardır. Yani belli sanatların söz konusu şiirlerde az veya hiç görülmemiş olması âşığın bu 

sanatlar konusunda çok da başarılı olmadığı anlamına gelmez. Zira Aliyâr özellikle 

lebdeğmez sanatını kullanarak geleneğin usulünce ve irticalen her konuda rahatlıkla şiir 

söyleyebilmektedir.  

B. ŞİİRLERİN MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

 Türkçe Sözlükte muhteva kelimesi: “Bir şeyin içindeki, içerik.” şeklinde 

açıklanmaktadır (Türkçe Sözlük 2005: 1417). İçerik kelimesinin tarifi ise şöyledir: “Sözlü 
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veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.” (Türkçe 

Sözlük 2005: 930). 

 Buradan anlaşılacağı üzere herhangi bir metin için muhteva kelimesi verilmek istenen 

mesaj, duygu, düşünce ve imge gibi birden fazla unsuru kapsamaktadır. İçeriği “genel olarak 

şiirin ne söylediği, ne anlattığı, ne demek istediği, hangi unsurları içerdiğinin karşılığı” 

şeklinde açıklayan Nurullah Çetin, bu bağlamda muhtevanın konu, düşünce, varlık, duygu ve 

görüntü gibi unsurlardan oluştuğunu belirtir (Çetin 2004: 11-127).  

Çalışmamızda Zikri Aliyâr’ın şiirlerinin muhtevası Konu, Varlık, Duygu ve Düşünce, 

Görüntü başlıkları altında ele alınacaktır. 

1. KONU 

 Bir anlamda şiirin çıkış noktası kabul edebileceğimiz konu; genel ve evrensel 

nitelikteki nesnel olgu, durum, olay veya meselelerdir. Şiirin kendi dünyasına göre 

öznelleştirdiği bu genel unsur, amaç değil araçtır. Âşık veya şair için herhangi bir konu 

sınırlaması yapılamayacağı gibi şiirin değeri de onun ele aldığı konuyu işleyiş biçimi ile 

belirlenir (Çetin 2004: 11-12). 

Görüldüğü üzere âşığın şiirinde hangi konuyu işlediğinden ziyade, konuya yaklaşım 

biçimi ve konuyu hangi kaynaktan aldığı önemlidir. Bu sebeple âşık/şairlerin şiirlerinde 

işledikleri konunun kaynağı belirlenmelidir. Nurullah Çetin şiirde konuya kaynaklık 

edebilecek unsurları öyle sıralamaktadır: gerçek yaşantı (yaşanmışlık), tecrübeler, hayal gücü, 

varlık (kişi, şehir vb.), tabiat, eşya, ideoloji, din, felsefe vb. ( Çetin 2004: 12). 

Âşığın/şairin şiirinde işlediği konuya yaklaşım biçimi, diğer bir deyişle, konuya karşı 

takındığı tavır şu şekillerde olabilmektedir:  

 “-Olumlayıcı tavır: Şair konusunu ya da konusuna malzeme olan motifleri ve 

unsurları yüceltir, kutsar ve göklere çıkarır. 

 - Olumsuzlayıcı tavır: Olumlayıcı tavrın tam tersine yerer, aşağılar, kötüler ve 

eleştirir. Konusuna karşı nefretini ve kinini yönlendirir.  

 - Sorgulayıcı tavır 
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 - Yorumlayıcı tavır: Şair öznel anlamda olumlu ya da olumsuz tavırlar geliştirmek 

yerine konuyu anlamaya, açıklamaya, anlamlandırmaya dönük olarak nesnel biçimde 

yorumlayıcı bir yaklaşım içindedir. 

 - Tasvirci tavır: Şair, konuyu salt tasvir etmekle, özelliklerini belirtmek ve 

sergilemekle yetinir.” (Çetin 2004: 12-13). 

Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde ele aldığı konuların kaynağını tecrübe, yaşanmışlık, ideoloji, 

varlık, tabiat ve din oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde kullanım sıklığı açısından ilk sırada yer 

alan unsur 47 şiirin konusuna kaynaklık etmiş olan “yaşanmışlık”tır. Bu, Zikri Aliyâr’ın 

şiirlerini genel itibarıyla yaşadıklarından hareketle söylediği/yazdığı anlamına gelmektedir.  

 Şiirlere kaynaklık eden unsurlardan “varlık” ise 28 şiirle ikinci sırada yer alır. Söz 

konusu varlıklar: kişi (7, 18, 24, 34, 45, 82, 83, 85 ve 96.), şehir (16, 44, 68, 72, 73 ve 84.), 

sevgili (21, 59 ve 86.), öğretmen (19, 65 ve 71.), program (97.), ağaç (5.), dağ (77.), okul 

(22.), hayvan (80.), meyve (17.) ve köprü (27.) olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere âşık bu 

bağlamdaki şiirler içerisinde en fazla kişileri konu edinmiştir. Bu da onun hayatta en çok 

etkileşime geçtiği varlığın insan oluşundan kaynaklanmaktadır. Varlıklar içerisinde şehirlerin 

(Karaman, Konya, Erzurum, Ilgın, Kars) ikinci sırada yer alması ise âşığın memleketine olan 

sevgisi, gurbet ve âşıklarla ilgili programlar dolayısıyla birçok şehir görmesi ve buralardan 

etkilenmesi ile açıklanabilir.  

 Aliyâr’ın şiirlerinden 10’u ise “ideoloji” kaynaklıdır. Âşığın ideolojisinin ana hatlarını 

ise İslamcılık, Türklük şuuru, cumhuriyetçilik, millî birlik, beraberlik ve millî değerler gibi 

mefhumlar oluşturmaktadır.    

 Aliyâr’ın 8 şiirinin konusuna da “tecrübe” kaynaklık etmiştir. Âşığın yaşadıklarından, 

çeşitli gözlem ve denemelerinden elde ettiği verilerden hareketle söylediği/yazdığı şiirlerdir 

bunlar. Geriye kalan şiirlerden 4’ü “tabiat” 2’si ise “din” kaynaklıdır. 

 Âşık bahsi geçen kaynaklardan beslenerek belirlediği konulara şiirlerinde 

olumsuzlayıcı, tasvirci, olumlayıcı, yorumlayıcı ve sorgulayıcı olmak üzere beş farklı biçimde 

yaklaşmıştır. Bunlar içerisinde olumlayıcı tutum 36 şiirle ilk sırada yer almaktadır. Anlatırken 

olumlayıcı tutum sergilediği mefhumların bazıları şunlardır: kutsal topraklar (6.), Hz. 

Mevlâna (7.), çevre (13,25,26,29 ve 48.), Karaman (16.), öğretmen (19, 65 ve 71.), millî 

benlik ve değerler (20 ve 56.), karşı cins (21 ve 60.), okul (22.), cumhuriyet ve demokrasi (23 
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ve 51.), kendisi (24.), Meram Köprüsü (27.), Çanakkale zaferi (28.), manevi ablası (34.), 

Ramazan ayı (43.), Konya (44 ve 72.), Erzurum (68.), Ilgın (73.), âşıklar ve gelenek (82, 83 

ve 96.), Kars (84.), “Âşıklar Kahvesi” programı (97.) ve İslamiyet (99).   

 Aliyâr 27 şiirinde de konuya olumsuzlayıcı bir yaklaşım içerisindedir. Âşık bu tutumu 

genellikle; haksız kazanç sağlayarak milletin hakkını gasp edenlere (1 ve 53.), Müslümanlara 

zulmedenlere (3.), ülkenin kötüye giden sosyal ve kültürel durumuna (4.), sevgiliye (8 ve 35.), 

yönetimdeki bazı kişi ve uygulamalara (9, 80 ve 95.), gurbete (12, 15, 31, 54, 66 ve 92.), dert 

ve sıkıntılarına (30.), gerçek olmayan dostluklara (37.), âşıkların sırtından geçinenlere (67.), 

bazı arkadaşlarının tutumuna (69.), sözünde durmayan bazı yönetici ve kimselere (70 ve 78.), 

maddi sıkıntılara (87.), benliğinden uzaklaşanlara (88) ve bazı toplumsal sorunlara karşı 

sergilemiştir. 

 25 şiirini de tasvirci bir tutumla ele alan Aliyâr bu şiirlerinde bir alıç ağacının 

durumunu (5.), deprem sonrası yaşanan sıkıntıları (11 ve 52.), kendi hâlini (14, 33, 36, 61, 62, 

63, 64, 74 ve 79.), bir meslek grubunun durumunu (18.), fakirlerin hâlini (38.), doğu haklının 

durumunu (76.), gurbetin olumsuzluklarını (76.), dağları (77.), âşıkların ve geleneğin hâlini 

(90.), köyünün terk edilmiş hâlini, vs. gözler önüne sermeye çalışmıştır. 

 Âşık geriye kalan şiirlerinin de 7’sinde yorumlayıcı tavır takınırken 4’ünde sorgulayıcı 

bir yaklaşım benimsemiştir. Aliyâr yorumlayıcı bir üslupla ele aldığı şiirlerinde gençliğinin 

elden gidişini (41.), Âşık Reyhanî’nin durumunu (49.) ve kendi hâllerini (55, 57, 58 ve 59.) 

olumlu veya olumsuz bir tavır takınmaksızın anlamaya, açıklamaya ve anlamlandırmaya 

çalışır. Bunun yanı sıra diğer şiirlerinde de kaderi (39.), âşığın hâllerini (46.), sevgilinin 

tavrını (98.), zamanı ve yaşlılığını (10.),  sorgular.            

Zikri Aliyâr’ın şiirlerini yukarıda kaynaklarını ve yaklaşım biçimlerini verdiğimiz 

konuları bakımından şu başlıklar altında incelemek mümkündür: 

a. Ahlaki Durum ve Değerler 

 Toplumda gördüğü bazı ahlaki bozulmalardan rahatsızlık duyan Zikri Aliyâr 

şiirlerinde bunlara yer vererek düzelmesi için çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda en çok 

üzerinde durulan husus haksız kazanç sağlanarak fakir fukara hakkının yenilmesidir. Devletin 

malını yiyerek vatandaşın hakkının gasp edilmesini ve bütün bunların yapanların yanına kâr 

kalmasını kimi zaman da ironik tarzda eleştirmektedir âşık (1.). Vatandaş hakkıyla çalıştığı 
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hâlde hayat şartlarını iyileştiremezken bazı kimseler hiç alın teri dökmeden varlık sahibi 

olmaktadır (53.). 

 Yine hakkı savunan, doğruyu söyleyenlerin suçlanması, insanların sözünde 

durmayarak şahsi çıkarları uğruna ahlaki değerleri hiçe sayması (78.) gibi durumlar da âşığı 

rahatsız eden hususlardır. Bir başka şiirinde (70.) ise âşık, emeğinin karşılığını aldığı hâlde 

söz verdiği işi yapmayarak kendisini büyük bir çıkmaza sokan kişiyi dinî ve tarihî bazı 

şahsiyetlere şikâyet etmek suretiyle eleştirmektedir. Benzer şekilde Köroğlu’na da insanların 

değişmesi, neslin bozulması gibi hususların yanı sıra yolsuzluk yapan kimseleri şikâyet eder 

Aliyâr (93.). Durum o kadar vahim ve insanlar o kadar değişmiştir ki Köroğlu’nu bile bir süre 

sonra kendilerine benzetebilirler âşığa göre. Âşığın Köroğlu, Battal Gazi, Hz. Ali, Hz. Ebu 

Bekir gibi isimlerden durumun düzeltilmesi adına yardım istemesi aslında onun bu hâl 

içerisindeki çaresizliğinin de bir göstergesidir. 

 Ayrıca âşık artık gerçek dostlukların kalmamasından da şikâyetçidir. Dost diye 

bildiklerinin kendisini aldatması âşığı derinden yaralamıştır. İnsanların sanal ortamda dost 

araması ve söz konusu ortamdaki sahtekârlıklar âşığın bu anlamda konu edindiği diğer 

olumsuzluklardır (37). 

 88 numaralı şiirde de insanların benliğinden ve utanma gibi duygulardan 

uzaklaşmasından duyulan rahatsızlıklar dile getirilmektedir (88.). Öyle bir ahlaki bozulmuşluk 

vardır ki insanlar iyilik ve doğruluk istikametinden ayrılarak fakirleri ezmekte (94.) bazen de 

âşıkların sırtından geçinmeye çalışmaktadırlar (67.).   

b. Aşk 

 Bilindiği üzere aşk pek çok âşık tarafından ele alınan bir konudur. Zikri Aliyâr da aşkı 

şiirlerine konu edinmiştir.  

 59 numaralı şiirinde aşk yüzünden yüreği küle dönen Aliyâr sevgiliden birtakım 

isteklerde bulunur. Âşığın gözünde sevgilisi en güzel şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla başına 

güller takmamalı, doğal hâliyle kalmalıdır. Aliyâr sevgilinin olumlu olumsuz her türlü 

tepkisine hazırdır; ama yine de onun için gönlünde büyüttüğü sevgisini yıkmamasını 

istemektedir. Ayrıca âşık sevgiliye karşı öylesine büyük bir sevgi beslemektedir ki acı ve 

kederle dolu yüreğine bakarak sevgilinin üzülmesini veya olumsuz etkilenmesini 

istememektedir. 
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 Bir başka şiirinde (60.) âşığın sevgiliden talepleri devam etmektedir. Dilsizken aşk 

ateşi ile bülbüle dönen âşık sürekli feryat etmektedir. Sevgiliden ilk arzusu ise onun bu 

feryattan bıkmamasıdır. Aşkının sırrını dile düşürmeyeceğini ve gönlünde saklayacağını 

belirten Aliyâr bu ateş ne kadar canını yakarsa yaksın söndürülmemesini istemektedir. Ayrıca 

âşığın sevgisi bir karşılık bulmasa da devam edecektir âşığın ifadelerine göre. Sevgilisi 

gözünde o kadar kıymetli ve değerlidir ki zarar görmesi ihtimaline karşı onun güneşe dahi 

çıkmamasını ister Aliyâr. 

 Sevgilinin bir salınması ile yüreği ezilen âşık bu derdine de sevgilinin derman 

olmasını istemekte doktorun reçetesini reddetmektedir. Sevgili yabancılara içini, derdini 

açmamalı, başkalarının sözünü de aldırmamalıdır (86.).    

 Bir başka şiirinde (8.) ise âşık sevdiğine karşı bir sitem içerisindedir. Sevgili aşkıyla 

onu dert, keder ve acıların içine atmıştır. Aslında burada sevgili nezdinde âşık sevdiklerine de 

sitem de bulunmaktadır. Feryat ettikçe Kerem gibi âşığın içini yakan gönlündeki ateşin sebebi 

yârinden başkası değildir. Aynı şekilde bülbülü de feryat ettiren etrafı aşk ateşi ile kuşatılmış 

güldür (47.).  

 Sevdiğinin bir başkası ile evlendirilmesi sonucunda üzüntüye boğulan âşık için artık 

birçok şey anlamını yitirmiştir. Âşık yüreğine düşen aşk ateşi ile hep sevgiliye kavuşmayı 

umut etmiş, gurbete çıkmış; ama sonunda her şey boşa gitmiştir (35.).    

c. Çekilen Dert ve Sıkıntılar 

 Aliyâr şiirlerinin büyük bir kısmında çeşitli sebeplerle çektiği dert ve sıkıntılardan 

bahsetmiştir. Ömrünün gurbet elde geçtiğini ve gençliğinin bir kuş misali uçup gittiğini dile 

getiren âşık sevda yüzünden de dertlidir (12.). Özünü yakan aşk ateşinden ve gurbet ellerde 

dolaşıp durmaktan dolayı artık yorgun düşmüştür (54.). Aliyâr aşk ve gurbet gibi sebeplerle 

yıllarca dert çekmiştir(14 ve 98.). Gurbet ellerde herkes tarafından ezildiğini düşünen âşık 

kendisini yıllardır gönlünde taşıdığı ve derdini çektiği aşkın hamalı gibi görmektedir. Öyle ki 

artık bu yükü çekemeyecek duruma gelmiş adeta kurumuş bir çalıya dönmüştür. Bütün 

bunlara rağmen aşkla yanmaya devam etme isteğinde olan Aliyâr kendisini bir anlamda aşkın 

tercümanı, herkesin dili olmaya adamıştır. 

 Aliyâr kimi zamanda içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan birini muhatap alarak 

bahsetmektedir. Âşık o kadar karışık bir dert sarmalının içerisindedir ki çözmekle bitiremez. 

Kendi dertlerinin yanı sıra çevresinde gördüğü haksızlıkları da içine dert eder. Haksızlıklar o 
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kadar çoktur ki âşık bunların müsebbibi kimselere karşı kin ve nefretini dökmekte yetersiz 

kalır. Doğruyu söyleyenler suçlu ilan edilmekte ve suçsuz kimseler ceza çekmektedir âşığa 

göre (54.). Âşıkları aşk deryasında yüzen bir gemiye benzeten Aliyâr dertleri ile birlikte 

yollarının da hiç bitmediğini ifade etmektedir. Sürekli gözü yaşlı, kalbi kederli olan âşığın 

dertleri ifadelere sığmamakta, yazmakla bitmemektedir (30.). Bu kadar sıkıntının arasında bir 

yardım eli beklediği eşinden dostundan da karşılık bulamaması âşığın derdine ayrıca bir dert 

daha katmıştır (54.).  

 Bir şiirinde (42.) ise Aliyâr, dertli kederli oluşundan bahsederek Âşık Nuri Çırağı’dan 

kendisini yaptığı programa davet etmesini ister. Dost elinden zehir olsa içecek olan âşığın 

yabancıların yıkıcı sözleri ve feleğin kahrı dolayısıyla yükü ağırdır (42 ve 61.). Her konuda 

zarar edip düşüncelere dalan Aliyâr o kadar talihsizdir ki yaz ortasında bile üşümektedir (42.). 

Onun baharı, yazı kısaca her mevsimi çileli geçmektedir (79.). Tek varlığı dert ve sıkıntılar 

olan (63.) âşık bu nedenle kadere küskün olduğunu dile getirir (69.).    

 Âşık şiirlerinde sadece kendisine ait dert ve sıkıntılardan bahsetmez. O halkın 

tercümanı sıfatıyla aynı zamanda kendisi dışında kimselerin acılarını da işlemiştir şiirlerinde. 

Kendisinin de çalıştığı kurumun hizmetlileri kaderine razı, hiçbir şeye ses çıkarmayan gariban 

kimselerdir âşığa göre. Müdürün gölgesinde her daim erkenden işinin başında olmak 

durumunda olan çalışanlar dertlerini de kimseye açamamaktadırlar. Her zaman horlanan ve 

geri planda olan hizmetliler haklı oldukları durumlarda bile umutsuzca boyun bükerek 

başlarına geleni çekmektedirler (18.). Âşığa göre kader herkese şakasını yapmakta, dert ve 

kederden yana hiç kimseyi es geçmemektedir (79).   

ç. Dinî Değerler 

 Elinden geldiğince dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir Müslüman olduğunu 

belirten Aliyâr şiirlerinde kutsal topraklar, Ramazan ayı gibi bazı dinî unsurları da konu 

edinmiştir.  

 Okuduğu bir kitaptan hareketle huzur, fazilet ve keremin İslamiyet’te olduğunu ifade 

etmektedir âşık (99.).İslam dininin öğütlediği gibi hilesiz doğru şekilde çalışarak kazanan 

kimseler mutlaka huzura erecektir. Bu dünya Allah’ın kulları için yarattığı bir imtihandan 

başkası değildir. Aliyâr kendisi nezdinde tüm insanlara seslenerek gafletten uyanmayı tavsiye 

ederken bu dünyanın bir gerçeği ölümü hatırlatmaktadır. Ayrıca âşık İslamiyet’le 

bağdaştırdığı ilim irfan öğrenme gerekliliğinin de altını çizer. 
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 Eşiyle birlikte hac görevini ifa eden âşık dönüşte büyük bir duygu seline kapılır ve 

böylesi durumlarda olduğu gibi hemen içindekileri şiire döker. Artık Medine topraklarına 

veda edilmiş ve Hz. Peygamber’den ayrı düşülmüştür. Bu durum Aliyâr’ı öylesine sarsmıştır 

ki duygularını ifadeye gücü yetmemektedir. Hz. Peygamber’den bahseden âşık Hz. Ebu Bekir, 

Hz. Ömer gibi şahsiyetleri de unutmaz. Hac ibadetini yerine getirirken ki hâlleri gözünün 

önüne gelmekte ve âşığın aklı fikri oralarda kalmaktadır. İbadetinin ve edilen tüm duaların 

kabul olması en büyük arzusu olan Aliyâr’ın evde sevdikleri onu beklemektedir; ama onun 

gönlü de bu topraklarda kalmıştır. Her ne kadar bu ayrılık onu üzse de elinden gelen bir şey 

de yoktur bu hususta. O yüzden tekrar bu topraklara dönmeyi nasip etsin diye Allah’a dua 

eder (6.). 

 Âşığın nazarında bütün Müslümanların gönlünde yer etmiş bir diğer önemli değer de 

Ramazan ayıdır. Herkese sabır aşılayan bu kutlu ayda seher vaktinde okunan ezanlar, evlerde 

Kuran-ı Kerim’in okunması ve manevi dertlere derman bulunması gibi sahneler canlanır 

âşığın gözünde. Saymakla bitmemektedir bu ayın fazileti. Son olarak bin aydan hayırlı Kadir 

Gecesi’nden bahseden âşık Ramazan ayını uğurlar (43.). 

d. Eğitimle İlgili Değerler 

 Âşık eğitim-öğretimin ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Bu yüzen eğitimin 

unsurları olan öğretmen, öğrenci, okul gibi unsurları şiirlerine konu edinmekte ve bu yolla 

gençlere ve tüm insanlığa eğitimin önemini hatırlatmaktadır. 

 Yıllar sonra karşılaştığı ilkokul öğretmenine hitaben söylediği şiirinde (19.) âşık, 

öğretmenini hiç unutmadığını dile getirmektedir. Öğretmensiz bir hayat düşünemeyen âşık her 

ne yana baksa öğretmenden izler görür. Âşığın nazarında öğretmenler solmayan bir gül, 

insanların eli koludur. İnsanları en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerin onların ahlakında 

huyunda da izleri, emekleri vardır. 

 Yine bir başka şiirinde de yer verdiği öğretmenleri çiçeğe benzeten âşık için onlar aynı 

zamanda gece gündüz çalışan arı gibidir. Gönüllerdeki kiri, pası silerek insanlara sevgi 

duygusunu kazandıran öğretmenler bunun yanında insanlara okuma, yazmak, konuşmak, vb. 

hayata dair birçok şey öğretmektedir (65.). Çocukları okutmak, ilim deryasında yüzdürmek 

gerektiğini büyüklere hatırlatan âşık bunun için de ilim cevherini satan öğretmeni adres 

gösterir. İnsana kimi zaman anne, baba veya bir dost kadar yakındır öğretmen. Aynı zamanda 

Başöğretmen Atatürk dolayısıyla da ayrı bir önemi haizdir öğretmenler (71.). 
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 Âşık için eğitimin önemli parçalarından biri de okuldur. Öğretmenleri, öğrencileri ve 

insanlara sevgi aşılaması ile bu ilim irfan yuvası mekân âşığın gönlünde önemli bir yer 

edinmiştir (22.).       

e. Gurbet 

 Küçük yaşlarda gurbetle tanışan Aliyâr ömrünün büyük bir kısmını memleketinin 

dışında geçirmiştir. Memleketinden ve dolayısıyla sevdiklerinden uzakta kalan âşık bu 

sebeple büyük acılar yaşamış, sıkıntılar çekmiştir. Söz konusu duyguların harekete geçirdiği 

şiirlerinde âşık gurbette çektiği sıkıntı ve dertlerin yanı sıra gurbete olan kin ve nefretini de 

dile getirir. 

 Gurbet âşığın nazarında onun ömrünü yiyip bitiren, gençliğini alıp götüren ve onu 

sevdiklerinden ayırarak yaban ellere atan bir olgudur (15.). Âşık bütün bunlara sebep olan 

gurbet için keşke olmasaydın diye içinden geçirmeden edemez (15.).  

 Bayram gibi özel günlerde gurbet acısı daha da artmaktadır âşığın. Âşığı 

sevdiklerinden, memleketinden ayıran zalim gurbet onu dertten derde salarak ıstırabını daha 

da artırır böylesi günlerde (31.). Gurbet elde çaresiz kalan âşık sevdiklerinin yolunu gözler bir 

umutla; ama gelen olmaz (40.). Bir gün sılaya dönmeyi umut eden Aliyâr’ın aklına orada 

kendisinden ayrı kalan sevdiklerinin üzüntüleri gelir bu kez ve acısı daha da artar. Bütün bu 

acılar karşısında âşığın tek yapabildiği ise yine kendisi gibi kederli sazıyla dertleşmektir (31.). 

 Yine akşamları da âşığın hüznü artmaktadır. Sevdiklerinden ayrılış sahneleri gözünde 

canlanmakta ve hem kendisinin hem de geride bıraktıklarının bu ayrılık dolayısıyla çektiği 

dert ve sıkıntıları düşündükçe acısı daha da artmaktadır. Gurbetin getirdiği acılar ne denli 

büyükse bitmesiyle birlikte getirdiği mutluluk da o denli devasadır âşık için. Bu mutluluğu 

yaşadığı zamanlarda da Allah’a şükreder (55.). 

 Yıllarca gurbetin çile ile yoğurduğu âşık bir anlamda kendisine teselli vererek artık 

gurbetin ona kendisinin de gurbete alıştığını ilan etmektedir. Öyle ki sanki annesi onu gurbet 

elde doğurmuştur (57.).  

 Yabancı ellerde sevdiklerinden ayrı kalan Aliyâr tıpkı sazıyla olduğu gibi zaman 

zaman cansız varlıklarla dertleşmektedir. Gözyaşları bahar seline karışan âşık önce bu sele 

daha sonra da küçük yaştan beri dolaştığı diyarlara dökmüştür derdini. Yine sevdiğine 

rüzgârla selam söylemiş ve bahtının neden kara olduğunu sorgulamıştır. Âşığın bir başka 
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teselli noktası ise kendi kendisi ile dertleşmesidir. Madem âşıktır Aliyâr her derdini sazıyla 

anlatmalıdır (58.). 

 Aliyâr kimi zaman gurbete sevdiğine kavuşmak için çıkmaktadır. Yani gurbet onun 

için sevgiliye kavuşmak için bir araç durumundadır. Sevdiğinin peşinde hissetmektedir 

kendisini ve bu yolda ne zorluk çıkarsa çıksın sonuna kadar gitmekte kararlıdır. Gurbetin 

vermiş olduğu sıkıntılarla iyice yorulmuş olan âşık muradına ermeden bu dünyadan ayrılması 

durumunda öbür dünyaya bahtı karalı gideceğini ifade eder (66.). 

 Aliyâr bazen de kendisine böylesi acılar çektiren gurbete karşı kin ve nefretini dile 

getirir. Maddi nedenlerle çıkılan gurbetin kârına lanet eder âşık. Çünkü gurbetin çektirdiği 

acılar dayanılacak gibi değildir ve bunu ancak gurbete gidenler bilir (75.). Yıllarca kendisine 

acılar çektiren gurbetin acı zehir yutmasını, yedi kat yerlere batmasını dilemektedir âşık. 

İnsanların gurbeti zararsız görüp kandığını düşünen âşık, gurbete gidenlerin bir mezar sahibi 

bile olmadan kaybolup gittiklerini hatırlatarak aynı onlar gibi gurbetin de kaybolmasını 

istemektedir. Gurbetin biri olan ve ömrünü gurbet elde bitiren âşık yine gurbetin de ömrü gibi 

bitip gitmesini arzu eder (92.). 

f. İnsan 

 Aliyâr şiirlerinde bazen de sevdiği, değer verdiği bu anlamda da kayda değer bulduğu 

kimselere yer vermiştir. Bunlardan biri de Konya’da açan bir güle benzettiği Hz. Mevlâna’dır. 

Ona göre yıllar boyu isminden söz ettirmiş bu gonca gül nazikçe derilmeli, eserleri dikkatle 

okunarak sineye sarılmalıdır (7.).  

 Yine Âşık Veysel de âşığın şiirlerinde yer verdiği önemli şahsiyetlerdendir. Âşığın 

nazarında o Türkiye’nin bülbülüdür ve gönül bahçesinde ötmektedir. Yıllarca kültüre hizmet 

eden, kültür cevherini ortaya çıkaran Âşık Veysel bu yönüyle ozanlara da ışık tutmuştur (85.). 

 Manevi ablası olarak kabul ettiği bir başka isim için de övgülerin yetersiz kalacağını 

ifade eden âşık şiiri üzerinden ona iyi dileklerde bulunur. İsminden dolayı bahar mevsimi ile 

özdeşleştirdiği manevi ablasının gittiği yerlere bir canlılık ve güzellik getirdiğini belirten âşık 

gelerek kendi diyarını da şenlendirmesini ister. Coşkun sulara, açan güllere benzetilen bu 

gönül insanı aynı zaman da âşıklara sahip çıkması ile de ayrı önem arz etmektedir âşık için 

(34.).  
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Bir başka şiirinde ise âşık mizahi bir üslupla kendisini anlatmaktadır (33.). Âşıkların 

yine âşıklardan sorulması gerektiğini düşünen Aliyâr bir başka şiirinde de kendisini vatan, 

millet âşığı ve kültürün ışığı olarak tarif etmektedir. Bunların dışında kendi sözleri ile Aliyâr; 

söyleyeceğini kısa yoldan ifade eden, vatanına bayrağına sahip çıkan, insanlığa faydalı işler 

yapan, Allah’ın yolundan çıkmayan, kimsenin kalbini yıkmayan, namerde dönüp bakmayan 

ve derdi efkârı hiç bitmeyen bir garip âşıktır (24.).  

g. Kültürel Değerler 

 Âşıklar şiirlerinde kimi zaman toplumun birtakım değerlerini konu edinerek bunların 

önemine dikkat çekerler. Âşığı böyle bir konuyu işleyeme iten sebep bazen içinde bulunulan 

toplum için hayati önemi haiz birtakım değerlerin methedilmesi olabileceği gibi bazen de 

bunların ikinci plana atılması ve yok olmaya terk edilmesi olabilir. Zikri Aliyâr’ın da bu 

bağlamda konu edindiği en önemli kültürel değer âşıklık geleneğidir. 

 Şiirlerinden birini âşıklık geleneğinin mimarları âşıklara ayıran Aliyâr, kendisini de 

içine dâhil ettiği gelmiş geçmiş ve hayatta olan birçok aşığı kısa kısa dinleyici veya 

okuyucuya tanıtmaktadır. Ona göre bütün bu isimler Kerem ile Aslı’nın, Leyla ile Mecnun’un 

aşkları gibi âşıklık geleneğine gönül vermiş isimlerdir (82.). Bir başka şiirinde de ozanları bu 

vatanın gonca gülü olarak niteleyen âşık kimsenin onları soldurmayacağını savunur. Âşığa 

göre asıl olan baş tacı ettikleri kültürdür. Ozanlar ise gelip geçicidir. Ayrıca kültüre sahip 

çıkan isimler âşığın gözünde en övgüye değer kimselerdir (83.). 

 Âşıkları anlatmaya devam eden Aliyâr dünyada benzerlerinin olmadığını söyler. 

Gönülleri sevgiyle dolu olan âşıkların sazları yay, sözleri ise ok gibidir. Bu yüzden de 

düşmanların gözüne bakmaktadırlar. Âşıklar aynı zamanda da dertli kimselerdir ve 

gözyaşlarını şiire katmışlardır (96.). 

 Bir âşık olarak kendisinden de bahseden Aliyâr yanlışla işinin olmadığını hep 

doğruyu, gerçeği yazdığını söyler. Garip, fukara bir âşıktır; ama kimseden de medet 

beklemez. Şiirinden maddi olarak sıkıntıda olduğu anlaşılan Aliyâr sazına vurup coşmak 

istediğini; fakat çalacak bir sazının bile olmadığını beyan eder (64.).   

 Âşıklardan yüz çevrildiğini düşünen Aliyâr, artık bu konuda ne söyleyeceğini 

bilememektedir. Ona göre âşıklar içinde bulundukları olumsuz şartlar dolayısıyla gerçekleri 

söyleyemez olmuşlardır. Artık gelenek dışı unsurlara rağbet artmış ve âşıkların mızrabı, teli 

susmuştur (90.). 
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ğ. Millî Değerler 

 Pek çok Âşık gibi Zikri Aliyâr da vatan, millet, bayrak gibi millî değerlere samimi bir 

sevgi beslemekte ve söz konusu değerlere şiirlerinde yer vererek bunların önemine dikkat 

çekmektedir. 

 Âşık için vatan, millet ve bayrak asla vazgeçilmeyecek ve değer biçilemeyecek 

değerlerdir.  Aliyâr her yeriyle cennet olarak nitelendirdiği vatanına o kadar büyük bir sevgi 

beslemektedir ki onun uğruna canını bile feda edebilir. Vatanı, milleti methetmeyi kendisine 

kutlu bir görev edinen âşık vatanını sevmenin dinin de gereklerinden olduğuna inanmaktadır. 

Doğduğu vatanında her daim kalacağını söyleyen âşık ancak burada huzur bulabileceğini 

ifade eder (56.).   

 Bir şiirinde de okuyucu veya dinleyicilerini tarihî bir gezintiye çıkararak Türk 

milletinin tarihteki izlerinden bahseder. Türk bayrağının asırlarca dalgalanacağını söyleyen 

âşık bu konuda ecdada karşı da bir sorumluluğun altını çizmektedir (20.). 

 Bir başka şiirinde ise Aliyâr, Türk milletinin unutulmazlarından Çanakkale zaferini 

konu edinmiştir. Âşık Atatürk’ün de söylediği gibi Çanakkale’nin geçilemeyeceğini bütün 

Türklük adına haykırır. Çanakkale’de verilen şehitlere ve kazanılan zafere dikkat çeken 

Aliyâr burayı Türkiye’nin kilit noktası olarak nitelendirir (28.). 

 Aliyâr bütün lisanlar vatan, millet desin çağrısıyla Türk, Kürt, Çerkez, doğudan, 

batıdan herkesi söz konusu ortak değerlerde birleşmeye davet etmektedir. Artık geçmişte de 

olduğu gibi birlik olma zamanının geldiğini ifade eden âşık millî birlik ve beraberliğin 

önemine dikkat çekmektedir (48.).   

h. Ölüm 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde ölüm konusunu da ele almıştır. Bu konunun işlendiği 

şiirlerde bilindiği üzere ölen kişiden bahsedilerek ölümünden duyulan üzüntü dile getirilir. 

Zikri Aliyâr da bu konuyu işlerken benzer bir yol izlemiştir.  

  Ustası Âşık Reyhanî’nin hayatını kaybettiği haberini alan âşık büyük üzüntü duyar ve 

teselliyi duygularını şiire dökmekte bulur. Aliyâr bu şiirinde adeta ustasının kısa hayat 

hikâyesini anlatmıştır. Buna göre Âşık Reyhanî de tıpkı Aliyâr gibi uzun yıllar gurbette 

kalmıştır. Herkesin derdini dert edinen, yıllarca gözyaşı döken Rehyanî’nin bu gidişi çok ani 

olmuştur Aliyâr için. Reyhanî hep umutlarının hayallerinin peşinde olmuş dertlerini ise 
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gözyaşlarına saklamıştır Aliyâr’a göre. Ömrü boyunca ustasının bahtiyar olmadığını söyleyen 

Aliyâr onun sonunda toprağa girdiğini belirtir (49.).         

 Bir başka şiirinde ise Âşık, arkadaşının acı kaybını konu edinmiştir. Trafik kazasında 

eşini kaybeden söz konusu arkadaşının ağzından söylediği/yazdığı bu şiirinde Aliyâr tam 

anlamıyla arkadaşının acısına tercüman olmuştur. Âşık hayatını Osmanlı Devleti’ne 

benzeterek söz konusu kayıpla birlikte yıkıldığını dile getirir. Bu kayıpla yine kader acı ve 

keder getirmiştir. Aliyâr şiirin sonunda kendisine dönmekte ve artık ömrünün sonuna 

yaklaştığını ifade etmektedir (39). 

ı. Siyasi Durum ve Değerler 

 Bosna Hersek’teki Müslümanların çektiği sıkıntılarla dertlenen Aliyâr kimseye hesap 

vermeksizin onlara yardıma gitmeye davet eder herkesi. Ona göre büyük sıkıntı içerisinde 

olan oradaki Müslümanlar da buradan gelecek yardımı beklemektedir. Bosna’da çocuğa 

kurşun sıkılmış, Müslümanların evleri ve camiler hep yıkılmıştır. Bunlara sebep olanlar ise 

yaptıkları ile övünmektedir. Aliyâr onlara da seslenerek söz konusu millete dokunmamaları 

konusunda uyarır (3.). 

 Bir başka şiirinde ise Aliyâr yurt dışında yaşayan bir arkadaşından hareketle bütün 

gurbetçilere seslenir ve artık yurtlarına geri dönmelerini ister. Fakat burada ülkenin hâlini 

ironik bir tarzda dile getirir. Âşığa göre artık Batı’ya ayak uydurulmuş dolayısıyla dürüstlük 

ikinci plana atılarak dolandırıcılık oldukça yaygınlaşmıştır. Ülkede kültüre sahip 

çıkılmamakta kültür dışı unsurlara rağbet edilmektedir. Başörtüsünün sorun olması, âşıklık 

kültürüne yüz çevrilmesi, hâlen yolu olmayan köylerin olması gibi değişik olumsuzlar 

sıralayarak ülkenin durumundan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirir (4.). 

 Âşığın şiirine konu edinerek eleştirdiği bir başka konu da merkezi ezan sistemi 

uygulamasıdır. Yine ironik bir yaklaşımla çağ atlamanın böyle olacağını belirten âşık söz 

konusu sistemi eleştirir (9). 

 Bir başka şiirinde ise Aliyâr cumhuriyet kavramını ele alır. Atatürk’ün bir hatırası 

olarak gördüğü cumhuriyet, eski düzenleri ortadan kaldırmıştır (23.). Yine bir şiirinde de 

cumhuriyetin yanına demokrasiyi ekleyerek işleyen âşık, söz konusu kavramların arı ile bal, 

kervan ile yol, ağaç ile dal gibi birbirine yakın olduğunu ifade eder (51.). 
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 Türkiye’de Doğu halkının çektiği dert ve sıkıntılarla üzülen âşık bir şiirinde de bunları 

dile getirmiştir. Doğu halkı çeşitli sebeplerle memleketinden göç ederek gurbete çıkmakta 

dolayısıyla gurbette dertlerle tanışmaktadır. Hiç Doğu’nun yüzüne gülmeyen kader onları hep 

memleketlerinden uzağa atmıştır. Geride kalanlar ise gidenlerin ardından üzülmeye devam 

etmiştir. Âşık bütün bunların sebebini sorgulayarak ülke içindeki bu durumu eleştirmektedir 

(76.). 

 Aliyâr bir şiirinde ise vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bu uğurda verilen 

şehitlerden bahsederek izlenen bazı politikaları eleştirmektedir (95.).  

i. Yurt ve Tabiat 

 Memleketine ve doğaya büyük bir sevgi besleyen Aliyâr onları Şiilerine konu edinerek 

de göstermiştir.  

 Âşık, çevre konusunda oldukça hassastır ve hassasiyetin herkes tarafından gösterilmesi 

gerektiğini söyler. Öncelikle herkes etrafındaki güzelliklerden haberdar olmalıdır. Akabinde 

bu güzelliklerin devamı için de çaba sarf etmeli, çevreyi korumalıdır. Bu aynı zamanda dinin 

de gereklerindendir (25.). Her yerde kirlilik baş göstermektedir. İnsanlar vicdanlarının sesini 

dinlemeli ve bu kirliliği önlemelidir (26.). Çevreye karşı kişinin sadece kendisinin bilinçli 

olması da yetmez. Bu bilinci etrafındakilere de kazandırmalıdır (25.). İnsanlar çevreyi 

güzelleştirme konusunda birlik olmalıdır. Çağdaşlığın bunu gerektirdiğini belirten âşık 

çevreye karşı insanca hareket edilmesi gerektiğini belirtir (26.). Her sene çokça ağaç 

dikilmeli, böylece geleceğe kök salmalıdır. İnsanların yaptıkları ile çevreyi daha güzel bir 

hâle getirmesi gerektiğine inanan âşık, dinleyici/okuyucuya bu yönce telkinlerde bulunur 

(29.).  

 Çevreyle ilgili bir başka şiirinde ise uzun yıllar ayakta kalmış bir alıç ağacını konu 

edinir âşık. Issız bir dağın başında duran bu alıç ağacı, âşığın nazarında gelip geçenleri 

izlemektedir. Sanki dünyaya karşı ayakta durarak bir savaş vermektedir. Herhangi bir talebi 

de yoktur; ama artık yavaş yavaş kök kısmında yorgunluğunun izleri görülmektedir. Yine de 

hâlâ ayakta durmayı başaran ağaç yeşermek, güçlenmek ve kendine dost bulmak adına bir 

arayış içerisindedir (5.). 

 Âşığın şiirinde konu edindiği, çevreye ilişkin bir başka unsur da dağlardır. 

Memleketini ziyaretinde dağlarla söyleşmeye başlayan âşık onlardan kendisine yol vermesini 

ister. Âşıklar hep türkülerinde anlatmıştır dağları, Kerem derdini dağlara açmış, Ferhat ile 
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Şirin dağlardan geçmiştir. Birçok âşık gibi Aliyâr da bunlara dertlenmiş, gözyaşı dökmüştür. 

Dağların da sanki dertleri vardır. Öyle ki rüzgâr dağların peşini hiç bırakmaz (77.). 

 Yine bir memleket ziyaretinde köyünün hâlini görüp dertlenen Aliyâr duygularını şiire 

aktarmıştır. Köyde bazı evler yıkılmış bazıları ise boş kalmıştır. Köyde kalanlar ise yaşlılık ve 

gidenlerin üzüntüsü ile adeta yıkılmış hâldedir. Köyünün bu hâllerine üzülen âşık geride 

kalanların derdine tercüman olmaktadır (91.). 

 Yine çevreye ilişkin bir unsur olan tarihî bir köprü, Aliyâr’ın bir şiirine konu olmuştur. 

Ecdadın hatırası olarak gördüğü bu tarihî köprü, âşığın nazarında aynı zamanda tarihten gelen 

bir sestir.  Yıllarca insanlara hizmet vermiş, sultanlar ağırlamış köprü artık iyi yorulmuştur 

(27.). 

 Aliyâr’ın şiirinde ele aldığı bir diğer konu da memleketi Erzurum’dur. Âşık ilk olarak 

memleketinin uzun süren kışından bahseder. Uzun ve soğuk kışı olmasa dünyada benzeri 

yoktur âşığa göre memleketinin.  Âşık tarihî yönünden de bahsettiği memleketinin taşını, 

toprağını; ekmeğini, aşını özlediği ifade eder (68.).     

 Aliyâr memleketinin yanı sıra gezip gördüğü, yaşadığı, gönül verdiği yurdun çeşitli 

yerlerini de şiirlerine konu edinmiştir. Bunlardan biri Karaman’dır. Sevgi ve hoşgörü şehri 

olarak nitelendirdiği Karaman Türk Dili açısından da ayrı bir önemi haizdir (16.). Yine bir 

başka şehir Konya da âşığın şiirlerine konu olmuştur. Yıllardır yaşadığı Konya’nın 

güzelliklerinden ve değerlerinden bahseden âşık bu tarih, kültür ve manevi sır şehrini gönül 

defterine yazmıştır artık (44.). Bir başka şiirinde de daha ele aldığı bu Mevlâna diyarının yaz 

kış gülünün solmadığını dile getirir âşık. Her yerinden yükselen ezan sesleri gönüllerden kir 

ile pası silmektedir. Tarihî derinliğinin yanı sıra kültür ve sanatta da önce giden Konya her yıl 

yapılan Âşıklar Bayramı ile sesini her yere duyurmaktadır (72.). Yine Konya’nın bir ilçesi 

olan Ilgın da âşığın konu edindiği yerleşim yerlerindendir. Âşık burayı anlatmak için söze 

nereden başlayacağını bilemez. Zaten Ilgın’ın tarihî derinliği söze gerek bırakmamaktadır. 

Âşığın nazarında tarihî mekânları, şifa kaynağı kaplıcası ve çarşı pazarı ile Ilgın vilayet olmak 

yolundadır (73.). Âliyar’ın konu edindiği bir başka şehir de Kars’tır. Burayı tarif etmekte de 

çaresiz kalan âşık bu güzel yöreyi merak edenleri buraya davet eder. Kadir kıymet bilir 

insanları, tarihî yapısı ve yeşil ormanları ile ön plana çıkan Kars aynı zamanda da âşıkların 

yarıştığı bir meydandır (84.).  
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j. Tecrübeye Dayalı Bilgiler ve Felsefi Çıkarımlar  

 Bu başlık altında âşığın genellikle öğüt biçimde sunduğu tecrübeye dayalı bazı veriler 

kastedilmektedir. Söz konusu veriler çeşitli konularla ilgili olabilmektedir.  

 32 numaralı şiirinde Aliyâr dinleyici/okuyucularına öğüt biçiminde çeşitli bilgiler 

vermektedir. Buna göre namerdin suyundan içilmemelidir. Kâmil insanlarla dostluk kurulmalı 

cahil kimselerden uzak durulmalıdır. İnsan yönünü Allah’a çevirmeli ve gerek duyulduğunda 

vatanı için canını vermekten kaçınmamalıdır. Boş durmaksızın çalışılmamalı ve dertten 

anlamaz kimselere dert açılmamalıdır. Aliyâr ayrıca tüm insanlara eşit gözle bakılmasını 

öğütler ve zengin, fakir diye insanların ayrılmaması gerektiğini belirtir. 

 Bir başka şiirde ise aşkın şarabını içmeden âşık olunamayacağı bildirilmektedir. 

Aliyâr’a göre âşık maşukunu kolay bulmak istiyorsa gurbete çıkmalıdır. Helal kazanç 

sağlayıp buna haram bulaştırılmazsa her şey insanın lehine olur. İnsanlar ilimle uğraşmalı, arif 

kimselere hizmet etmelidir (81.). 

 Aliyâr bir başka şiirinde de âşıkların farklı görülmemesi gerektiğini her birinin 

gönlünde ayrı acılar olduğunu belirtir. Herkes bir gün olup ihtiyarlayacaktır. Dolayısıyla 

insan, gençliğine çok fazla güvenmemelidir. Allah’tan korkan insan dürüst olur ve menfaati 

için el etek öpmez. Anne babayı üzmek, mazlumları ezmek gibi olumsuz davranışların sonu 

hep hüsranla biter (89.).     

k. Zaman ve Sağlık 

 Zikri Aliyâr şiirlerinde birçok şeyden şikâyetçi olmaktadır. Bunlardan birisi de 

zamanın hızlı geçişi ve sağlık sorunlarıdır. Aslında sağlık sorunlarından kasıt genellikle 

yaşlılık kaynaklıdır ki bu zaman kavramıyla ilgilidir.  

 Zamanın nasıl geçtiğini anlayamayan âşık, zamanı ve yaşlılığını sorgular (10.). 

Zamanın hızla akmasıyla birlikte âşığın hayatında çok şey değişmiştir. Artık eski hızı, gücü 

kalmamıştır. Fakat bu durum herkes için geçerlidir. Âşığa göre Köroğlu’na sorulsa o da bu 

konudan muzdarip olduğunu söyler. Yıllarca gurbette kalan âşık için artık sıla kavramı da 

geçmişte kalmış, yeni meskeni gurbet olmuştur (41.). 

 Gurbet elde gençliğini boş yere harcadığını düşünen âşık gençliğini baştan bir daha 

yaşamak isteğindedir. Çektiği dert ve sıkıntılar dolayısıyla gençliği erken gitmiştir elinden. 

Aliyâr tecrübelerine dayanarak zalim felekle baş edilemeyeceğini ifade etmektedir (62.).   



91 
 

 Bir başka şiirinde ise Aliyâr hastalıktan şikâyet etmektedir. Kendisiyle birlikte tüm 

ailesi hastadır ve artık hayatın tadı kalmamıştır. Hiçbir şeyden zevk alamayan âşık artık aşkla, 

şevkle sazını da çalamamaktadır (36.). 

2. VARLIK 

 Muhtevayı oluşturan unsurlardan olan varlık: “...genel olarak şairin şiirinde 

kendisinden söz ettiği yer verip ele aldığı dış dünyada görülen maddî varlıklar, tabiat ve 

eşya.” şeklinde tarif edilmektedir (Çetin 2004: 41). Şairler/âşıklar söz konusu (ağaç, çiçek, 

deniz, kuş, yıldız, eldiven, masa vb.) varlıklara sıradan insanlara göre farklı bir pencereden 

bakarlar. Şairin/âşığın varlığı değerlendirişi ve varlığa yaklaşım şekli onun dünya görüşü 

hakkında önemli ipuçları verebilmektedir. Varlığa birkaç türlü yaklaşım şekli vardır. Bunların 

bazıları şunlardır: tecellî açısından bakış, panteist yaklaşım, materyalist yaklaşım, 

sezgici/idealist yaklaşım, sanat yapma amacı, ilham kaynağı vb. (Çetin 2004: 41-52).  

Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde tespit ettiğimiz başlıca yaklaşım biçimleri şunlardır: 

- Sanat Yapma Amacı: Âşık, şiirlerinde yer verdiği varlıkların büyük bir kısmına 

herhangi bir fikrî veya felsefi bakış açısından yaklaşmamaktadır. Söz konusu varlıklar, bazı 

edebî sanatları gösterebilmek için âşık tarafından kullanılan birer araç konumundadır. 

Aliyâr’ın şiirlerinde sanat yapma amacına yönelik olarak kullandığı varlıklar şiir ve dörtlük 

numaraları ile şu şekilde sıralanabilir:   

ağaç (65/4), (51/3).  

altın (61/3), (71/2).  

arı (16/4), (51/1), (65/1), (63/4), 

 (72/1). 

at (35/3).  

bal (51/1). 

bina (49/2), (59/2), (60/5).  

bülbül (60/1), (7/2), (85/1), (96/1), 

 (79/1).   

çakal (12/4).  

çalı (14/4).  

çiçek (16/4), (19/6), (63/4), (65/1), 

 (51/1), (72/1). 

çöl (15/3).  

dal (51/3), (65/4). 

defter (44/4), (73/4).  

derya (71/2). 

dil (51/5).  

dudak (51/5). 

elek (44/1).  

fidan (19/6). 

gemi (30/4).  

gonca gül (7/1), (83/1).  

gömlek (95/2). 

gül (13/5), (19/2), (31/1), (34/4), 

 (51/1), (65/1), (79/1). 

güneş (85/4).  

halı (14/2).  
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inci (60/4).  

kalem (65/3).  

kılıç (74/2).  

kilit (28/5).  

kiraz (60/4). 

koç (93/1) . 

koltuk (80/3).  

kuş (13/2), (59/3).  

memleket (13/4). 

menekşe (13/5). 

mızrap (19/5), (21/3).  

nehir (51/2). 

ok (96/2).  

pul (61/3). 

saz (19/5).  

soba (83/7).  

toprak (71/1). 

umman (30/4).   

vatan (13/2), (71/1).  

yaprak (12/4).  

yay (96/2).

 
 
- İlham Kaynağı: Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde karşılaştığımız varlıkların bazıları, şiirin 

oluşturulabilmesi için bir çıkış noktası, ilham kaynağı vazifesi görmektedir. Söz konusu 

varlıklar şiir ve dörtlük numaraları ile şöyledir: 

  

alıç ağacı (5/1-5).  

Bahar Abla (34/1-5).  

bayrak (56/1-5).  

çevre (29/1-5).  

dağlar (77/1-4).  

Erzurum (68/1-4).  

Hz. Mevlâna (7/1-3).  

Ilgın (73/1-4). 

Kars (84/1-5).  

Konya  (44/1-4), (72/1-4).  

millet (56/1-5).  

ozanlar (83/1-9), (96/1-5).  

öğretmen (71/1-5).  

Özel Diltaş Lisesi (22/1-5).  

portakal (17/1-5).  

Tarihî Meram Köprüsü (27/1-5).  

Van Gölü Canavarı (80/1-5).  

vatan (56/1-5).  

Veysel (85/1-5).  

 

- Sezgici/İdealist Yaklaşım: Âşık bazen şiirlerinde somut varlıklara yer verirken, 

aslında onların ötesinde bulunan manevi özü ve temsil ettikleri soyut değerleri kastetmektedir. 

Aliyâr, üç numaralı şiirinde “cami”den bahsederken somut bir varlık olan binaya değil onun 

ötesindeki dinî değerlere işaret etmektedir. Yine 53 numaralı şiirinde zenginlik kavramını bir 

araba (Mercedes) ile sembolize etmektedir.  
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3. DUYGU VE DÜŞÜNCE 

Nurullah Çetin muhtevanın önemli unsurlarından olan duygu ile ilgili şu açıklamaları 

yapmaktadır: “Duygu kalbin, üzülmek, sevinmek gibi farklı derecelerdeki etkilenmeleri ve 

heyecanlanmalarıdır. Manevî bir olgu olan duygu, genel anlamda insanın hazza yöneliş ve 

elemden kaçışlarının karşılığıdır. Sevgi duygusu hazza yönelişi, korku duygusu da elemden 

kaçışı ifade eder. Kişinin istediği ve reddettiği şeyleri dile getirmesi onun duygusunu verir.” 

(Çetin 2004: 52). 

Düşünce ise: “...dış dünyada yer alan olay, olgu ve oluşların insan zihninde dikkati 

çeken yönleriyle yansıması ve algılanan bu malzemenin unsurları arasında bir takım mantıkî 

bağlar, ilişkiler, irtibatlar kurmaktır.” şeklinde tanımlanmaktadır (Çetin 2004: 16). Duygu 

ağırlıklı olan şiirlerde düşünceye duygudan gidilmektedir. Şiirin hitap ettiği dinleyici/okuyucu 

önce duygulanır sonra düşünür (Çetin 2004: 53). Görüldüğü üzere duygu ve düşünce 

kavramları şiirde muhtevayı oluşturan önemli unsurlardan olmalarının yanı sıra birbirleri ile 

de yakından ilgilidir. 

 Zikri Aliyâr’ın şiirlerinin büyük bir bölümünde karamsar duygular hâkimdir. Şiirlerde 

karşılaştığımız başlıca karamsar duygular şunlardır: Haksız kazanç sağlayan ve milletin 

hakkını yiyenlere, bazı toplumsal sorunlara, benliğinden uzaklaşanlara vs. kin ve nefret 

duygusu; depremzedelere, zulmedilen Müslümanlara, belli bir meslek grubuna vs. acıma 

duygusu; geçmişe, sevdiklerine, kutsal topraklara vs. hasret ve özlem duygusu; gurbet ve 

ayrılık dolayısıyla yalnızlık duygusu ve aşk acısı.  

İncelemede esas aldığımız şiirlerin sadece 1/3’ünde karşılaştığımız başlıca iyimser 

duygular ise şu şekilde sıralanabilir: Bazı yerleşim yerleri ve mekânlara, belli kişilere, çeşitli 

kavramlara (cumhuriyet, demokrasi vb.); çevreye; dinî ve millî değerlere vs. karşı sevgi 

duygusu; sevgiliye karşı aşk duygusu; coşku ve heyecan duyguları. 

Görüldüğü üzere Zikri Aliyâr şiirlerini genelde kötümser duygularla 

söylemekte/yazmaktadır. Bu durum onun hayatı ile yakından ilgilidir. Zira âşık, hayatının 

büyük bir kısmını gurbette ve sıkıntılar içerisinde geçirmiştir. Bu olumsuz tablo onun duygu 

dünyasına da yansımıştır.    

Âşık veya şairin dünya görüşü, onun düşüncelerinin sistemleşmiş biçimidir. 

Âşığın/şairin dünya görüşünü anlamak için onun hayat karşısındaki tutumuna bakmak gerekir. 

Hayat karşısında, etken ve edilgen olmak üzere, genelde iki tür tavır alınır: 
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- Etken Tavır: Kısaca, aktif tutum şeklinde tarif edebileceğimiz etken tavırda şair, 

hayallerini gerçekleştirmek için sürekli bir mücadele içerisindedir. Tüm olumsuzluklara 

rağmen azmini ve iradesini bırakmayarak zorlukların üstesinden gelmek için savaş verir. 

- Edilgen Tavır: Hayat karşısında yenilmiş ve konumunu kabullenmiş şairlerin 

tutumudur. Edilgen tavrın sergilendiği şiirlerde yılgınlık, ümitsizlik, yıkılmışlık gibi duygu ve 

düşüncelere yer verilir (Çetin 2004: 17-18).      

Aliyâr her ne kadar kendisini gurbette acılar çekerek ezilmiş, çaresiz ve garip hissetse 

de şiirlerine bakıldığında onun hayat karşısında oldukça etken bir tavır takındığı 

görülmektedir. Âşık 99 şiirinin 63’ünde hayatta karşılaştığı olumsuzluklara rağmen yılmadan 

mücadele veren, azmini ve iradesini elinden bırakmayan bir tavır içerisindedir. Bu bağlamda 

âşığın hayat karşısında genel itibariyle aktif rol aldığını söyleyebiliriz. Geriye kalan 36 

şiirinde ise âşık hayat karşısında mücadeleyi bırakarak yenilgiyi ve konumunu kabullenmiş 

görülmektedir. 

4. GÖRÜNTÜ 

Bu başlık altında şiirlerin görme duyumuza hitap eden boyutu ele alınacaktır. Sabit veya 

hareketli dış dünya manzaraları, olay, olgu ve insana ait görüntüler şiirin temel 

unsurlarındandır. Şair, görüntüyü ya bazı değişiklikler yaparak ya da hiçbir değişiklik 

yapmadan olduğu gibi1 şiirinde sunabilir (Çetin 2004: 76-77). Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde şu 

görüntü çeşitleri ile karşılaşılmıştır: 

a. Öznel Görüntü 

 Aliyâr, şiirlerinin hemen hepsinde, görüntüyü olduğu gibi değil de kendisinin istediği 

şekilde sunmuştur. Nurullah Çetin öznel görüntü çeşidinin de iki şeklinin bulunduğunu 

belirtmektedir. Bunlar:  

 -Resimsel Görüntü: Şairin şiirinde kullandığı dış dünya varlıklarının görüntü ve 

hayallerini istediği şekilde tasvir etmesidir. Tasvir edilen dış dünya, olduğu gibi değil, şairin o 

anki ruh hâline, duygu ve düşüncelerine göre öznel olarak ürettiği bir görüntüyle sunulur.  

 - Hayalî Görüntü: Gerçek dünyada rastlanmayan, tamamen şairin hayalinde üreterek 

şiirinde yer verdiği görüntülerdir (Çetin 2004: 79-80). 

                                                      
1 Şiirde görüntü kavramı ve görüntü çeşitleri ile ilgili daha geniş bilgi için Nurullah Çetin (2004: 76-

98)’in çalışmasına bakılabilir. 
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Zikri Aliyâr şiirlerinde kullandığı öznel görüntüyü genelde resimsel boyutu ile 

sergilemiştir. Hayali görüntüye sadece iki şiirde (29 ve 69.)  rastlanmaktadır. Bunlardan 

birinde (29.) âşık, çevreyle ilgili temennilerinden hareketle birtakım hayalî görüntüler 

çizmektedir. Diğerinde (69.) ise çektiği dert ve sıkıntıları dile getirerek gerçekte olmayan 

görüntülere yer vermektedir.  

b. Nesnel Görüntü 

 Dış dünyada gözün görüş alanına giren görüntünün olduğu gibi resmedilmesidir. Bu tür 

görüntülerde şairin ruh hâli, duygu ve düşünceleri söz konusu değildir (Çetin 2004: 77). Zikri 

Aliyâr’ın şiirlerinden sadece birinde (40.) nesnel görüntü çeşidine rastlanmıştır. Âşık bu 

şiirinde gurbette geçirdiği bir bayramda kimsenin kendisini ziyarete gelmemesine dair bazı 

nesnel görüntüler çizmektedir.   

c. Soyut Görüntü 

 En genelde imge ve simgelere dayalı olarak gerçekleştirilen görüntüdür. Kelimelerin 

temel ve yan anlamlarının dışında çağrışımsal anlam boyutunu oluşturan soyut görüntü şu 

ögeleri içermektedir (Çetin 2004: 83): 

 - İmge: Dilin söz, anlam ve heyecan sanatlarından faydalanılarak 

okuyucu/dinleyicinin zihninde oluşturulan hayalî görüntülerdir (Çetin 2004: 83). Zikri 

Aliyâr’ın şiirlerinde teşbih, istiare, kişileştirme gibi sanatlar yoluyla bazı imgeler ürettiğini 

görüyoruz.  Bunlardan bazıları şunlardır: 

 ∗ “yazan kalemin üşümesi” (2/4): Âşık burada teşhis sanatını kullanarak 

okuyucu/dinleyicinin zihninde hayalî bir görüntü oluşturuyor. 

∗ “gençliğin bir kuş gibi uçması” (12/1): Burada ise gençlik bir kuşa benzetilmiş ve 

okuyucu/dinleyicinin zihninde uçup giden bir kuş sahnesi canlandırılmıştır. 

∗ “Âşığın yaz ortasında zemheriyi görmesi” (62/2): Âşık burada çektiği dert ve 

sıkıntılar yerine zemheri kelimesini kullanmış ve dinleyici/okuyucunun zihninde yaz ortasında 

zemheri görüntüsü canlandırmıştır.   

 - Simge: Simge oluşturma; çeşitli varlıklar, unsurlar, olgular, olaylar vb. arasında 

sevgiye, akla, zekâya dayalı kıyaslamalarla benzerlik, çağrışım ve ilgiler kurmaktır. Burada 

somut bir unsurun hayalî görüntüleri, soyut kavramları temsil etmesi söz konusudur (Çetin 
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2004: 89). Âşık şiirlerinde zaman zaman bazı simgeler kullanmıştır. Örneğin üç numaralı 

şiirinde somut bir varlık olan cami kelimesi dinî değerleri temsil etmektedir. Yine 53 numaralı 

şiirindeki Mercedes kelimesi de zenginlik kavramını simgelemektedir.  

ç. Hareketli Görüntü 

 Şiirde görüntünün resmedilmesinden ziyade canlı, ve hareketli bir oluş içerisinde 

sunulmasıdır (Çetin 2004: 82). Zikri Aliyâr’ın şiirlerinde bu görüntü çeşidine nadiren 

rastlanmaktadır. Örneğin 20 numaralı şiirde Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş 

sahnesi belli bir hareketlilik içerisinde sunulmuştur. Yine 55 numaralı şiirde âşığın 

sevdiklerinden ayrılma sahnesi hareketli bir oluş içerisinde verilmiştir. 

  Tüm bu değerlendirmelerden hareketle âşığın dış dünyada gördüklerini şiirlerinde 

genellikle kendi bakış açısından yansıttığını söyleyebiliriz. Aliyâr’ın hayalî ve soyut 

görüntülere şiirlerinde daha az yer vermiş olması ise onun şiirlerini yazarken/söylerken hayal 

dünyasından çok fazla yararlanmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

 

ŞİİRLERİN GENEL MUHTEVA ŞEMASI∗ 

Şiirin 
Numarası Konunun Kaynağı Konuya 

Yaklaşım Biçimi Sergilenen Tavır Şiirde Görüntü 

1 Tecrübe Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

2 Yaşanmışlık Yorumlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

3 İdeoloji Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

4 İdeoloji Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

5 Varlık 
(Ağaç) Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 

Soyut 

6 Yaşanmışlık Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

7 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

                                                      
∗ Bu şema şiirlerin genel muhteva yapısı hakkında fikir edinilebilmesi için, şiirlerde konunun kaynağı; 

âşığın konuya yaklaşım biçimi; âşığın şiirlerinde hayata, olumsuzluklara vs. karşı sergilediği tavır; şiirlerde 
sunulan görüntü çeşitleri konularına ilişkin bilgiler bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Söz konusu hususlar 
yukarıda etraflıca incelenmiştir.  
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8 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
9 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
10 Yaşanmışlık Sorgulayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
11 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 

12 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

13 Tabiat Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

14 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

15 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

16 Varlık 
(Şehir) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

17 Varlık 
(Meyve) Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

18 Varlık 
(Kişi) Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 

19 Varlık 
(Öğretmen) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

20 İdeoloji Olumlayıcı Etken 
Öznel/Resimsel 

Soyut 
Hareketli 

21 Varlık 
(Sevgili) Olumlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 

Soyut 

22 Varlık 
(Okul) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

23 İdeoloji Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

24 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

25 Tabiat Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Hareketli 

26 Tabiat Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

27 Varlık 
(Köprü) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

28 İdeoloji Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

29 Tabiat Olumlayıcı Etken Öznel/Hayalî 

30 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

31 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

32 Tecrübe Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
33 Yaşanmışlık Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 

34 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

35 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

36 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
37 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

38 Tecrübe Tasvirci Edilgen 
Öznel/Resimsel 

Soyut 
Hareketli 
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39 Yaşanmışlık Sorgulayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

40 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Nesnel 

41 Yaşanmışlık Yorumlayıcı Edilgen 
Öznel/Resimsel 

Soyut 
Hareketli 

42 Yaşanmışlık Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 
43 Din Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

44 Varlık 
(Şehir) Olumlayıcı Etken 

Öznel/Resimsel 
Soyut 

Hareketli 

45 Varlık 
(Kişi) Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 
46 Yaşanmışlık Sorgulayıcı Etken Öznel/Resimsel 

47 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

48 İdeoloji Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

49 Yaşanmışlık Yorumlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

50 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

51 İdeoloji Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

52 Yaşanmışlık Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 

53 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

54 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

55 Yaşanmışlık Yorumlayıcı Edilgen 
Öznel/Resimsel 

Soyut 
Hareketli 

56 İdeoloji Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

57 Yaşanmışlık Yorumlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

58 Yaşanmışlık Yorumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

59 Varlık 
(Sevgili) Yorumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

60 Yaşanmışlık Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

61 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

62 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

63 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
64 Yaşanmışlık Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 

65 Varlık 
(Öğretmen) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

66 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
67 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

68 Varlık 
(Şehir) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 
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69 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Hayalî 
70 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

71 Varlık 
(Öğretmen) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

72 Varlık 
(Şehir) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

73 Varlık 
(Şehir) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

74 Yaşanmışlık Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

75 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 

76 Tecrübe Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

77 Varlık 
(Dağlar) Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 

78 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

79 Tecrübe Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

80 Varlık 
(Hayvan) Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

81 Tecrübe Tasvirci Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

82 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

83 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

84 Varlık 
(Şehir) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

85 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

86 Varlık 
(Sevgili) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

87 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

88 İdeoloji Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

89 Tecrübe Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

90 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
91 Yaşanmışlık Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
92 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 

93 Yaşanmışlık Olumsuzlayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

94 Tecrübe Tasvirci Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

95 İdeoloji Olumsuzlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
Soyut 

96 Varlık 
(Kişi) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

Soyut 

97 Varlık 
(Program) Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 

98 Yaşanmışlık Sorgulayıcı Edilgen Öznel/Resimsel 
Soyut 

99 Din Olumlayıcı Etken Öznel/Resimsel 
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  C. ŞİİRLERDEKİ ÖZEL İSİMLER  

 Şiirlerde karşılaştığımız özel isimler onu koyan ve kullananların kültürel dünyaları 

hakkında fikir edinmemize katkı sağlayabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu isimlerin 

işlevleri herhangi bir şeyin yerini tutmaktan öteye gitmektedir (Boyraz 2010: 254). Zikri 

Aliyâr’ın şiirlerinde yer verdiği özel isimleri şahıs isimleri; yer, mekân, mevki isimleri; ülke 

ve topluluk isimleri olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. 

1. Şahıs İsimleri 

Ağrılı Firganî (82/12) 

Alâeddin Keykubat (44/3), 

 (72/2) 

Aslı (66/2), (66/2), (82/1), 

 (82/1) 

Âşık İmamî (83/3), (83/3) 

Âşık Kazanoğlu (82/9), (82/9) 

Âşık Ummanî (82/3), (82/3) 

Atatürk (23/6), (71/5), (23/6), 

 (71/5) 

Battal Gazi (70/5), (70/5) 

Bayburtlu Hicranî (82/3) 

Çırağı (42/1-4) 

Çobanoğlu (82/6), (83/6) 

Deryamî (82/5), (83/7) 

Efkârî (82/4), (83/7) 

Erol Ergan (82/11) 

Erzurumlu Sümmanî (82/3) 

Fatih (20/2) (Sultan Mehmet) 

Fatma (45/4) 

Ferhat (39/3), (77/2), (82/2), 

(66/3) 

Fuat Çerkezoğlu (82/13) 

Garip (82/2) 

Gülhanî (82/13) 

Habip Baba (68/4) 

Hacı Karakılçık (82/8) 

Halıcı Baba (Feyzi Halıcı) 

 (17/3), (30/1-5), (72/4), 

 (83/8)  

Huzurî Baba (82/3) 

Hüseyin (82/2)  

Hz. Ali (70/3), (99/2) 

Hz. Ebu Bekir (6/3), (70/3) 

Hz. İsa (70/4) 

Hz. Mevlâna (7/1-3), (44/1), 

(72/1) 

Hz. Osman (70/3) 

Hz. Ömer (6/3), (70/3) 

İhsan Yavuzer (82/11) 

İlhamî (82/5), (83/7) 

İsmail (83/4) 

Karslı Şenlik (82/3) 

Kazım Karabekir (16/2) 

Kerem (47/1), (66/2), (77/2), 

(82/1) 

Koca Veysel (82/4) (Âşık 

Veysel) 

Köroğlu (41/3), (90/5), (93/1-

4) 
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Köseoğlu (27/4) (Mehmet Ali 

Köseoğlu) 

Kul Nuri (82/9) 

Lala Paşa (73/1) 

Leyla (46/3), (82/1) 

Mecnun (60/3), (82/1) 

Memiş Emmi (82/8), (83/3) 

Mevlüt İhsan (82/7) 

Mihmanî (82/8) 

Mimar Sinan (73/1) 

Muhlis Denizer (82/10) 

Mustafa Ruhanî (82/7) 

Nihanî (82/3) 

Nuri Çırağı (82/9) 

Nuri Meramî (82/7) 

Nuri Şahinoğlu (82/10) 

Nüsüret Torunî (82/11) 

Öksüz Ozan (45/1), (74/1), 

(83/2) 

Posoflu Müdamî (82/4), 

(83/7) 

Rahmanî (82/5), (83/5) 

Recep Dayı (45/4) 

Resulullah (s.a.v.) (6/1-6) 

Reyhanî (49/1-4), (82/6), 

(83/6) 

Senem (82/2)  

Sürmelican (83/4) 

Şahinoğlu (83/2) 

Şem’î (44/2) 

Şems-i Tebrîzi (44/1) 

Şenlik Baba (84/2) 

Şeref Taşlıova (82/6), (83/6) 

Şeyda (6/5) 

Şirin (39/3), (77/2), (82/2), 

(66/3) 

Vahap Kocaman (82/8) 

Veysel (85/1-5) 

Yunus (16/4) 

Zeki Erdalı (82/12), (83/2)

 

 2. Yer, Mekân, Mevki İsimleri 

Adapazarı (52/3) 

Akarsu (11/3) 

Alvar (49/1) 

Ardahan (25/5) 

Avrupa (4/1), (78/2) 

Beytullah (6/4) 

Çamlıbel (90/5) 

Çanakkale (28/1-5) 

Çin Seddi (20/3) 

Edirne (25/5), (56/2)  

Erzurum (15/4), (68/1-4) 

Gölcük (52/4) 

Göllü Köyü (11/3) 

Hacı Veyis (44/2) (Hacı 

Veyiszade/ Camii) 

Handevi Kandevi (73/2) 

Hasan Kale  (86/4) 

Horasan (11/2) 
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Ilgın (73/1-4) 

İzmir (53/3), (53/3) 

Karakılçık (83/3) 

Karaman (16/1-5) 

Kars (56/2), (84/1-5) 

Kocaeli (52/4) 

Konya (44/1-4), (72/1-4) 

Körfez (78/2) 

Kuveyt (78/4) 

Marmara (52/1-8) 

Medine (6/1) 

Meram Köprüsü (27/1-5) 

Narman (11/2), (15/3), (68/2), 

(77/1), (89/4) 

Orta Asya (20/1) 

Otlutepe (11/3) 

Özel Diltaş Lisesi (22/1-5) 

Palandöken (41/4), (49/1,3), 

(68/2) 

Pasinler (11/2), (49/1) 

Sarıkamış (84/2) 

Tavus Baba (44/2) 

Viyana (20/3) 

Zümrüt Sitesi (2/1-4) 

 

3. Ülke ve Topluluk İsimleri 

Anzak (28/3) 

Azerbaycan (72/3) 

Azerî (82/10) 

Bosna Hersek (3/1-5) 

Çerkez (48/4) 

Kürt (48/4) 

Osmanlı Devleti (39/3), (53/3) 

Sırp (3/4) 

Türk (28/2,3), (65/2) 

Türkiye (4/1-6), (23/2,3), (85/1) 

Yunan (53/3) 

 

Zikri Aliyâr şiirlerinde bu gruplara dâhil edemeyeceğimiz başka özel isimler de 

kullanmıştır ki bunları da şöyle sıralayabiliriz:  Allah (c.c.) (6/4), (11/1-4), (24/4), 

(70/1), (70/1), (79/5), (52/6), (62/1), (59/1), (89/3), (52/8); Cumhuriyet (23/1-6); İslam 

(78/3), (99/1-3); Kızılay (11/2); Kuran (43/2); Mersedes (53/2); Mesnevi (7/2)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ŞİİRLERİN ÜRETİM- TÜKETİM BAĞLAMI 

A. ÜRETİM BAĞLAMI 

 Üretim bağlamı şiirlerin nasıl, niçin ve hangi ortamlarda söylendiği/yazıldığı 

mevzularını kapsamaktadır. Bu hususlara ilişkin veriler ise şiirlerin muhtevası ve 

âşığın şiirlerini ne üzerine, nasıl ve ne sebeple yazdığı/söylediğine yönelik 

anlattıklarından yola çıkılarak elde edilmiştir. Bu noktada âşık/şairden şiirlerin çıkış 

noktaları veya hikâyelerine ilişkin bilgilerin alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Zira bu bilgiler hem üretim bağlamının incelenmesine hem de şiirlerin 

muhtevalarının daha iyi ve doğru şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.   

 Şiirin çıkış noktası veya hikâyesinin bilinmesi okuyucu/dinleyicinin bakış 

açısını daraltarak, hayal gücünü sınırlandırması bakımından olumsuz karşılanabilir. 

Fakat bu, âşığın/şairin şiiri ile vermek istediği asıl mesajlar ve uyandırmak istediği 

duygular açısından -göreceli olmakla birlikte- olumlu bir durumdur.  

1. Üretim Şekli ve Üretimi Tetikleyen Unsurlar 

 Zikri Aliyâr şiirlerini genelde irticalen söylemektedir. Bu, saz meclislerinde 

belirlenen bir konu üzerine olabileceği gibi kendisinde belli düşünce ve duygular 

uyandıran bazı olay veya durumlar üzerine de olabilmektedir. Görüldüğü üzere âşık 

şiir söylemek/yazmak için belli şartların oluşmasını, diğer bir deyişler ilham perisinin 

gelmesini beklememektedir. Zira Aliyâr zaman, mekân gibi şartlar gözetmeksizin her 

konuda irticalen şiir söyleme/yazma gibi bir yeteneğe sahiptir.  

 Aliyâr çeşitli meclislerde değişik konular üzerine birçok şiir söylemektedir; 

fakat bunların büyük bir kısmı kayıt altına alınmamıştır.  Bu durum onun söylediği 

bütün şiirlere ulaşma imkânını ortadan kaldırmaktadır. Şiirlerinin çoğunluğu 

söylediği ortamda veya mecliste bulunanlarca dinlenilmekte sonrasında ise 

unutulmaktadır. Bazı şiirlerin dinleyiciler tarafından kaydedildiği de olmaktadır ki 

elimizdeki şiirlerin birçoğu bu şekilde kayıt altına alınan şiirlerdir.  
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 Bu bağlamda anlaşılacağı üzere Aliyâr söylediği/yazdığı şiirler üzerinde 

sonradan herhangi bir düzeltmeye gitmemektedir. Şiirler ilk 

söylendikleri/yazıldıkları hâlde kalmaktadır. Dolayısıyla şiirlerin belli bir 

tamamlanma süreci de söz konusu değildir. Zira şiir Aliyâr için söyleme veya yazma 

işi bittiği anda tamamlanmış demektir. 

 Bir sanat eserinin ortaya çıkmasında sanatçı duyarlılığının yanı sıra sanatçının 

içerisinde bulunduğu doğal ve sosyal çevre de önemli rol oynamaktadır. Zira 

sanatçının içinde bulunduğu ve yetiştiği ortam onun sanatçı duyarlılığının ortaya 

çıkmasını veya daha da artmasını sağlayabilmektedir. Eserin üretilmesi noktasında 

gerekli olan bu faktörlere bir de ateşleyici/tetikleyici unsurun eklenmesi gerekir. 

Bahsi geçen unsurların her biri sanat eserinin ortaya çıkmasında aynı oranda önemi 

haizdir (Boyraz 2010: 53-54).  

 Bu bağlamda şiirlerin üretilmesi noktasındaki önemini göz önünde 

bulundurarak birinci bölümde âşığın hayat hikâyesine mümkün olduğunca geniş ve 

detaylı bir şekilde yer vermeye çalıştık. Aliyâr’ın içinde bulunduğu doğal ve sosyal 

ortam ile yetiştiği şartlar göz önüne getirildiğinde karasal iklimin hüküm sürdüğü, 

geçimin genelde tarım ve hayvancılıktan kıt kanaat sağlandığı, eğitim imkânının 

kısıtlı olduğu, örf ve geleneğin devam ettirildiği bir ortam karşımıza çıkmaktadır. 

 Bu tablonun yanı sıra âşığın sanatçı duyarlılığını ateşleyen/tetikleyen 

unsurları incelediğimizde karşımıza ilk olarak memleketi Erzurum çıkıyor. Birinci 

bölümde “İlk Şiiri, Şiir Yazma Süreci ve Mahlası” başlığı altında da bahsettiğimiz 

üzere Aliyâr ilk şiirini bir yarışma dolayısıyla memleketi Erzurum için yazmıştır. 

Aynı şiiri daha sonra âşıklar kahvehanesinde söyler. Burada bir hüner gösterme, 

kendini ispat da söz konusudur. Dolayısıyla âşığı şiir yazmaya/söylemeye iten ilk 

unsuru memleketine olan sevgisi ve kendini ispat olarak belirleyebiliriz. 

 Âşığın gençlik dönemlerinde sanat duyarlılığını ateşleyen en önemli unsur 

olarak aşk karşımıza çıkıyor. Âşıklık sanatına da bu sebeple başladığını ifade eden 

Aliyâr memleketinden bir kıza âşık olur fakat onunla kavuşması gerçekleşmez. 

Babası tarafından ablasını ziyaret bahanesi ile Erzurum’dan uzaklaştırılan âşığın 
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sevdiği o döndüğünde bir başkası ile evlendirilmiştir (59.). Aliyâr kendisinin ne 

sebeple Erzurum’dan gönderildiğini anlar fakat bu konuda elinden de bir şey gelmez. 

Bu aşkın acısı âşığa gençlik dönemlerinde birçok şiir söyletmiştir (47, 60, 61, 59, 35 

ve 8.). 

 Bilindiği üzere insan doğal olarak hayatının ilk evrelerinde daha çok “ben” 

duygusuna yönelmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerinde olgunluk süreci ile birlikte 

“biz” duygusuna bir geçiş yapmaktadır. Bu durum âşıkların eserlerinde de 

görülmektedir. Genellikle ilk aşamada “ben” duygusu ile ilerleyen dönemlerde ise 

“biz” düşüncesi ile ilgili şiirler yazılmakta veya söylenmektedir (Boyraz 2010: 55). 

 Aliyâr da ilk etapta şiirlerini kendi “ben”i üzerine kurmuştur. Onun 25 yaşına 

kadar ki döneme ait şiirlerine bakıldığında bunların yazılması/söylenmesine başlıca 

sebeplerin kendi dert ve sıkıntıları olduğu görülmektedir. Söz konusu dert ve 

sıkıntıları yukarıda da bahsettiğimiz üzere başta aşk acısı (47, 60, 61, 59, 35 ve 8.), 

sonrasında ise gurbetin zorlukları (75, 12, 62 ve 58.) şeklinde gruplandırabiliriz. Âşık 

bu şiirleri yazdığı/söylediği dönemlerde sevdiği başkası ile evlendirilen ve bu aşk 

acısının yanı sıra maddi imkânsızlıklarla gurbete çıkan bir genç konumundadır.         

 Âşığın gençlik dönemlerinde söylediği şiirler sadece kendi “ben”ine yönelik 

şiirlerden ibaret değildir. Bu dönemde kendi sorunlarının dışında az da olsa üçüncü 

şahısların acıları ile bazı sosyal ve toplumsal meselelerin Aliyâr’ı harekete geçirdiği 

görülmektedir. Bunlardan ilki o dönemde insanların gelenekten uzaklaşarak daha çok 

popüler şarkılara rağbet etmesidir. Âşık buradan hareketle dönemin bazı toplumsal 

sorunlarına da işaret etmiştir (94.). Diğerinde ise 1983 yılında gerçekleşen Erzurum 

depreminde zarar gören insanların acıları âşığı tetikleyen unsur olmuştur (11.).    

 Sonraki dönemlerde de karşılığını aldığı hâlde işini yapmayarak kendisini zor 

duruma sokan biri ile girdiği tartışma (70.), millî birlik ve değerlerin önemi (48, 28, 

95.), benliğinden uzaklaştığını düşündüğü bir gençle tartışması (88.), bir arkadaşının 

eşini trafik kazasında kaybetmesi (39.), bazı vaatlerin yerine getirilmemesi (78.), 

Müslümanların uğradığı zulüm (53.), Kaptan Kusto’nun Müslüman oluşu ile ilgili 

okuduğu bir kitap (99.), âşıklar ve âşıklık geleneğinin önemini hatırlatma gayreti (96, 
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83 ve 82.), Marmara depremi (52.), bir meslek grubunun sorunları (18.), bazılarının 

haksız kazanç sağlayarak milletin hakkını gasp etmesi (1 ve 53.) gibi kendi “ben”inin 

dışındaki tetikleyici unsurların âşığı şiir yazması/söylemesi konusunda harekete 

geçirdiği görülmektedir. 

 Bunların yanı sıra bazı şehir veya kişiler (72, 44, 45, 34, 16, 86 ve 21.), bir 

radyo programı (97.), birtakım varlıklar (27, 55, 80, 22 ve 17.), belli kavramlar (51, 

71, 65 ve 23.), çevrenin önemi ve korunması (13, 29, 25 ve 26.) da âşığı kendi 

“ben”inin dışında tetikleyen unsurlardır. Görüldüğü üzere âşığı şiir 

yazmaya/söylemeye sevk eden unsurlar yavaş yavaş bireysel meselelerden ziyade 

toplumsal ve kültürel konular üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Artık gençlik 

dönemine nispeten daha fazla başkalarının acı ve sıkıntıları ile dertlenen, millî 

değeler ile toplumsal sorunlar üzerine eğilen bir Aliyâr vardır karşımızda. Bütün 

bunlar ilerleyen zamanla birlikte âşığın geçirdiği zihinsel ve içsel dönüşümün birer 

yansımasıdır.   

 Aşk ve gurbet (66, 92, 98, 63, 58, 55 ve 14. ), maddi sorunlar ve feleğin kahrı 

(42, 40, 30, 54, 79) dolayısıyla çekilen dert ve sıkıntılar ise âşığı gençlik döneminden 

sonraki zamanlarda şiir yazmaya sevk eden kendi “ben”ine ilişkin diğer unsurlardır. 

Yine bu bağlamda gurbet acısı (31, 15 ve 50, 40, ), zamanla birlikte gençliğin elden 

gitmesi (10 ve 41.),  hastalık (36.) ise yakın döneme ilişkin tetikleyici unsurlardır. 

 Görüldüğü üzere zaman ilerledikçe âşığın “ben” merkezli yazdığı/söylediği 

şiirler azalmaktadır. Bunun dışındaki şiirlerin ise aynı oranda arttığı görülmektedir. 

Son dönemlerde artış gösteren “biz” anlayışına ilişkin bu unsurlar şöyle sıralanabilir:  

sosyal ve toplumsal sorunlar (38, 76, 84, 87, 93 ve 37.), bazı şehir ve kişiler (85, 84, 

27 ve 73. ), millî kimliği hatırlatma gayreti (20.), bazı siyasi uygulamalar (49.), 

âşıklık geleneğinin sorunları ve kültürel değerlere dikkat çekme gayreti (64, 90, 69 

ve 67.), Ramazan ayı ve kutsal topraklar gibi dinî değerlerden ayrılmanın hüznü (56 

ve 43.), millî değerlerin önemi (56.), Âşık Reyhanî’nin ölümü (49.), köyünün terk 

edilmiş hâli (91.).         
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 Ayrıca âşığın yakın döneme kadarki gözlem ve tecrübeleri de onu öğüt 

mahiyetinde bazı şiirler (81, 32 ve 89.) söylemeye/yazmaya sevk etmiştir. Âşık 

bunlarda genel olarak dürüst, ahlaklı ve erdemli bir insanın yapması ve kaçınması 

gerekenler konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunmuştur.  

 Sonuç olarak memleket sevgisi ve kendini ispat dürtüsü ile şiir 

yazmaya/söylemeye başlayan Aliyâr bunu aşk ve gurbet gibi kendisine ait dert ve 

sıkıntıların tetiklemesiyle devam ettirmiştir. Sonraki dönemlerde ise daha çok sosyal, 

ekonomik, dinî, toplumsal ve kültürel meseleler ile kimi yer, varlık ve kişiler onu 

harekete geçirmeye başlamıştır.       

 Aliyâr şiirlerini genellikle saz veya dost meclislerinde belirlenen bir konu 

veya istek üzerine söylemektedir. Bu şekilde söylediği şiirlerin de büyük bir kısmı 

kayıt altına alınmamakta ve kaybolmaktadır. Kayıt altına alınan şiirlerin çoğunluğu 

tamamen âşığın kendi iç dinamikleri vasıtasıyla ortaya çıkan şiirler olsa da içlerinde 

dış etkenler kaynaklı şiirler de vardır. Çalışmamızda esas aldığımız 99 şiirini bu 

açıdan incelediğimizde 11’inin dış etkenler kaynaklı olduğu görülmektedir. Âşığın 

şiirlerin çıkış noktaları veya hikâyelerine ilişkin verdiği bilgilerden ulaştığımız söz 

konusu verilere göre bunların 8’i istek üzerine geriye kalan 3’ü ise şiir yarışmaları 

için söylenmiş şiirlerdir. 

 Görüldüğü üzere Aliyâr şiirlerini sadece kendi iç dinamiklerinden hareketle 

üretmemektedir. Bazı dış etkenler de onu şiir yazmaya/söylemeye sevk edebiliyor ki 

âşığın kayıt altına alınmamış şiirleri de göz önünde bulundurulduğunda bunların 

sayılarına ilişkin daha büyük bir rakamla karşılaşılabilir. Fakat şiirlerin dış etkenli 

olması onların Zikri Aliyâr’ın şiir dünyasının bir ürünü oldukları gerçeğini 

değiştirmez. 

2. Üretim Kronolojisi ve Miktarı 

 Daha önce de belirttiğimiz üzere Aliyâr şiirlerini genellikle irticalen 

söylemekte ve çoğunlukla bunları kayıt altına alamamaktadır. Dolayısıyla şiirleri 

çalışmamızda incelemeye tabi tuttuğumuz 99 şiirden ibaret değildir. Fakat kayıt 

altında olmayan şiirleri ile ilgili bir tasarrufumuz olamayacağından üretim kronolojisi 
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ve miktarı hususunda çalışmamızda esas aldığımız şiirlerin bize sunduğu verilerden 

istifade edilecektir. 

 Elimizdeki bilgilere göre âşık şiir üretimine bir yarışma için ilkokul 

döneminde kaleme aldığı şiiri ile başlamıştır. Âşık aynı şiirini 1972 yılında bu kez 

saz eşliğinde ve âşıklar kahvehanesinde söylediğini ifade etmektedir. Bu bilgilere 

göre âşık 12 yaşında başladığı şiir üretimini 41 yıldır devam ettirmektedir. 

Çalışmamızda esas aldığımız şiirlerin yazılış tarihleri ile ilgili olarak elimizdeki 

veriler sadece âşığın bu konuda hatırladığı kadarıyla verdiği bilgilerden ibarettir. Bu 

bilgiler ışığında elimizdeki şiirleri kronolojik sıraya koyduğumuzda âşığın 1985 

yılına; yani 25 yaşına kadarki zaman diliminde toplam 11 şiir söylediği/yazdığı 

görülmektedir. Bu da âşığın o dönemlerde yılda ortalama bir şiir yazdığı/söylediği 

anlamına gelmektedir. Bu üretim azlığının âşığın o dönemdeki bilgi birikimi 

eksikliğinden veya dünyevi sebeplerden kaynaklandığını düşünebiliriz. Ayrıca âşığın 

o dönemde kayıt altına alınmamış başka şiirler de söylemiş olabileceği 

unutulmamalıdır. 

 1985 ile 2000 yılları arasındaki dönemde ise âşık toplam 54 şiire imza 

atmıştır. Bu rakamlar ise âşığın bu dönemde her yıl ortalama üçün üzerinde şiir 

söylediği/yazdığı anlamına gelmektedir. Aliyâr bu dönemde artık Konya’ya 

yerleşmiş ve birçok âşık programına katılmıştır. Bu dönem içerisinde şiir üretiminin 

daha çok 1995 yılında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere âşığın önceki 

dönemlere nazaran bilgi birikimini artırması ve bazı dünyevi problemlerini 

halletmesi onun şiir üretimini de olumlu yönde etkilemiştir.   

 Yakın dönemde ise âşığın 13 yılda toplam 34 şiir yazdığı/söylediği 

görülmektedir. Üretimdeki bu düşüşün âşığın şiirlerinin kayıt altına alınmayışından 

kaynaklandığı kanaatindeyiz. Zira bu dönemde âşık birçok programa katılmış ve 

buralarda irticalen şiirler söylemiştir. Bu bağlamda yukarıda sıraladığımız verilerin 

Aliyâr’ın şiir üretim miktarı ile ilgili olarak bize ancak birtakım ipuçları 

verebileceğini, bunlardan hareketle kesin sonuçlara gitmemek gerektiğini 

söyleyebiliriz. 
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3. Üretimde Gelişim Süreci 

 Bir önceki başlıkta incelemeye çalıştığımız şiirlerin üretim kronolojisi aslında 

bize âşığın şiirlerini söylerken/yazarken nasıl bir gelişim süreci geçirdiği hakkında 

önemli ipuçları sunmaktadır. Bu bağlamda Aliyâr’ın şiir üretimindeki gelişim süreci 

üç dönemde incelenebilir: 

a. 1. Dönem (1972-1985 Yılları)  

 Âşığın ilk şiirini yazmasından 25 yaşına kadar ki zaman dilimini kapsayan bu 

dönem de âşık toplam 11 şiire imza atmıştır. Görüldüğü üzere bu dönemde üretim 

oldukça az ve daha çok âşığın kendi “ben”i ile ilgili konular üzerinedir. Bu 

şiirlerinden üçünde toplumsal ve kültürel sorunlar (94.), memleketi Erzurum’un 

tanıtımı (68.) ve Erzurum depremi sonrasında yaşanan acıları (11.) konu edinen âşık 

diğer şiirlerinde ise aşk, gurbet gibi sebepler kendisinin çektiği dert ve sıkıntıları 

işlemiştir.  

 Bu dönemdeki şiirlerinin 9’unda döner ayak kullanan âşık geriye kalan 

şiirlerinde ise tek ayak kullanmayı tercih etmiştir. Bu şiirlerinde yarım, tam, zengin 

ve tunç kafiye çeşitlerini başarı ile uygulamış olan âşığın başlangıç dönemine göre 

şiirde ahengi sağlama ve diğer biçimle ilgili konularda iyi durumda olduğunu 

söyleyebiliriz. Memleketinden ayrılma, askerlik ve evlenme gibi dönemlerin yanı 

sıra çıraklık evresini de içine alan bu dönemde Aliyâr’ın Âşık Reyhanî gibi ustalarla 

aynı mecliste bulunması ve onlardan geleneğin inceliklerini öğrenmesinin onun şiir 

dünyasına olumlu katkılar sağladığı kanaatindeyiz.    

b. 2. Dönem (1985-2000 Yılları) 

 Âşığın 25 yaşında olduğu zamandan başlayıp 2000 yılında sona eren bu evre 

onun şiir dünyası açısından en verimli dönemdir. 15 yıl süren bu zaman diliminde 

âşık toplam 54 şiir yazmış veya söylemiştir. Bu dönemde bireysel konuların yanı sıra 

millî, dinî, insanî ve toplumsal meseleler de ağırlığını hissettirmektedir. Söz konusu 

şiirlerin sadece on ikisi (66, 92, 98, 63, 58, 55, 14, 42, 40, 30, 54 ve 79.) âşığın 

kendisiyle ilgili diğerleri ise yer, varlık, belli kavram ve kişiler gibi âşığın dışındaki 
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unsurlarla alakalıdır. Görüldüğü üzere bu dönemde âşık kendi “ben”inin dışındaki 

unsurlara şiir dünyasında daha çok yer vermeye başlamıştır. 

 Artık Konya’da ikamet etmeye başlayan Aliyâr bu evrede birçok saz 

meclisinde bulunmuş şiirler söylemiştir. Öyle ki bu zaman dilimindeki şiirlerinin 

16’sını (97, 88, 46, 27, 48, 34, 5, 22, 65, 71, 13, 82, 83, 16, 33 ve 25.) âşıklarla ilgili 

programlarda irticalen söyler. Bu evredeki şiirlerinin geneli itibariyle âşığın 

cümlelerinde nesre özgü kullanımlardan bir önceki döneme nazaran daha uzak 

kaldığını görüyoruz. Ayrıca âşık söz konusu şiirlerinin 16’sında (70, 88, 27, 48, 3, 

22, 13, 57, 82, 95, 28, 1, 18, 52, 26 ve 25.) tek ayak kullanırken geriye kalan 38 

şiirinde de döner ayak kullanmayı tercih etmiştir. 

c. 3. Dönem (2000-2013 Yılları) 

 Aliyâr’ın 40 yaşından başlayıp günümüze kadar gelen zaman dilimini 

kapsayan dönemdir. Üretim miktarının bir önceki döneme göre düştüğü bu evrede 

âşık toplam 34 şiir yazmış veya söylemiştir. Âşığın şiir üretimine başladığından 

günümüze doğru uzanan süreçte ben merkezli şiirlerini giderek azalttığını 

görmekteyiz ki söz konusu düşüş bu dönemde iyice artmıştır. Âşık bu evredeki 34 

şiirinin sadece 7’sini (31, 24, 15, 10, 64, 40 ve 69.) kendi “ben”ine ayırmıştır. 

Tecrübeye dayalı bilgiler içeren öğüt mahiyetindeki şiirlerinin (81, 32 ve 89.) ise bu 

dönemde diğer evrelere göre daha da arttığı görülmektedir.  

 Aliyâr bu dönemde de âşıklarla ilgili programlara katılarak şiirler (84, 89, 87, 

90 ve 7.) söylemiştir. Yine bu dönemde söylediği/yazdığı şiirlerin 12’sinde (24, 15, 

38, 9, 10, 40, 87, 4, 56, 6, 2 ve 43.) tek ayak kullanmayı tercih eden âşık geriye kalan 

şiirlerinde de döner ayak kullanmıştır. 

B. TÜKETİM BAĞLAMI 

 Üretilen herhangi bir şeyin üretimi süreklilik gösteriyorsa onun bir de tüketim 

bağlamı var demektir. Kültürel unsurlar için de geçerli olan bu husus söz konusu 

kültür öğesinin işlevleri ile yakından ilgilidir. Zira kültürel ürünün tüketimi onun 

işlevleri nispetinde olmaktadır. Üretim miktarı ve hızı ise ürünün işlevleri; yani hangi 

ihtiyaca ne kadar cevap verdiği ile doğru orantılıdır (Boyraz 2010: 83-84).  
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 Zikri Aliyâr’ın kayıt altına alınmayanlar da dâhil edilerek vücuda getirdiği 

şiirleri bu açıdan değerlendirildiğinde bunların belli işlevler gördüğü, diğer bir 

deyişle birtakım ihtiyaçlara cevap verdiği söylenebilir. Zira onun şiirleri belli 

kesimlerce muhtelif oranlarda tüketilmektedir.   

 Şiirlerinin başkalarından evvel ve daimî tüketicisi Zikri Aliyâr’ın kendisidir 

aslında. Onun çoğu zaman şiirlerini kayıt altına alma gereği duymaması bize göre 

bunun açık bir göstergesidir. Bu husus âşığın her şiiri için düşünülebilir. Fakat 

özellikle bazı şiirler, öncelikle âşığın içindekileri dışa vurarak psikolojik anlamda 

rahatlaması ve birtakım estetik hazları yaşaması gibi amaçlara hizmet etmektedir. 

Âşığın şiirlerinde bazen sazını dert ortağı sayarak dertleşmesi (31.) bazen de birtakım 

varlıkları muhatap alması (77.) bu hususa örnek teşkil edebilir. Fakat âşığın bir 

şiirinin (53.) çıkış noktasında belirttiği gibi şu dörtlük konuyu kolayca anlatmaktadır: 

Bülbüllerin ömrü geçer yazınan 

Yayla güzel olur gelin kızınan 

Madem âşığısan anlat sazınan 

Ben derdimi Aliyâr’a söyledim   (58/4).      

 Âşık bazen de şiirlerini sorulan bir soruya cevap vermek (30 ve 54.) veya 

durumu kurtarmak şeklinde ifade edebileceğimiz (17.) amaçlar doğrultusunda 

söylemektedir. Aslında bunlar âşığın derdini veya durumu anlatırken kullandığı 

biçimle ilgilidir. Âşık bu gibi durumlarda cevabı nesir cümleleri ile vermek yerine 

şiir biçiminde vermeyi tercih etmektedir. Bu gibi üretimlerde ise estetik haz, 

psikolojik rahatlama veya dinleyici/okuyucuyu etkileme gibi amaçlardan ziyade 

kendini ifade etme gayesinin öncelikli olduğu söylenebilir. 

 Daha önce de belirttiğimiz üzere Aliyâr çoğu şiirini âşıklarla ilgili katıldığı 

muhtelif programlarda irticalen söylemektedir. Bu şekilde oluşan şiirlerin tüketimi 

ise âşığın şiiri söylemesi/üretmesi ile eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bütün 

bunları ve âşığın şiirlerinin çıkış noktaları veya hikâyelerine ilişkin anlattıklarını göz 

önünde bulundurduğumuzda âşığın şiirlerinin sözlü, yazılı ve elektronik kültür 

ortamlarında olmak üzere muhtelif şekillerde tüketildiği anlaşılmaktadır.  
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1. Sözlü Kültür Ortamında Tüketim 

 Sözlü kültür ortamı kısaca iletişimin yüz yüze ve söz vasıtasıyla sağlandığı 

ortamlar şeklinde tarif edilebilir (Boyraz 2010: 87). Âliyâr’ın şiirleri çoğunlukla bu 

tür ortamlarda tüketilmektedir. Bu kimi zaman aile ortamında olabileceği gibi kimi 

zaman da daha geniş dinleyici kitlesinin bulunduğu meclislerde de olabilmektedir. 

 Aliyâr’ın sanatını ilk icra ettiği sözlü kültür ortamı memleketi Erzurum’daki 

âşıklar kahvehanesi olmuştur. Âşık ilk olarak burada dinleyici ile yüz yüze ve sözlü 

olarak iletişime geçmiştir. Sonraki dönemlerde ise âşıklar bayramı, şenlik ve festival 

gibi çeşitli organizasyonlara da katılarak daha geniş dinleyici kitlelerine hitap etme 

dolayısıyla şiirlerini (5, 7, 13, 16, 22, 25,27, 33, 34, 46, 48, 65, 71, 82, 83, 84, 87, 88, 

89 ve 97.) daha büyük topluluklara yüz yüze aktarabilme fırsatını yakalamıştır. 

Bunun yanı sıra âşık şiirlerini (1, 21, 30, 38, 43 ve 54.) aile, dost ve arkadaş ortamları 

gibi dinleyici sayısının daha az olduğu sözlü kültür meclislerinde söyleyebilmektedir.  

2. Yazılı Kültür Ortamında Tüketim  

 Birinci bölümde “Âşığın Yayın Dünyasındaki Yeri” başlığı altında 

bahsettiğimiz üzere âşığın şiirleri birçok antoloji ile yerel ve ulusal dergilerde 

yayımlanmıştır. Fakat bütün şiirlerinin bir araya toplandığı bir çalışma olmamıştır. 

Sadece onunla ilgili yapılan lisans tezinde şiirlerini toplu hâlde bulabiliyoruz. Fakat o 

da yayımlanmamıştır. Dolayısıyla Zikri Aliyâr’ın toplu hâlde şiirlerine dinleyici veya 

okuyucuların yazı veya yazılı herhangi bir materyal aracılığı ile ulaşamadığı 

görülmektedir. 

 Okuyucuların onun şiirlerinin bir kısmını dergi ve antolojiler vasıtasıyla 

okumaları Aliyâr’ın şiir dünyasının sadece çok küçük bir kısmını görmeleri demektir 

ki bu da onu anlamaya, tanımaya yetmez. Her ne kadar çeşitli programlar dolayısıyla 

tanınmış ve âşıklığı kabul görmüş olsa da Aliyâr’ın şiir dünyasını görmek ve 

anlamak onun hayatı, sanatı ve şiirlerine toplu hâlde bakmayı gerekli kılmaktadır.  
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3. Elektronik Kültür Ortamında Tüketim 

 Zikri Aliyâr gerek katıldığı âşıklar bayramı, şenlik, festival gibi 

organizasyonların televizyonlarda yayınlanması gerekse çeşitli televizyon ve radyo 

programlarına katılması sayesinde elektronik kültür ortamında kendisini göstermiş 

bir âşıktır. TV5 (42.), Kanal A (90.), Ün TV (87.), Kon TV ve TRT gibi yerel ve 

ulusal bir çok televizyon kanallarında programlara katılmış ve sanatını icra etmiştir. 

Ayrıca kendisi de çeşitli programlar yapmış ve sunmuştur. Bunlardan birisi de Radyo 

EN’de yaptığı/sunduğu “Âşıklar Kahvesi” isimli programdır. Çalışmamızda aynı 

başlıkla yer alan bu şiiri (97.) âşık tarafından söz konusu radyo programının 

tanıtımında kullanılmıştır. 

 Ayrıca internet üzerinden de Aliyâr’ın şiirlerine, performansına, vs. ulaşmak 

mümkündür. Bunların dışında âşığın CD, DVD veya kaset gibi dinleyici ile 

elektronik ortamda iletişim sağlayabileceği bir materyali yoktur. Fakat âşık yakın 

zamanda bir CD çalışmasının olacağını ifade etmiştir (92.).  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

PERFORMANS (İCRA/GÖSTERİM) BAĞLAMI 

 

A. PERFORMANS TEORİ’YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER VE 

UYGULAMA 

 “Performans (icra/gösterim) yöntemi” halk bilimi araştırma ve 

incelemelerinde ortaya atılan kuramsal ve yöntem bağlam merkezli yaklaşımların en 

etkin yöntemidir. Halk bilgisi ve edebiyatı ürünlerinin incelenmesine ilişkin 

kuramsal yaklaşım ve inceleme yöntemlerinde icra/gösterimin metne etkisi genel 

itibariyle görmezden gelinmiş veya sınırlı olarak tartışılmıştır (Ekici 2007: 128). 

 Halk bilimine özgü teorik ve yöntemsel yaklaşımların ortaya konması 

sürecinde halk biliminin tanımına ilişkin ciddi sorunlar yaşanmış ve “halk”, “halk 

bilimi”, “halk bilgisi (folklor)”terimleri yeniden tanımlanmıştır. Söz konusu 

tanımlamalarla birlikte halk bilimi çalışma ve araştırma alanı daha geniş ve dinamik 

bir duruma gelmiştir. “Performans (icra/gösterim) yöntemi”, yeni hâliyle halk bilimi 

çalışma ve araştırma alanında yapılacak çalışmaların başlangıcını oluşturmaktadır 

(Ekici 2007: 129). 

 Performans Teori ortaya atılana dek halk bilimi kuram ve araştırma 

yöntemlerinin folklor olaylarına bakış açısı bunların metinlerinin yazıya geçirilmesi 

ve incelemenin söz konusu metinler üzerinden yapılması şeklinde olmuştur. Fakat bu 

yaklaşımlar her ne kadar doğası gereği canlı ve sosyal bir olay olan folklorun iç ve 

dış yapısına ilişkin pek çok özelliğini ortaya koysa da onun canlı ve dinamik yapısı 

veya yaşayışını ele almamaktadır (Çobanoğlu 2010: 296). 

 Performans teorinin ortaya çıkışında büyük katkısı olan bilim adamlarından 

Alan Dundes, “Text, Texture and Context” isimli makalesinde doku (texture), metin 

(text) ve bağlam (context) olmak üzere üç aşamadan oluşan bir tahlil modeli ortaya 

atmıştır. Burada “doku” kavramından kasıt metnin dil yapısı ile ilgili özelliklerdir. 

“Metin” ise bir masalın anlatılması, bir halk türküsünün okunması veya bir 
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atasözünün tekrar söylenmesi; yani halk bilgisi ürününün bizzat kendisidir. Herhangi 

bir halk bilgisi türünde metin başka bir dile çevrilebilirken, dokunun başka bir dile 

çevrilemesi veya aktarılması mümkün değildir. Doku; yani halk bilgisi türünün dile 

ilişkin özellikleri masal gibi türlerde çeviriyi zorlaştırırken; tekerleme, atasözü gibi 

kalıplaşmış sabit türlerde imkânsız kılmaktadır. Bir diğer aşama olan “bağlam” ise 

herhangi bir folklor ürününün içinde aktüel olarak bulunduğu özel bir sosyal durumu 

ifade etmektedir. Herhangi bir halk bilgisi türünün ideal olarak tarifi ancak bu üç 

aşamanın da ele alınmasıyla mümkündür (Dundes 2006: 61-64). 

 Halk bilimine folkloru canlı bir olay, canlı bir icra veya yapılan ve 

gerçekleşen bir süreç olarak düşünen ve ele alan bir yaklaşım kazandıran Performans 

Teori’nin temsilcilerinden Dan-Ben Amos herhangi bir halk bilgisi ürününde kişisel 

boyut (anlatıcı/oynayıcı), sosyal boyut (dinleyici/izleyici) ve söz boyutu (anlatılan) 

unsurlarını incelemeye yönelik yeni bir model teklif etmiştir (Çobanoğlu 2010: 331-

332). 

 Bu bölümde Zikri Aliyâr’ın saz meclislerindeki performansı yukarıda 

bahsedilen kuramsal yaklaşımlar göz önünde bulundurularak incelenmeye 

çalışılacaktır. Bunu yaparken söz konusu kuramsal incelemelere uygun şekilde 

yaptığımız derlemelerden elde edilenler veri olarak kullanılacaktır. İncelemede 

öncelikle örneklerin icra süreci, bağlama ait bilgiler eşliğinde verilecek; ardından da 

metnin şekil ve muhteva açısından incelemesine geçilecektir.    

1. Karşılama Örneği (Ataroğlu-Aliyâr) 

 Âşık fasıllarının başında bulunan ve merhabalaşma, hoşlama gibi isimlerle de 

anılan karşılama âşıkların seyirciyi “hoş geldiniz” diyerek selamladığı fasıldır. Bu, 

iki veya daha fazla âşığın karşılaşması şeklinde olabileceği gibi bir aşığın söylediği 

koçaklama veya divan da olabilir (Boyraz 2010: 142; Kaya 2007: 82-83).   

 Âşık Ataroğlu ile Aliyâr’ın irticalen icra ettiği karşılaşma şeklindeki bu örnek 

2011 yılı Mart ayında Konya’da bir saz meclisinde derlenmiştir. Âşıklar 15-20 

kişiden oluşan dinleyici kitlesine hitaben söze başlıyorlar:                     
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Ataroğlu:  Gönül gözüyle bakıp görenler buradalar 

  Âşıkların sırlarına erenler buradalar 

  Âşıkların derdi çoktur tabip tabip gezerler 

  Derdimizin çaresini verenler buradalar 

 

 Aliyâr söze başlamadan önce söyleyeceği deyişin bir divan olduğunu 

hatırlatıyor. Ardından da karşılamaya devam ediyor: 

Aliyâr: Hem şairler hem ozanlar yârenler buradadır 

  Âşıkların gönül bahçesine girenler buradadır 

  Nerde bir ozan varısa o benim başım tacı 

  Âşıkların muhabbetini soranlar buradadır  

 

Ataroğlu:  Eğer burası pazarsa malımızı satalım 

  Malımızı satarak da kârımızı katalım 

  Nasrettin Hoca torunuyuz biraz nükte katalım 

  Kel başına şimşir tarak verenler buradalar 

 Ataroğlu bu dörtlüğün sonuna doğru eliyle Aliyâr’ı işaret ederek onun 

saçlarının olmayışına göndermede bulunuyor. Bu gönderme dinleyiciler tarafından 

beğeniyle karşılanmıştır. 

Aliyâr: Aklımı aldı gurbet el etti beni divana 

  Kül oldum ben Kerem gibi ateşe yana yana 

  Ne söyliyim ne deyim Ataroğlu ben sana  

   İki göz ile dört kişiyi görenler buradadır 

 Aliyâr dörtlüğün sonunda Ataroğlu’nun gözlüğüne bakarak dikkatleri oraya 

çekiyor. Aliyâr bu gönderme ile dinleyicilerden büyük beğeni toplayarak alkış alıyor. 
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Ataroğlu:       Ataroğlu’m ağlar amma bir gün mutlak gülecek 

      Aliyâr gibi dostu var gözyaşını silecek 

      Biz dünyadan geçerisek gençler yine gelecek 

      Arayıp da/Ardımızdan izimizi sürenler buradalar 

Ataroğlu dörtlüğün ikinci dizesinin sonuna Aliyâr’ı kafasıyla işaret ederek şu 

cümleleri ekliyor: “Değilse adam parçalayacak... Kel tarafına dokundu.”. Ataroğlu 

bu nükte ile seyircinin beğenisini toplayarak alkış alıyor. Ayrıca âşık dörtlüğün son 

dizesinde bulunan “arayıp da” ifadesinin yerine ikinci söyleyişte “ardımızdan” 

kelimesini kullanmıştır. Anlamı genişletmek adına yapılan bu tür değişiklikler bu 

şekilde gösterilecektir. 

Aliyâr: Yıllardır desti doldurdum hâlen daha dolmamış 

  Attığım bir mermi vardı menzilini bulmamış 

  Adamın yüzünden belli benim gibi gülmemiş 

  Benim gibi muradına erenler buradadır 

 Aliyâr dörtlüğün üçüncü dizesinde eliyle dinleyicilerden birini işaret ediyor. 

Metnin İncelemesi: 

a  yârenler buradadır  (ayak: ren+ler buradadır)    

a  girenler buradadır  (ayak: ren+ler buradadır) 

b  başım tacı   

a  soranlar buradadır   (ayak: ran+lar buradadır) 

 

c  divana    “ana”: zengin kafiye 

c  yana yana   “ana”: zengin kafiye 

c  sana    “ana”: zengin kafiye 

a  görenler buradadır  (ayak: ren+ler buradadır)  
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ç  dolmamış   “l”: yarım kafiye 

ç  bulmamış   “l”: yarım kafiye 

ç  gülmemiş   “l”: yarım kafiye 

a  erenler buradadır  (ayak: ren+ler buradadır)  

 

 15’li hece vezni ile söylenen şiirde bazı dörtlüklerde ölçünün dışına çıkıldığı 

görülmektedir. Son dörtlükte vezin ve durak (8+7)  konusunda başarılı olan âşık ilk 

iki dörtlükte ise söz konusu hususlarda hatalar yapmıştır. Şiirde yarım ve zengin 

kafiye kullanan âşığın ayak seslerinde ahengi “a/e” seslerini de dâhil ederek 

sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Son dörtlükte mahlasını kullanmayan Aliyâr 

şiirde rediflerin yanı sıra başka tekrarlamalar (yana yana, hem... hem..) da yapmıştır. 

Şiirin nazım şekli divandır. Aliyâr’ın şiirde  “aklını almak”, “murada ermek” 

deyimlerini kullandığı görülmektedir. Şiirde ses yutumu, tamlayan eki eksikliği, 

yerel söyleyiş gibi çeşitli dil sapmalarına (nerde, varısa, başım tacı, divana, söyliyim, 

deyim, desti)  da rastlanmaktadır. Aliyâr şiirde teşbih (gönül bahçesi), mecaz (aklını 

almak, murada ermek), telmih (kül oldum ben Kerem gibi...) edebî sanatlarını 

kullanmıştır. Şiirin anlatım tutumu selamlamadır.  

 Şiirin konusu ise programa katılan dinleyiciler olup âşık konuya karşı 

olumlayıcı bir yaklaşım biçimi sergilemiştir. Ayrıca varlık olarak; dinleyici şiir için 

bir çıkış noktası, ilham kaynağı vazifesi görmektedir. Şiirde özel isimlerin (Kerem, 

Ataroğlu) de geçtiği görülmektedir.  

2. Atışma Örneği I (Aliyâr-Ataroğlu) 

 Âşıkların birbirini yenmesi, mat etmesinin söz konusu olmadığı dinleyicileri 

eğlendirme amacının ağırlıkta olduğu âşık karşılaşmasına atışma ismi verilmektedir. 

Âşıklar rakibine karşı mizahi sözler, alaycı ifadeler ve tuhaf benzetmeler kullanmak 

suretiyle dinleyicileri eğlendirmeye çalışırlar (Kaya 2007: 114-116).     

 Âşıkların deyişlerin yanı sıra fıkralar ile de birbirlerine takıldıkları bu atışma 

örneği 2011 yılı Mart ayında Konya’da derlenmiştir. İcra 15-20 kişilik bir dinleyici 

karşısında Âşık Aliyâr ve Ataroğlu tarafından irticalen gerçekleştirilmiştir.  
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 Zikri Aliyâr ayak açmak için sazı eline aldıktan sonra bir anekdotla söze 

başlıyor: 

“Ataroğlu’yla bir yerde program yapıyoruz. Dedi ki: ‘Arkadaş hacıdır. Hacca 

gitmiş, şeytanı taşlamış. Şeytan demiş: Herkes taşlıyor sen de mi!..’ (Dinleyiciler 

burada gülüyor.) Doğru söylüyor, dedim. ‘Şeytan bana dedi ki: Ataroğlu dururken 

sen beni niye taşlirsen!..’ (Dinleyiciler bir kez daha gülüyor.). 

Aliyâr: Dinle sözlerimi ey Ataroğlu 

  Sakın bu sözüme darılmayasın   

  Meydanıma girdin kafanı dinle 

  Sakın bu meydanda yorulmayasın 

 

Ataroğlu:  Sen âşıksın biraz çok özlü konuş 

  Cahiller içinden görülmeyesin 

  Sol yanıma sıkıştırırım seni 

  Hasan Amca’ma da sarılmayasın 

 Ataroğlu burada oturuş düzeni ile ilgili bir gönderme de bulunuyor. Mecliste 

Zikri Aliyâr Ataroğlu’nun sol tarafında, onun solunda ise Hasan Hüseyin Erden 

bulunmaktadır. 

Aliyâr: Her zaman güzellik muhabbetle dol 

  Kendine çığır aç bul bir doğru yol 

  Bostana girerken çok dikkatli ol 

  Sakın sahibine görülmeyesin 

Ataroğlu:   Başından savar savlarlar seni 

Güzel sözler ile tavlarlar seni 

  Keskin nişancılar avlarlar seni 

  Tilki derisi gibi gerilmeyesin 

 Aliyâr burada söze bir fıkra ile başlıyor: “ Şimdi akıl hastanesinde delinin bir 

tanesi başhekimi görüyor, dilini çıkarıyor. (Âşık burada dilini çıkararak aktarmak 
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istediği hareketi gösteriyor.) Böyle yapıyor. (Dinleyiciler gülüyor.) Başhekim de 

dilini çıkarıyor bu deliye. Bu gidiyor arkadaşlarına diyor ki: ‘Ya bu bizim başhekim 

bizden de deli. Ben ona dilimi çıkarıyorum o da bana dilini çıkarıyor.’. (Âşık burada 

dinleyicilerin beğenisini topluyor ve söze eliyle Ataroğlu’nu işaret ederek devam 

ediyor.) Şimdi ben buna ne dersem o da bana aynısını diyor.” 

 

Aliyâr: Bu aşkın elinden hastayım hasta 

  Geldim gurbet elde gönlüm heveste 

  Senden âşık olmaz goca kereste 

  Keser vurdukça yarılmayasın 

 Aliyâr bu dörtlükle birlikte Ataroğlu’da dâhil olmak üzere dinleyicilerden 

beğeni topluyor. Sözü alan Ataroğlu bir fıkra ile devam ediyor: “Delinin biri mektup 

yazıyor. Doktor gelip soruyor:  

 − Ne yapıyorsun? 

 − Mektup yazıyorum. 

 − Kime yazıyorsun? 

 − Kendime yazıyorum, diyor. 

 − Ne yazdın bir bakayım. 

 − Daha gelmedi ki, diyor. (Âşık bu fıkra ile dinleyicilerden alkış alıyor. 

Ardından Aliyâr’a göndermede bulunarak ekliyor.) Daha gelmedi.”  

Ataroğlu:      Yollarını sürme kıra bayıra 

      Saçların var ise yanına tara 

      Bir yanın kırarsam dokturu ara 

      Sınıkçı elinde sarılmayasın 

 Aliyâr yine bir “deli” fıkrasıyla devam edeceğini belirtip ekliyor: “Çünkü bu 

âşıklık sanatı akıllı adamın işi değil. Hakikaten değil. Normal adam bunu yapamaz. 

İrticalen söylemek normal adam işi değil. Şimdi adamın arabasının tekeri patlamış. 

Nerde? Akıl hastanesinin tam önünde... Deliler de camdan bakıyorlar. Adam zar zor 

somunları sökmüş; fakat o somunlar elinden yere koyunca hepsi yuvarlanmış, lağım 

çukuruna gitmiş. Adam ne yapsın? Stepneyi takacak ya somunlar yuvarlandı gitti. 
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Oradan delinin bir tanesi diyor ki: ‘Bak, öbür tekerler birer somun sök, onu tak. 

Lastikçiye kadar öyle idare et.’. Adam diyor: ‘Sen orada boşuna yatıyorsun. Sen 

benden akıllısan. Sen oradan çık.’. Deli diyor: ‘Hemşerim biz burada delilikten 

yatıyoruz, salaklıktan değil ki!’ (Dinleyiciler gülüyor.)”. 

Aliyâr: Der Aliyâr dertli dertli söylersen 

  Önüne gelene yardım eylersen 

  Her zaman akarsın soğuk suyla sen 

  Çamur sular gibi durulmayasın 

 Ataroğlu söze yine bir fıkra ile başlıyor: “Şimdi deliler merdiveni kurmuşlar, 

sırayla çıkıp çıkıp bakıyorlarmış. Sırayı hiç bozmazlarmış. Doktor da merak edip 

bakmak istemiş. ‘Sıraya geç, sıraya geç!’ (Dinleyiciler gülüyor.) demişler doktora. 

Bir saat beklemiş buna sıra gelmiş. Bakmış şöyle (Âşık burada hareketi 

canlandırıyor.) duvarın arkasına. Bir şey yok. ‘Ne var burada, ne bakıp 

duruyorsunuz?’ demiş. Deliye bak ya, demişler. ‘Sabahtan beri biz bakıyoruz bir şey 

göremedik, sen bir defa da mı göreceksin!’ demişler. (Dinleyiciler gülüyor.) 

Ataroğlu:        Ataroğlu’m ben türkümü seslerim 

       Etrafımı çiçek ile süslerim 

       Gel Aliyâr seni bile beslerim 

       Tavşanın peşinde yorulmayasın 

 Aliyâr atışma biter bitmez şu ifadeleri kullanıyor: “Bu bir şakaydı. İnsanlar 

arasında şaka yapar ya, bizim ki sazlı şaka oluyor.”.     

Metin İncelemesi: 

a  Ataroğlu   

b  darılmayasın  (ayak: l+mayasın) 

c  kafanı dinle 

b  yorulmayasın  (ayak: l+mayasın) 
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ç  muhabbetle dol “ol”: tam kafiye 

ç  bul bir doğru yol “ol”: tam kafiye 

ç  dikkatli ol  “ol”: tam kafiye 

b  görülmeyesin  (ayak: l+mayasın) 

 

d  hastayım hasta “asta”: zengin kafiye 

d  heveste  “este”: zengin kafiye 

d  goca kereste  “este”: zengin kafiye 

b  yarılmayasın  (ayak: l+mayasın) 

 

e  söylersen  “sen”: tunç kafiye 

e  yardım eylersen “sen”: tunç kafiye 

e  sen   “sen”: tunç kafiye 

b  durulmayasın  (ayak: l+mayasın) 

 

Aşığın 11’li hece ölçüsünü (6+5) durak yapısı ile birlikte başarılı bir şekilde 

uyguladığı görülmektedir. Yarım, tam ve zengin kafiye kullanan âşık üçüncü 

dörtlükte ahengi “a/e” seslerini de dâhil ederek sağlamaya çalışmıştır. Şiirde 

“hastayım hasta”, “dertli dertli” tekrarlamaları görülmektedir. Şiirin nazım şekli 

koşmadır. Şiir de “kafayı dinlemek” ve “çığır açmak” deyimleri kullanılmıştır. Âşık 

şiirde yerel söyleyişler (goca, söylersen, eylersen) de kullanmıştır. Eğlendirme 

işlevine yönelik olan şiirde nida (ey Ataroğlu), mecaz (kafanı dinle, çığır aç), teşbih 

(goca kereste), tekrir (dertli dertli) gibi sanatlar da kullanılmıştır. 

Şiirin konusu Âşık Ataroğlu’dur. Zikri Aliyâr şiirinin çıkış noktası; ilham 

kaynağı olan Ataroğlu’na mizahi söz ve tuhaf benzetmelerle yaklaşıp seyirciyi 

eğlendirmeye çalışıyor. Ayrıca varlık olarak kereste sanat yapma amacına yönelik 

olarak kullanılmıştır.  
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3. Atışma Örneği II (Yağız Ozan-Aliyâr) 

2011 yılı Mart ayında 15-20 kişilik bir dinleyici önünde Yağız Ozan ve 

Aliyâr tarafından icra edilmiştir. Ayak, Âşık Ataroğlu tarafından verilmiş olup 

kendisi dinleyicilere şu açıklamayı yaparak atışmayı başlatmıştır: “Bakın gençler, 

öğrenciler! Çift ayak kullanacaklar yani bir mısrada iki kafiye... Gel üstadım bir söz 

söyle/Dil dudağa uygun olsun. Hem dili hem dudağı kullan.” 

 

Yağız Ozan:  Gel üstadım doğru söyle 

  Dil dudağa uygun olsun 

  Âşık varır ilden ile 

  Yol dimağa/varmağa uygun olsun 

 

Aliyâr:  Güzelim tara saçını 

  Tel yanağa uygun olsun 

  Ağacı yaratan Allah 

  Dal budağa uygun olsun 

 

Yağız Ozan:  Dalından atma yaprağı 

  Dost için ör sen bu ağı 

  Öyle ele ki toprağı 

  Kil çanağa uygun olsun 

 

Aliyâr:  Dal gardaşım derine dal 

  Aşk ile açtık kalmakal 

  Saksıları özenle al 

  Gül konağa uygun olsun 
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Yağız Ozan:  Bu ahvali yolun eyle 

  Yollarını harin eyle 

  Evladını gelin eyle 

  Tül duvağa uygun olsun 

 

Aliyâr:  Aliyâr yükselsin sesin 

  Bitmedi gönlünde yasın 

  Yeni yetişen anlasın 

  Tel bu çağa uygun olsun 

 

Âşık Ataroğlu bu dörtlüğün hemen başında Aliyâr’ı Yağız Ozan’ın 

tapşırmadığını belirterek uyarıyor. Bilindiği üzere tapşırmak suretiyle şiire son verme 

hakkı ayak açan aşığa aittir. Fakat Aliyâr uyarıyı dikkate almadan dörtlüğü 

tamamlıyor. 

 

Yağız Ozan:  Yağız Ozan karışmadı 

  Hapşır dedim hapşırmadı 

  O tapşırdı tapşırmadı 

  Hâl bunağa(?) uygun olsun 

 

Yağız Ozan dörtlüğün üçüncü dizesinde önce Aliyâr’ı sonra da kendisini işaret 

ederek ustasının kendisinden önce tapşırmak suretiyle yaptığı hataya göndermede 

bulunuyor. Aliyâr buna: “Yine tapşıralım canım. Sermayeden zarar mı edeceğiz!” 

diye cevap vererek dinleyicileri güldürüyor. Sonrasında ise söze şöyle devam ediyor: 

 

Aliyâr:  Ben Aliyâr’ım döneyim 

  Geri yenişe ineyim 

  Bir Kerem/Aslı gibi yanarım 

  Kül bu dağa uygun olsun 

 

Dinleyiciler âşıkları alkışlıyor. 
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Metin İncelemesi: 

 a saçını 

b Tel yanağa uygun olsun (ayak: l/ağ+a uygun olsun) 

c Allah 

b Dal budağa uygun olsun (ayak: l/ağ+a uygun olsun) 

 

 ç dal    “al”: tam kafiye 

ç kalmakal   “al”: tam kafiye 

ç al    “al”: tam kafiye 

b Gül konağa uygun olsun (ayak: l/ağ+a uygun olsun) 

 

 d sesin    “es”: tam kafiye 

d yasın    “as”: tam kafiye 

d anlasın    “as”: tam kafiye 

b Tel bu çağa uygun olsun (ayak: l/ağ+a uygun olsun) 

 

 e döneyim   “n”: yarım kafiye 

e ineyim    “n”: yarım kafiye 

e yanayım   “n”: yarım kafiye 

b Kül bu dağa uygun olsun (ayak: l/ağ+a uygun olsun) 

 

 8’li hece ölçüsü ile söylenen şiirin durak yapısında hatalar yapıldığı 

görülmektedir. Şiirde döner ayak kullanılmakla birlikte, ayak seslerinde ahenk çift 

kafiye ile sağlanmıştır. Âşık şiirin diğer birimlerinde ise tam ve yarım kafiye 

kullanmıştır. Ayrıca dördüncü dörtlükte tam kafiyeye “a/e” ses benzerliği de dâhil 

edilerek ahenk sağlanmaya çalışılmıştır. Bağlam bilgisinde de verildiği üzere âşık; 

mahlasını erken söyleyerek hata yapmış, bu yüzden de şiirinde iki kez mahlas 

kullanmıştır. Âşık şiirde yerel söyleyişlerin (gardaşım, yenişe) yanı sıra mahallî bir 

kelimeye (kalmakal) de yer vermiştir. Şiirde mecaz (derine dalmak), telmih 

(Kerem/Aslı gibi yanayım) gibi edebî sanatlar kullanılmıştır.  
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Şiirde âşık tarafından etken bir tavır sergilenmektedir. Âşık şiiri ile 

dinleyici/izleyicilerin zihninde öznel/resimsel görüntüler oluşturmuştur. Ayrıca şiire 

Allah (c.c.), Kerem ve Aslı özel isimlerine rastlanmaktadır. 

4. Atışma Örneği III (Özhanî-Aliyâr-Yağız Ozan) 

 2011 Nisan ayında Konya’da derlenmiştir. İçerisinde kadınların da bulunduğu 

15-20 kişilik bir dinleyici grubunun karşısında Âşık Özhanî, Zikri Aliyâr ve Yağız 

Ozan tarafından icra edilmiştir.  

Özhanî: Birisi genç bunun biri ihtiyar 

  Kendini âşıktan sayar ikisi 

  Biri Yağız Ozan biri Aliyâr 

  Adamın gözünü boyar ikisi 

 

Aliyâr: Ben bunların hangisine güveneyim 

  Verdikleri sözden cayar ikisi 

  Saç uzatıp bıyıkları keserler 

  Korkarım ki mini etek giyer ikisi 

 

Yağız Ozan: Birisi imamdır biri cemaat 

  Birisi birine uyar ikisi 

  Tarlalarda yetişir tuzlu mu tuzlu 

  Kocaman bir başa benzer bunlar hıyar ikisi 

 

 Yağız Ozan bu dörtlükle dinleyicilerin beğenisini topluyor. 

 

Özhanî: Kendileri atar zor attırırlar 

  Adamı tutarlar hırlattırırlar 

  Fuarlarda gezer zar attırırlar 

  Adamı ayakta soyar ikisi 

 Aliyâr günümüz âşıklarından hiç kimsenin söylemediği bir dörtlük 

okuyacağını ifade ederek dinleyicilerin dikkatlerini kendi üzerine çekiyor. 
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Aliyâr: Halter değil omuzumda götürem 

  Boks değil ki vurur vurmaz yatıram 

  Güreş değil tam göğsünde oturam 

  Gelmiş bana posta koyar ikisi 

 

Yağız Ozan: Birisi paşadır birisi Hakan 

  Birisi ...?  birisi takan 

  Biri Maykıl Ceksın birisi Tarkan 

  Dinleyen adamı bayar ikisi 

 

Özhanî: Âşık Özhanî’yim gözü kalmadı 

  Baharı kül oldu yazı kalmadı 

  Bana söyleyecek sözü kalmadı 

  Sazını duvara dayar ikisi 

 

Aliyâr: Aliyâr bu sazım tutmuyor ayar 

  Korkarım yakında ayağım kayar 

  Milletvekili bunlar olursa eğer 

  Bütçe biter bitmez doyar ikisi 

 

Yağız Ozan: Yağız Ozan bana ... ?..rim 

  İnsanlara sevgi şefkat seferim(?) 

  İkisi büyüktür elin öperim 

  Hakk’a doğru boyun eğer ikisi  

Metin İnceleme: 

a  güveneyim    

b  cayar ikisi  (ayak: y+ar ikisi) 

c  keserler   

b  giyer ikisi  (ayak: y+er ikisi) 
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ç  götürem  “r”: yarım kafiye 

ç  yatıram  “r”: yarım kafiye 

ç  oturam   “r”: yarım kafiye 

b  koyar ikisi  (ayak: y+ar ikisi) 

  

d  ayar   “ar”: tam kafiye 

d  ayağım kayar  “ar”: tam kafiye 

d  eğer   “er”: tam kafiye 

b  doyar ikisi  (ayak: y+ar ikisi) 

 

 11’li hece ölçüsü kullanan âşık zaman zaman hecenin dışına çıkmıştır. Ayrıca 

(6+5) durak sisteminde de hatalar yapıldığı görülmektedir. Yarım ve tam kafiye 

çeşitlerine rastladığımızı şiirde Âşık ahengi kafiyeye “a/e” seslerini de dâhil ederek 

sağlamaya çalışmıştır. Şiirde birisi redif olmak üzere dizeler arası tekrarlamalara 

(değil, ikisi) da rastlanmaktadır. Âşık şiirde “posta koymak” ve “ayağı kaymak” 

deyimlerine de yer vermiştir. Tenasüp (halter-boks-güreş), istifham (Ben bunların 

hangisine güveneyim) ve mecaz (post koyar, ayağım kayar) sanatlarına 

rastlanmaktadır.  

 Şiirde rakiplerini konu edinen Aliyâr onların özelliklerinden mizahi sözlerle 

bahsederek dinleyicileri eğlendirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda âşığın konuya 

karşı olumsuzlayıcı bir tavır takındığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda etken bir tavır 

sergileyen âşık şiirde resimsel boyutu ile öznel görüntülere yer vermiştir. 

5. Dertleme Örneği I 

 2011 Nisan ayında Konya’da derlenen bu örnek içerisinde kadınların da 

bulunduğu 15-20 kişilik bir dinleyici grubunun katıldığı bir saz meclisinde 

söylenmiştir. Âşık Zikri Aliyâr mecliste bulunan kadın dinleyicilerden birinin 

ağladığını görünce üzüntüsünün sebebini soruyor. Kadın dinleyici gurbette olduğu 

için hüzünlendiğini ve memleketinin Artvin olduğunu belirtiyor. Konuşma Aliyâr ile 

dinleyici arasında konuşma şu şekilde devam ediyor:  
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 −Artvinli misin sen? Uyy, bizim taraftan!.. Burada ne yapıyorsun? Öğrenci 

misin? 

 − Ben... Öyle gerekti. Öğrenci değilim. 

 − Şimdi Konya’da yaşıyorsun.  

 − Arkadaşım ve ailesi ile birlikte kalıyorum. 

 − Annen baban Artvin’de mi? 

 − Evet, kardeşlerim Artvin’de.  

 − Sen buradasın. Niye buradasın? 

 − ... 

Bu sessizliğin üzerine Aliyâr sazını alarak söylemeye başlıyor: 

 

Aliyâr: İnsanda bir elem bir sitem şarttır 

  Zehirden acıdır balı gurbetin 

  Çiçek açıp meyvesini vermeden 

  Kuru gider fidan dalı gurbetin 

  Çıkıp yaylaları yaylayamazsın 

  Durmaz deli gönül eğleyemezsin  

  Kimseye derdini söyleyemezsin 

  Kısa olur uzun dili gurbetin 

  Helak oldum ben dünyada yana yana    

  Gurbette ne baba var ne de bir ana 

  En kısa zamanda dön git sılana 

  Gayet dolaşıktır yolu gurbetin 

  Kahrolsun gurbetin toprağı taşı 

  Her gün duman alır şu dağın başı 

  Durmadan dökülür gözümün yaşı 

  Kurumak bilmiyor seli gurbetin 
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Ömür fidanları kırılır kurur 

  Gönül kervanları yorulur durur 

  Aliyâr sazına sarılır durur 

  Başka türlü çalar teli gurbetin 

Metin İncelemesi: 

a  şarttır    

b  balı gurbetin  (ayak: l+ı gurbetin) 

c  vermeden 

b  dalı gurbetin  (ayak: l+ı gurbetin) 

 

ç  yaylayamazsın “la”: tam kafiye 

ç  eğleyemezsin   “le”: tam kafiye 

ç  söyleyemezsin  “le”: tam kafiye 

b  dili gurbetin  (ayak: l+i gurbetin) 

 

d  yana yana  “ana”: tunç kafiye    

d  ana   “ana”: tunç kafiye 

d  sılana   “ana”: tunç kafiye 

b  yolu gurbetin  (ayak: l+u gurbetin) 

 

e  toprağı taşı  “aş”: tam kafiye 

e  dağın başı  “aş”: tam kafiye 

e  gözümün yaşı  “aş”: tam kafiye 

b  seli gurbetin  (ayak: l+i gurbetin) 

 

f  kurur   “uru”: zengin kafiye 

f  durur   “uru”: zengin kafiye 

f  durur   “uru”: zengin kafiye 

b  teli gurbetin  (ayak: l+i gurbetin) 
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 11’li hece ölçüsü ile söylenen şiirin bazı yerlerinde hecenin (3. dörtlük) ve 

(6+5) olan durak sisteminin (1. ve 3. dörtlük) dışına çıkıldığı görülmektedir. Yarım, 

tam ve zengin kafiyenin kullanılan şiirde âşık ahengi, kafiyeye “a/e” seslerini de 

dâhil ederek sağlamaya çalışmıştır. Şiirde rediflerin yanı sıra “yana yana”, “toprağı 

taşı” tekrarlamalarına da rastlanmaktadır. Şiirin nazım şekli divandır. Nazım türü ise 

dertleme olan şiirde âşık bir başkasının derdini dile getirerek üzüntüsünü 

hafifletmeye çalışıyor. Ayrıca âşığın şiirde acındırmanın yanı sıra öğüt verme 

tutumunu sergilediğini görüyoruz. Âşık şiirde kendi ağzından dinleyicilerden birinin 

nezdinde genele hitap etmektedir. Şiirde tekrir (yana yana), teşbih (ömür fidanları), 

mübalağa (Durmadan dökülür gözümün yaşı/Kurumak bilmiyor seli gurbetin) gibi 

edebî sanatlara yer verilmiştir.  

 Şiirde gurbeti konu edinen âşık konuya karşı olumsuzlayıcı bir yaklaşım 

içerisindedir. Aliyâr konuyu işlerken yaşadıklarından ve muhtelif gözlemlerinden 

istifade etmektedir. Şiirde yalnız duygusu ve gurbete karşı bir kin ve nefret duygusu 

hissedilmektedir. Âşık gurbet karşısındaki durumunu kabullenmiş görünmektedir. 

Dolayısıyla edilgen bir tavır takınmıştır diyebiliriz.  

 

6. Dertleme Örneği II  

2011 yılı Nisan ayında 15-20 kişilik bir dinleyici kitlesine Aliyâr tarafından 

söylenmiştir. Aliyâr söze şöyle başlıyor: “Ankara’da bizim yerimiz var. Belediye yer 

verdi âşıklara. Orada halkın yoğun katılımıyla güzel programlar yapıyoruz. Biz 

dedik ki sahnede: ‘Biz halk ozanıyız, halkın tercümanıyız, haklın gözü kulağıyız. 

Onların dertlerini paylaşırız. Onların sevinçlerini paylaşırız. Çünkü biz halkın 

ozanıyız, halk ozanıyız.’ Bir hanımefendi, Anadolu kadını kalktı ayağa: ‘Âşık ağabey! 

Mademki halkın tercümanısınız. Benim eşim Almanya’ya gitti, bir daha gelmedi. 

Benim derdimi de sazınla dile getirir misin?’ dedi. Ben de doğaçlama söylemeyi çok 

seven âşıklardan biriyim. Ben bir şiir yazacağım, onu ezberleyeceğim, onu 

çalacağım! O bana zor geliyor. Siz bir şey anlatın ben hemen başlayayım, 

söyleyeyim. Dedim: ‘Sen otur yerine ben söylüyorum.’ dedim.” 
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Aliyâr: Lanet olsun zalim gurbet eline 

  Yârim gurbet ellerinden gelmedi 

  Gözüm diktim Avrupa’nın yoluna 

  Beklemeye tahammülüm kalmadı 

 

  Çıktım yaylalarda koyun yayladım 

  Ben derdimi tabiata söyledim 

  Kahpe felek sana n’ettim n’eyledim 

  Neden benim arzularım olmadı 

 

  Aliyâr’ım veran oldu bağlarım 

  Devrildi zamanım geçti çağlarım 

  Dünyaya geldim geleli ağlarım 

  Kahpe felek heç yüzüme gülmedi 

 

 Metin İncelemesi: 

 

 a gurbet eline   “l”: yarım kafiye 

 b gelmedi   (ayak: l+medi) 

 a Avrupa’nın yoluna  “l”: yarım kafiye 

 b kalmadı   (ayak: l+medi) 

 

 c yayladım   “yla”: zengin kafiye 

 c söyledim   “yle”: zengin kafiye 

 c n’eyledim   “yle”: zengin kafiye 

 b olmadı    (ayak: l+medi) 

 

 ç bağlarım   “ağla”: tunç kafiye 

 ç çağlarım   “ağla”: tunç kafiye 

 ç ağlarım   “ağla”: tunç kafiye 

 b gülmedi   (ayak: l+medi) 

 



133 
 

 11’i hece ölçüsü ile söylenen şiirde (4+4+3) durak yapısı uygulanmış; fakat 

bazı dizelerde durak sisteminin dışına çıkılmıştır. Döner ayak kullanılan şiirde tunç, 

zengin ve yarım kafiye kullanılmıştır. Âşık, ikinci dörtlükte ahengi zengin kafiyeye 

“a/e” seslerini de dâhil ederek sağlamaya çalışmıştır. 11’li hece ölçüsü ile üç 

dörtlükten oluşturulan şiirin nazım şekli koşmadır. Nazım türü ise dertlemedir. Âşık 

şiirde bir başkasının derdini dile getiriyor. Şiirde nesre özgü cümleler kullanıldığı 

görülmektedir. Şiirde gözünü dikmek, yüzüne gülmemek gibi deyimler kullanılmıştır. 

Şiirde; ek düşürülmesi (gözüm diktim), ses yutumu (n’ettim, n’eyledim), yerel 

söyleyiş (veran, heç) gibi dil sapmalarına da rastlanmaktadır. Âşık şiirde acındırma 

anlatım tutumunu benimsemiştir. Âşık şiirde teşhis (zalim gurbet eline), mecaz 

(gözüm diktim, yüzüme gülmedi), mübalağa (dünyaya geldim geleli ağlarım) gibi 

edebî sanatları kullanmıştır.  

 Şiirde gurbeti konu edinen âşık, konuya karşı olumsuzlayıcı bir yaklaşım 

içerisindedir. Ayrıca şiirin bazı dizelerinde sorgulayıcı bir tavır takındığı da 

görülmektedir. Şiirde hasret duygusu hâkimdir. Ayrıca gurbete karşı da kin ve nefret 

duyguları hissedilmektedir. Âşık şiirde edilgen bir tavır takınmıştır. Şiirde resimsel 

boyutu ile öznel görüntüler sergilenmektedir.  

7. Hikâyeli Türkü Örneği  

2011 yılı Mart ayında Konya’da 15-20 kişilik dinleyici/seyirci kitlesinin hazır 

bulunduğu bir saz meclisinde Zikri Aliyâr tarafından icra edilmiştir. Âşık söze 

türkünün çıkış noktası veya hikâyesini anlatarak başlıyor. Buna göre, Zikri Aliyâr 

askerlik döneminin Konya ayağındayken çarşı iznine çıkar ve arkadaşları ile birlikte 

bir çay bahçesinde otururlar. Bu sırada başka bir masada oturan kadın dikkatlerini 

çeker ve âşığın arkadaşları ondan bu kadının yanına giderek ona şiir söylemesini 

isterler. Hikâyenin devamı âşığın ifadeleri ile şu şekildedir:  

“Sen ne biçim âşıksın! Subay gazinosunda program yapıyorsun, çalıp 

söylüyorsun, koğuşta kulaklarımızın pasını siliyorsun. Hadi bakalım görelim 

âşıklığını burada. Git o kızın derdini öğren de ona bir şey söyle. Gençlik de var, 

kalktık. Gittik kızın başucuna dikildik. Tabi Anadolu çocuğuyuz, utanıyoruz da yani. 

Hanımefendi, dedim. Böyle baktı bana, hiç konuşmadı. (Âşık burada kızın kendisine 
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nasıl baktığını canlandırıyor.) Ben Konya’nın yabancısıyım Konya hakkında bilgi 

edinmek istiyorum, dedim. Nerelisin sen, dedi? Ben Erzurumluyum, dedim. Be asker; 

Erzurum da bir vilayet, Konya da bir vilayet! Sen yurt dışından gelmedin ki ben sana 

Konya ile ilgili bilgi vereyim, dedi. Baktım konuşmak istemiyor. Masadan kalktı Hacı 

Veyiszade Camii’nin o tarafa doğru çekti gitti. Gitti ama biz ozanca arkasından şöyle 

dedik:” 

 

Zikri Aliyâr:  Konya fuarında bir güzel gördüm 

  Kör olacak göze sorun yalan mı? 

  Yaklaştım yanına adını sordum 

  Utanmayan yüze sorun yalan mı? 

 

  Yeşil yaprakların içinden çıktı 

  Bir çiçek kopardı göğsüne taktı 

  Gönlüm foto oldu resmini çekti 

  Kalbimdeki poza sorun yalan mı? 

 

  Bir anda kendimi yanında sandım 

  Onu yitirince tutuştum yandım 

  O fuarı adım adım dolandım 

  Yorulmayan dize sorun yalan mı? 

 

  Kara kaşlar tırpan gibi çekilmiş 

  Kirpikleri mızrap gibi dikilmiş 

  Siyah saçlar ince bele dökülmüş 

  Omuzdan omuza sorun yalan mı? 

 

  On altı on yedi varıdı yaşı 

  Sanki tabiatın taze haşhaşı 

  Aşka saldı bu Aliyâr dadaşı 

  Kalbimdeki/içimdeki köze sorun yalan mı? 

 



135 
 

Âşık türkünün hemen arkasından dinleyicilere bilgi vermeye başlıyor: 

Hikâyeli türkü diyoruz. Âşıklık geleneğinde bu var. Yedi daldan bir tanesi budur. 

İnsanoğlu zaten bir hikâyeden ibarettir. Tarihte yaşamış ozanlarımız var: Kerem 

yaşamış, Emrah yaşamış, Köroğlu yaşamış... Bu sanatta sözün başı divandır. Âşıklık 

sanatında muhabbete başlarken divanla gireriz. Divanla başlıyoruz, neyle bitiyoruz? 

Koçaklamayla... Programın sonu koçaklamayla biter. Köroğlu koçaklaması, 

Dadaloğlu koçaklaması... Koçaklama deyince akla kim geliyor? Dadaloğlu, 

Köroğlu... Bir de beni aklınıza getirin. Ben de çok iyi koçaklama okurum. 

 

Metin İncelemesi: 

 a gördüm   “ör”: tam kafiye 

b göze sorun yalan mı?  (ayak: z+e sorun yalan mı?)  

a sordum   “or”: tam kafiye 

b yüze sorun yalan mı?  (ayak: z+e sorun yalan mı?) 

 

c çıktı    “k”: yarım kafiye 

c taktı    “k”: yarım kafiye 

c çekti    “k”: yarım kafiye 

b poza sorun yalan mı?  (ayak: z+a sorun yalan mı?) 

 

ç sandım   “an”: tam kafiye 

ç yandım   “an”: tam kafiye 

ç dolandım   “an”: tam kafiye 

b dize sorun yalan mı?  (ayak: z+e sorun yalan mı?) 

 

d çekilmiş   “k”: yarım kafiye 

d dikilmiş   “k”: yarım kafiye 

d dökülmüş   “k”: yarım kafiye 

b omuza sorun yalan mı? (ayak: z+a sorun yalan mı?) 
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e yaşı    “aş”: tam kafiye 

e haşhaşı   “aş”: tam kafiye 

e dadaşı    “aş”: tam kafiye 

b köze sorun yalan mı?  (ayak: z+e sorun yalan mı?) 

 

Âşık şiirde 11’li hece ölçüsü ve (6+5) durak yapısını başarı ile kullanmıştır. 

Sadece son dörtlüğün üçüncü dizesinde durak sisteminin dışına çıkıldığı 

görülmektedir. Döner ayakla söylenen şiirde ayak seslerinde ahenk tek ses benzerliği 

ile sağlanmıştır. Şiirin diğer birimlerinde ise tam ve yarım kafiyeler kullanan âşık, ilk 

dörtlükte ahengi “ö/o” ses benzerliğini dâhil ettiği tam kafiye ile sağlamaya 

çalışmıştır. Şiirde rediflerin yanı sıra çeşitli tekrarlamalara (adım adım, omuzdan 

omuza.) da yer verilmiştir. 11’li hece ölçüsü söylenmiş beş dörtlükten oluşan şiirin 

nazım biçimi koşmadır. Şiirde karşı cinsin güzelliklerinden bahseden âşık övme 

tutumu sergilemektedir. Âşık şiirde kendi ağzından genele hitap etmektedir. Şiirde 

teşhis (utanmayan yüz), teşbih (gönlüm foto oldu, kara kaşlar tırpan gibi, kirpikleri 

mızrap gibi, sanki tabiatın taze haşhaşı), mecaz (utuştum yandım), tekrir (adım adım) 

gibi edebî sanatlara yer verilmiştir.  

 

Şiirde bir kadını konu edinen âşık konuya karşı da olumlayıcı bir tavır 

takınmıştır. Konunun kaynağı ise yaşanmışlıktır. Şiirde aşk duygusu hâkimdir. Âşık 

şiirde etken bir tavır içerisindedir. Şiirde tırpan, mızrap, haşhaş gibi varlıkların sanat 

yapma amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Âşık şiirde resimsel boyutu ile öznel 

görüntüler sergilemiştir. Ayrıca benzetme ve kişileştirme yolları ile 

dinleyici/okuyucunun zihninde soyut görüntüler oluşturulmuştur. 

  

8. Lebdeğmez/Dudakdeğmez Örneği 

2013 yılında bir dost meclisinde Zikri Aliyâr tarafından icra edilmiştir. Âşık 

geleneğe uygun olarak dudaklarının arasına bir iğne almış ve kendisine verilen ayağa 

göre şiirini irticalen söylemiştir. 
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Aliyâr: Kara kaşlar kara gözler 

  Canana can hayran ola 

  Tatlı tatlı güzel sözler 

  Canana can hayran ola 

 

  Âşığın akar gözyaşı 

  Gönlünde olan telaşı 

  Nazlı yârin kara kaşı 

  Canana can hayran ola 

 

  Aliyâr gönlünü eyler 

  İşitsin şehirler köyler 

  Nazlı yâra destan söyler 

  Canana can hayran ola 

 

 Metin İncelemesi: 

 a kara gözler   “öz”: tam kafiye 

 b Canana can hayran ola (ayak) 

 a güzel sözler   “öz”: tam kafiye 

 b Canana can hayran ola (ayak) 

 

 c gözyaşı   “aşı”: zengin kafiye 

 c telaşı    “aşı”: zengin kafiye 

 c kara kaşı   “aşı”: zengin kafiye 

 b Canana can hayran ola (ayak) 

 

 ç eyler    “yle”: zengin kafiye 

 ç köyler    “yle”: zengin kafiye 

 ç söyler    “yle”: zengin kafiye 

 b Canana can hayran ola (ayak) 
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 Âşık 8’li hece ölçüsü ile söylediği şiirinde 4+4 durak sitemini kullanmış; 

fakat ikinci ve üçüncü dörtlüklerin ilk iki dizelerinde durak yapısının dışına 

çıkmıştır. Görüldüğü üzere şiir tek ayakla söylenmiş olup şiirde ahengi 

sağlamak adına tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. Âşık şiirde mısra tekrarının 

yanında başka tekrarlamalar (kara kaş, tatlı tatlı vs.) da yapmıştır.  8’li hece ölçüsü 

ile üç dörtlükten teşkil edilen şiirin nazım şekli semaidir. Sevgilinin özelliklerinden 

bahsedilerek methedildiği şiirin nazım türü ise güzellemedir. Cümle yapısı olarak 

şiirde nesre özgü kullanımlardan uzak duran âşık bazı cümlelerin yüklemlerini 

söylememiş bazı cümleleri de devrik yapıda kurgulamıştır. Şiirde âşığın gerek kafiye 

kaygısı ile gerekse yerel söyleyişler dolayısıyla bazı dil sapmaları (gönlünü eyler, 

nazlı yâra.) yaptığını görüyoruz. Dudak ünsüzleri kullanılmaksızın irticalen söylenen 

şiirde âşığın hüner gösterme ve övme anlatım tutumlarını sergilediğini görüyoruz. 

Şiirde lebdeğmezin yanı sıra tekrir (tatlı tatlı) ve teşhis (işitsin şehirler köyler) gibi 

edebî sanatlara da yer verilmiştir.  

 Şiirde sevgiliyi konu edinen âşık konuya karşı da olumlayıcı bir tavır 

takınmıştır. Şiirde aşk duygusunun hâkim olduğunu görüyoruz. Ayrıca âşık şiirinde 

etken bir tavır içerisindedir. Şiirde varlık/kişi olarak sevgili, âşığın şiirini 

oluşturmasında bir çıkış noktası yani ilham kaynağı olmuştur. Âşık şiirde resimsel 

boyutu ile öznel görüntüler sergilemiştir. 

 

9. Koçaklama/Yiğitleme Örneği 

Söz konusu örnek 2011 yılı Mart ayında 15-20 kişilik dinleyici kitlesinin 

bulunduğu bir saz meclisinde derlenmiştir. İcrayı gerçekleştiren Zikri Aliyâr söze bir 

ön bilgi ile başlıyor: “Konya’da bir bayramlaşma programı yapıyorduk. Emekli 

komutanmış biri kalktı dedi: ‘Komutanlarla ilgili bir türkü istiyorum.”. 100 lira da 

taktı saza. Orada irticalen söylemiştim. Bir koçaklama...” 
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Aliyâr: Vatan, millet, bayrak için can veren 

  Benim komutanım, benim askerim 

  Al bayrağın al rengine kan/şan veren 

  Benim komutanım, benim askerim 

 

  Bu vatan emanet edildi size 

  Doğuda Rusları getirdik dize 

  İzmir’de Yunanı döktük denize 

  Benim komutanım, benim askerim 

 

 Aliyâr burada yine bir bilgi paylaşımı daha gerçekleştiriyor: “Tam burayı 

söyledim 50 lira da daha taktılar saza.”. Bu şekilde dinleyicinin dikkatini de 

toplayan âşık ara vermeden devam ediyor şiire: 

 

  Tankı topu birbirine ekledin 

  Üstten emir gelsin diye bekledin 

  Beş Parmak Dağında Rum’a yükledin  

  Benim komutanım, benim askerim 

 

  Mehmetçik kükrese sel gibi akar 

  Havadan dökülür, denizden çıkar 

  Yunanlar şaşırır, geriye bakar 

  Benim komutanım, benim askerim 

  Aliyâr derdimi söyledim saza 

  Her şeyi getirdim kondurdum söze 

  Bu vatan emanet edildi size 

  Benim komutanım, benim askerim 
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Metin İncelemesi: 

a  can veren     “an”: tam kafiye 

b  Benim komutanım, benim askerim  (ayak) 

a  kan/şan veren     “an”: tam kafiye 

b  Benim komutanım, benim askerim  (ayak) 

 

c  size      “iz”: tam kafiye 

c  getirdik dize     “iz”: tam kafiye 

c  denize      “iz”: tam kafiye 

b  Benim komutanım, benim askerim  (ayak) 

 

ç  ekledin     “k”: yarım kafiye 

ç  bekledin     “k”: yarım kafiye 

ç  yükledin     “k”: yarım kafiye 

b  Benim komutanım, benim askerim  (ayak) 

 

d  akar      “k”: yarım kafiye 

d  çıkar      “k”: yarım kafiye 

d  bakar      “k”: yarım kafiye 

b  Benim komutanım, benim askerim  (ayak) 

 

e  saza      “z”: yarım kafiye 

e  söze      “z”: yarım kafiye 

e  size      “z”: yarım kafiye 

b  Benim komutanım, benim askerim  (ayak) 

 

Şiirde 11’li hece ölçüsü ve (6+5) durak sitemi başarılı bir şekilde uygulandığı 

görülmektedir. Tek ayak kullanılan şiirde ahenk yarım ve tam kafiyeler ile 

sağlanmıştır. Ayak seslerinin yanı sıra âşığın bir başka dizeyi (Bu vatan emanet 

edildi size) daha tekrarladığı görülmektedir. Şiirin nazım şekli koşmadır. Nazım türü 

olarak koçaklama/yiğitleme olan şiirde Türk askerinin kahramanlığından, 
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zaferlerinden ve belli özelliklerinden bahsedilmektedir. Şiirde “dize getirmek” 

deyimi kullanılmıştır. Âşığın şiirde mecaz (dize getirmek), telmih (Doğuda Rusları 

getirdik dize, İzmir’de Yunanı döktük denize, vs.), teşbih (sel gibi akar) gibi sanatları 

kullandığı görülmektedir.  

 

Âşık şiirde konu edindiği Türk askerini methederek ona karşı olumlayıcı bir 

tavır sergilemektedir. Şiirde kahramanlık duygusu/heyecanı hâkimdir. Etken bir tavır 

takınan âşık şiirde resimsel boyutuyla öznel görüntüler sergilemektedir. Ayrıca şiirde 

çeşitli özel isimler (Rus, Yunan, Rum, Beş Parmak Dağı) yer almaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Âşık tarzı şiir geleneğinin günümüz temsilcilerinden Âşık Zikri Aliyâr’ın şiir 

dünyası üzerine yaptığımız incelemelerden şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

a. Âşık Zikri Aliyâr’ın hayatı belli imkânsızlıklar içerisinde geçmiştir. 

Özellikle küçük yaşta annesini kaybetmesi, sevdiğine kavuşamaması ve ömrünün 

büyük kısmını gurbette geçirmesi şüphesiz onun sanatını da etkilemiştir. Aşk acısı 

başta olmak üzere çektiği dert ve sıkıntılar onun âşık olmasına zemin hazırlamıştır. 

b. Âşığın Erzurum’da çıraklık dönemini geçirmesi, ardından da ustalık 

döneminde Konya’da bulunması onu hem Erzurum âşıklık geleneği hem de Konya 

âşıklık geleneği ekollerinin temsilcisi kılmaktadır.  

c. Zikri Aliyâr’ın şiirleri şekil ve muhteva açısından ele alındığında, bunların 

genel itibariyle âşık tarzı şiir geleneği özelliklerini taşıdığı/sürdürdüğü 

görülmektedir. Şiirlerde kafiye, durak vb. hususlarda bazı hatalarla karşılaşılmıştır. 

Fakat bunlar âşığın şiirlerinin büyük bir kısmını irticalen söylemesi göz önünde 

bulundurulduğunda doğal karşılanabilir. 

ç. Şiirlerin içerikleri ve üretim-tüketim bağlamları Zikri Aliyâr’ın hayat 

hikâyesi ve şiirlerin çıkış noktaları göz önünde bulundurularak incelendiğinde, âşığın 

yaşadıklarının sanatına yansıması açık bir şekilde görülmektedir.  

d. Zikri Aliyâr şiirlerinin hemen hepsini irticalen söylemekte ve bunların 

büyük bir kısmını kayıt altına alamamaktadır. Âşığın şiirleri genellikle sözlü kültür 

ortamında tüketilmekle birlikte, yazılı ve elektronik ortamlardaki tüketim de kayda 

değer orandadır.  

e. Zikri Aliyâr icra bağlamında da oldukça başarılı bir grafik çizmektedir. Saz 

çalma, irticalen şiir söyleme gibi yeteneklere sahip olan Zikri Aliyâr karşılama, 

lebdeğmez, hikâyeli türkü, güzelleme, atışma, dertleme, koçaklama/yiğitleme gibi 

âşık tarzı şiir geleneğinin hemen her türünden özgün ürünler verebilmektedir.    
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Âşık edebiyatının temsilcileri âşıklarla ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla, 

âşığın hayatı genel hatlarıyla verildikten sonra şiirleri şekil-muhteva açısından toplu 

bir incelemeye tabi tutulmakta ve en son âşığın şiirleri sıralanmaktadır. Bu inceleme 

modelinin biraz daha genişletilmesi ve söz konusu incelemelere bir standart 

getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Böylece benzer çalışmalar arasında kıyaslamalar 

da yapılarak daha sağlıklı sonuç ve değerlendirmeler elde edilebilecektir. Bu 

bağlamda özellikle yaşayan âşıklarla ilgili yapılacak çalışmalarda hangi verilerin 

toplanması ve hangi konularda ne kadar detaya inilmesi gerektiği hususlarında şunlar 

söylenebilir: 

a. Âşığın hayatı tüm yönleri ile mümkün olduğunca detaya inilerek ele 

alınmalı, onun gelenekle ilgili bildikleri ve görüşlerine de çalışmada yer verilmelidir.  

b. Âşıktan şiirlerin yazılış/söyleniş tarihleri, çıkış noktaları veya hikâyelerine 

ilişkin bilgiler alınmalıdır. Zira bunlar gerek şiirlerin üretim-tüketim bağlamı gerekse 

muhteva incelemelerinde çalışmaya önemli veriler sağlamaktadır. 

c. Âşığın daha önceki performans kayıtlarından veya icraya ilişkin yapılan 

yeni derlemlerden elde edilen veriler, çalışmada bağlam bilgileri ile birlikte 

sunulmalıdır. Böylece âşığın icra gücü veya kabiliyeti konusunda fikir sahibi 

olunabilecektir. 

   d. Şiirler incelenirken, tüm birimler ele alınmalı ve her konu ayrı başlıklar 

altında sayısal verilerden de faydalanılarak işlenmelidir. Bunun için de her şiirin belli 

bir şablona göre tahlil edilmesi gerekmektedir. Şiirlerin tahlilinde şöyle bir şablon 

takip edilebilir:  

1. Vezin 

2. Durak 

3. Dörtlük veya bent sayısı 

4. Kafiye ve redif: 

5. Ayak/Ana kafiye 
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6. Mahlas 

7. Tekrarlamalar (mısra içi kelime tekrarları, mısralar arası kelime tekrarları, 
 ikilemeler, ifade tekrarları, mısra tekrarları) 

8. Nazım şekli (destan, koşma, semai vs.) 

9. Nazım türü (alkışlama, güzelleme, öğütleme, şikâyetlenme, taşlama vs.)  

10. Söz varlığı (mahallî kelimeler, yakın döneme ilişkin kelimeler vs.) 

11. Cümle yapısı (nesre özgülük, ulantı vs.) 

12. Deyim ve atasözleri 

13. Öteki kalıp sözler (kargışlama, yemin sözü, vecize vs.) 

14. Dil sapmaları (ses yutumu, ses türemesi, yerel söyleyişler vs.)  

15. Anlatım tutumu ve türleri (eğlendirme, acındırma, bilgilendirme vs.) 

16. İfadenin kimin ağzından ve kime hitaben olduğu belirlenmelidir. 

17. Edebî sanatlar 

18. Konu: Şiirde konu, konunun kaynağı (yaşanmışlık, hayal gücü, din vs.) ve 
 konuya yaklaşım biçimi (olumlayıcı, yorumlayıcı, olumsuzlayıcı vs.) tespit 
 edilmelidir. 

19. Duygu  

20. Şiirde sergilenen tavır (etken, edilgen.) 

21. Varlık 

22. Görüntü (öznel, nesnel, soyut vs.) 

23. Şiirdeki özel isimler. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

ŞİİRLER VE ÇIKIŞ NOKTALARI 

 
 

1. YE YE! 

Eline fırsat geçse 

Ye hemşerim sen de ye 

Biri kapıyı açsa 

Ye hemşerim sen de ye 

 

Deme cebim dolmadı 

Hak yerini bulmadı 

Zaten bir şey kalmadı 

Ye hemşerim sen de ye 

 

Miyoplaşmış göz sizde 

Utanmayan yüz sizde 

Yolunacak kaz sizde 

Ye hemşerim sen de ye 

 

Zikri’nin küsmesi var 

Milletin susması var 

Yemenin kusması var 

Ye hemşerim sen de ye 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Malum Türkiye’de bankaları hortumlama, devlet malını 

çalma işini bir gelenek hâline getirdiler. Bundan esinlenerek 1999’da yazmıştım bu 

şiiri. 
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2. ZÜMRÜT SİTESİ 

 

Bir ana yavrularına 

Ağlar Zümrüt Sitesinde 

Gözyaşları pınar olmuş 

Çağlar Zümrüt Sitesinde 

 

Çalışırlar kazma kürek 

Ne temel kalmış ne direk 

Acı gözyaşları yürek 

Dağlar Zümrüt Sitesinde 

 

Doktor sarar yaraları 

Devlet arar çareleri 

Tüm insanlar karaları 

Bağlar Zümrüt Sitesinde 

 

Aliyâr da şaşıyordu 

Yazan kalem üşüyordu 

Bir zamanlar yaşıyordu 

Sağlar Zümrüt Sitesinde 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 2004 yılıydı sanırım. Konya’da Zümrüt Apartmanının 

yıkılması ve enkaz altında 15-20 kişinin ölmesi… Bu şiiri onun için yazmıştım. Bu 

bir ağıt türüdür aslında. Orada ölenlere bir ağıt yazdık; çünkü gurbete gidenlere, 

ölenlere ağıt yazılır. Biz de Zümrüt Apartmanında ölen insanları, oradaki acıyı, 

oradaki dramı kaleme döktük, saza döktük.  
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3. BOSNA HERSEK’E 

 

Haydi din kardeşim durma 

Gidelim Bosna Hersek’e 

Hiç kimseye hesap verme 

Gidelim Bosna Hersek’e 

 

Dertlere dert ekliyorlar 

Göçlerini yüklüyorlar 

Şimdi bizi bekliyorlar 

Gidelim Bosna Hersek’e 

 

Çocuğa kurşun sıktılar 

Evi barkı hep yaktılar 

Cami kalmadı yıktılar 

Gidelim Bosna Hersek’e 

 

Sırp övünür üstler ile 

Batıdaki dostlar ile 

Allah Allah sesler ile 

Gidelim Bosna Hersek’e 

 

Bu milleti üzdürmeyin 

Canımızdan bezdirmeyin 

Aliyâr’ı kızdırmayın 

Gidelim Bosna Hersek’e 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Biliyorsunuz Bosna Hersek’te Sırpların Boşnakları 

öldürmesiyle bir dram yaşandı. Oradaki Müslümanları öldürdüler Sırplar, katliam 

yaptılar. Biz de buradan Türkiye olarak Boşnaklara destek verdik. Biz de halk ozanı 
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olarak buradan verilen desteklerin, burada yapılan çalışmaların tercümanı olduk. 

Sazımızla, şiirimizle Bosna Hersek’teki kardeşlerimizi desteklemek mahiyetinde bu 

şiiri kaleme aldık.  
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4. DÖN GEL TÜRKİYE’YE  

 

Dolan fırlan Avrupa’yı 

Yine dön gel Türkiye’ye 

Sakın unutma sılayı 

Yine dön gel Türkiye’ye 

 

Batıya ayak uydurduk, 

Dürüst olanı caydırdık 

Bankaları hep soydurduk 

Yine dön gel Türkiye’ye 

 

Asla eğlenmez bu yara 

Gel de kültürünü ara 

Bizde popçu bir numara 

Yine dön gel Türkiye’ye 

 

Yüzden kesilir mi burun 

Şaşırmış dedeyle torun 

Bizde başörtüsü sorun 

Yine dön gel Türkiye’ye 

 

Pop müziği bize yetti 

Gençler arkasından gitti 

Âşıklık kültürü bitti 

Hele dön gel Türkiye’ye 

 

Yolu olmayan köyler var 

Vicdanı noksan beyler var 

Der Aliyâr çok şeyler var 

Hele dön gel Türkiye’ye 
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ÇIKIŞ NOKTASI: Yusuf Yaylacı, Fransa’da çalışan âşık arkadaşımız, 

hemşerimiz… Onun gibi milyonlarca vatandaşımız Avrupa ülkelerinde…  Tabi artık 

vatanlarına dönmeleri lazım, yeter elin kahrını çektikleri. Türkiye’ye dönsünler diye 

2008 yılında kaleme aldığımız bir şiir.  
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5. ALIÇ AĞACI 

  

 Issız bir dağın başında 

 Duruyor alıç ağacı 

 Çevreden gelip geçeni 

 Görüyor alıç ağacı 

 

 Feleğe açmış bir savaş 

 Ne ekmek istiyor ne aş 

 Kök kısmından yavaş yavaş 

 Çürüyor alıç ağacı 

 

 Yeşil ağaç olmak için 

 Topraktan güç almak için 

 Kendine dost bulmak için 

 Arıyor alıç ağacı 

 

 Kuşlar uçar dala doğru 

 Her gün bakar yola doğru 

 İki binli yıla doğru 

 Yürüyor alıç ağacı 

 

 Aliyâr’ın gözyaşına 

 Ağaç gibi tek başına 

 Yüz doksan sekiz yaşına 

 Giriyor alıç ağacı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1995 yılında söylemiştim bu şiiri. Yine Feyzi Halıcı’nın 

her yıl 21 Haziranda Tutup Beli’nde yaptığı programdaydı. 
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6. ORDA KALDI 

 

Veda ettik Medine’ye 

Resulullah orda kaldı 

Dilim dönmez ne söyleye 

Resulullah orda kaldı 

 

Hak için döktü gözyaşı  

Onun nefisle savaşı 

İki cihanın güneşi 

Resulullah orda kaldı 

 

Canım kurban öyle yurda 

Yaradan koymasın darda 

Ebu Bekir, Ömer orda 

Resulullah orda kaldı 

      

Elimi açtım Allah’a 

Yalvardım o yüce şaha 

Yüzüm sürdüm Beytullah’a 

Aklım fikrim orda kaldı 

 

Boşa gitmesin emekler 

Kabul olsun tüm dilekler 

Kızım Şeyda yolum bekler 

Benim gönlüm orda kaldı 
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Aliyâr’ım ben n’edeyim 

Tekrar gitmeye adayım 

Nasip et yine gideyim 

Benim aklım orda kaldı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Resulullah Efendimize âcizane benim yazdığım bir 

naattır. 2005 yılında eşimle beraber Mekke’ye, Medine’ye gitmek nasip oldu. Hacca 

gitmiştik. Dönüşte hava alanından şöyle bir dönüp baktım Arabistan topraklarına. 

Biz burada neyi bıraktık, kimleri bıraktık vatanımıza geri gidiyoruz, diye orada 

kaleme aldım bunu.  
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7. MEVLÂNA'YI 

 

 Sekiz yüz otuz sekiz yıl 

 Tarihe sor Mevlâna'yı 

 Konya'da açan gonca gül 

 Nazikçe der Mevlâna'yı 

 

 Sen de bülbül gibi şakı 

 Bunu nakış nakış doku 

 Mesnevisini ey oku 

 Sinene sar Mevlâna'yı 

 

 Der Aliyâr bu hayatlar 

 Vuslat bulur nihayetler 

 Hem hadisler hem ayetler 

 Bağlar karar Mevlâna'yı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Hz. Mevlâna’nın şeb-i arûs törenleri dolayısıyla yapılan 

bir programda irticalen söylemiştim bu şiiri. Sanırım 2012 yılındaydı.  
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8. BENİ I 

 

Gidiyorum gurbet ele 

Bundan sonra ara beni 

Ey sevdiğim bile bile 

Attın âh u zâra beni 

 

Şairlerin bestesine 

Güzellerin destesine 

Ozanların listesine 

Yazdın bahtı kara beni 

 

Muhannettir senin adın 

Gönlümde lezzetin tadın 

Yüreğimi parçaladın 

Ettin pare pare beni 

 

Aliyâr’ım yana yana  

Kul eyledin kul olana 

Dert tasa kederden yana 

Ettin bir numara beni 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Bu da insanların sevdiklerine yaptığı bir sitemdir. Doğal 

bir sitem şiiri… Sevdiğine -bu sevdiğine diyince sadece eşi anlamına gelmiyor- 

sevdiklerine, eşine, dostuna belki özlersiniz, ararsınız beni diye sitem ediyor. 1985’te 

yazdığım bir şiirdir.  
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9. BAŞLADIK 

 

Çağ atlamak böyle olur 

Tek bir sisteme başladık 

Bunlar bir sırayla olur 

Tek bir sisteme başladık 

 

Havalardan uçuyoruz 

Büyük çığır açıyoruz  

Tek kanala geçiyoruz 

Tek bir sisteme başladık 

 

Herkes bir ekrana baksın 

Kafasını orya taksın 

İmamlar tatile çıksın 

Tek bir sisteme başladık 

 

Her şey elimizden gitti 

Bu gidişle toto yattı 

Aliyâr da hayret etti 

Tek bir sisteme başladık 

                         

 ÇIKIŞ NOKTASI:  Ozanlar bazı güncel konuları da eleştirirler. Halkın 

tercümanıdır zaten.  Camilerde merkezi sistem diye bir şey getirdiler. Hocalar iyice 

tembelleşmeye başladı. Vaaz merkezi sistemden, ezan merkezi sistemden… Bu şiir 

de bunu anlatıyor.  
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10. KOCALDIM 

Zaman mı çok çabuk geçti 

Yoksa ben mi tez kocaldım 

Güneş çok erken mi aştı 

Yoksa ben mi tez kocaldım 

 

Umut duvarım yıkıldı 

Hayat temelim söküldü 

Saçlar mı erken döküldü 

Yoksa ben mi tez kocaldım 

 

Başımı duman bürüdü 

Yüreğim yağı eridi 

Yıllar mı çabuk yürüdü 

Yoksa ben mi tez kocaldım 

 

Aliyâr derdin neyidi 

Genç iken her şey iyiydi 

Bebek mi erken büyüdü 

Yoksa ben mi tez kocaldım 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: İnsan bazen durup düşünüyor. Daha dün çocuktuk, genç 

olduk, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk, yaşlandık, dede olduk… Geçmişe dönüp 

bakıyorsun, acaba?.. Günler mi çabuk geçti veya biz mi çabuk yaşlandık? Bu da 

bunu anlatan bir şiir…  

 Zaten ozanların şiirleri insanların varoluş şeklini anlatır. Çektiği 

sıkıntıyı anlatır, çileyi anlatır, sevinci anlatır. Ozan da bunlara ortak olur. Bu 

kişilerden birisi de kendisi olabilir. 2002 yılında yazmıştım bu şiiri.  
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11. ALLAH’IM 

Bizim kara günümüze 

Yardım eyle sen Allah’ım 

Deprem kıydı canımıza 

Yardım eyle sen Allah’ım 

 

Pasinler, Horasan, Narman 

Bu da Hak’tan gelen ferman 

Kızılay’dan geldi derman 

Yardım eyle sen Allah’ım 

 

Göllü Köyü, Otlutepe 

Akarsu’yu sere serpe 

Yetim kalanlar hep körpe 

Yardım eyle sen Allah’ım 

 

Aliyâr’dan dadaşlara 

Rahmet ölen kardaşlara 

Sağ kalan vatandaşlara 

Yardım eyle sen Allah’ım 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1983 Erzurum depremi… Büyük bir felaket yaşadık o 

zaman. Erzurum, Pasinler, Narman, Horasan’da çok insanımız enkaz altında kaldı. 

Doğu Anadolu’yu sarsan deprem idi bu… 30 Kasım, günlerden Pazar günüydü…  

Hatta daha iyi hatırlamak için: 

 “Yıl bin dokuz yüz seksen üç 

 Otuz Kasım gün Pazar 

 Düğünler yas oldu zifaflar mezar 

 Kederle yazılmış destanımız var.”  Bu o destanlardan bir tanesi…  
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12. YANARIM 

Ömrüm gurbet elde geçti 

Yanarım ona yanarım 

Gençlik bir kuş gibi uçtu 

Yanarım ona yanarım 

 

Âşığın karalı bahtı 

Sevda yüreğimi yaktı 

Umutlarım boşa çıktı 

Yanarım ona yanarım 

 

Gurbette ömrüm söküldü 

Gurbette belim büküldü 

Genç yaşta saçım döküldü 

Yanarım ona yanarım 

 

Sarardı yaprağım soldu 

Rüzgâr yaprağım yoldu 

Meydan çakallara kaldı 

Yanarım ona yanarım 

 

Der Aliyâr gülemedim 

Menzilimi bulamadım 

Muradımı alamadım 

Yanarım ona yanarım 

  

ÇIKIŞ NOKTASI: Ülkemiz insanının birçoğu gurbette. Beni anlattığı gibi 

bu şiir ülkemiz insanını da vatandaşı da anlatıyor. Gurbet baba ocağına benzemez, 

sılaya benzemez. Orada başına ne gelecek, ne görecek, ne çekecek? Bu sıkıntıları 

anlatan bir şiir… 1978 yılında Çerkezköy’deyken yazmıştım. Üç yıl olmuştu 

Erzurum’dan geleli; ama sanki ömrüm gurbette geçmiş gibiydi.  
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13. EL ELE VERELİM 

Çevremiz mis gibi koksun 

Gelin el ele verelim 

Temiz berrak sular aksın 

Gelin el ele verelim 

 

Susmasın kuşların sesi 

Tabiat vatanın süsü 

İşçi memur ve köylüsü 

Gelin el ele verelim 

 

Ecdadın düşünmüş seni 

Sen de düşün bugün dünü 

Öğrencisi öğretmeni 

Gelin el ele verelim 

 

Kim sevmez güzel vatanı 

Böyle cennet memleketi 

Kurtaralım tabiatı 

Gelin el ele verelim 

 

Aliyâr konuşsun teller 

Sevgiyle dolsun gönüller 

Açsın mor menekşe güller 

Gelin el ele verelim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu da bir programda irticalen söylediğim bir şiir. Sonra 

kaybolmasın diye kayıt altına aldım. Konya’da bir lisedeydi. Orada bir bayan 

öğretmen vardı. Etkinlikler düzenler, âşıkları çağırırdı. O öğretmen çevreci biriydi. 

Benden bu konuyu işlememi rica etti programda ve ben de bu şiiri söyledim.  
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14. OLMUŞUM 

Yıllardır çile çekerim 

Vallahi deli olmuşum 

Gözümden yaşlar dökerim 

Sevdanın seli olmuşum 

 

Gurbet ömrümü bitirdi 

Gençliğim aldı götürdü 

Gelen üstümde oturdu 

Herkese hali olmuşum 

 

Ben hâlime şaşıyorum 

Bilinmeze koşuyorum 

Otuz yıldır taşıyorum 

Aşkın hamalı olmuşum 

 

Aşkın deryasına daldım 

Çarem bitti yolda kaldım 

Dal gibi sarardım soldum 

Bir kuru çalı olmuşum 

 

Aliyâr der ki fâniyim 

Bırakın aşkla yaniyim 

Bu aşkın tercümanıyım 

Herkesin dili olmuşum 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Çalıştığım iş yerinde birçok haksızlıklara uğradık. Çok 

acı çektirdiler bize, çile çektirdiler. İsyan ettirdikleri gün olmuştur. 1999 yılında 

bunun üzerine yazmıştım bu şiiri.  
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15. GURBET SENİ OLMASAYDIN 

Yedin ömrümü bitirdin 

Gurbet seni olmasaydın 

Gençliğim aldın götürdün 

Gurbet seni olmasaydın 

  

Gözlerimden akıttın yaş 

Ömür bitti yavaş yavaş 

Hani bacı hani kardeş 

Gurbet seni olmasaydın 

 

Hani kardeş bacı hani 

Tüter hasretin dumanı 

Özlemişim çöl Narman’ı 

Gurbet seni olmasaydın 

 

Yeter bu hasretlik yeter 

Gurbet elde ömrüm biter 

Erzurum burnumda tüter 

Gurbet seni olmasaydın 

 

Dertlerimi sıralıyım 

Ben yürekten yaralıyım 

Ben bir bahtı karalıyım 

Gurbet seni olmasaydın 

 

Elime verdiler sazı 

Aliyâr gönlümde sızı 

Attın yaban ele bizi 

Gurbet seni olmasaydın 
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ÇIKIŞ NOKTASI: Hâlen daha diyorum. Bu gurbeti kim icat ettiyse ona 

içimden beddua etmek geliyor. Keşke gurbet olmasaydı. Herkes kendi sılasında 

kalsaydı, kendi toprağında yaşasaydı. Gurbet çok acı. Bazen arkadaşlarla bir araya 

geldiğimizde de derim: “Şu gurbet olmasaydı keşke.” Kimi de diyor ki: “Gurbet 

olmasaydı nereden tanışacaktık?” O da var… Bu şiirim de 2000 yılında Konya’da 

iken gurbet acısını anlattığım bir şiir.  

 Nasrettin Hoca kendi evinde diyor ya: “Ah gurbet!” Hanımı diyor ki:” 

Hocam insan kendi evinde gurbet der mi?” Diyor: “Hanım, sen sobanın öbür 

tarafında ben bu tarafında. Bu da gurbet sayılır.” Garibana her yer gurbettir.  
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16. KARAMAN’IN 

Sevgi hoşgörü bakışı 

Gözünde var Karaman’ın 

Aşkla yürekler yakışı 

Közünde var Karaman’ın 

 

Türk dili Türkçede önde 

Sevgi taşıyor bedende 

Kazım Karabekir sende 

Özünde var Karaman’ın 

 

Karaman beylerin sesi 

Öz vatanı öz sılası 

Bin bir kilise kalesi 

Düzünde var Karaman’ın 

 

Hayat çiçek insan arı 

Başka güzeldir baharı 

Yunus’un mirasçıları 

Sazında var Karaman’ın 

 

Aliyâr’ın susmaz teli 

Bu aşk beni etti deli 

İnsanların sevgi seli 

Yüzünde var Karaman’ın 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Karaman’da dil bayramında söylediğim bir şiir. 1996 yılı 

idi.   
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17. AFİYET OLSUN 

Böyle portakal bulunmaz 

Yiyene afiyet olsun 

Lezzetine doyum olmaz 

Doyana afiyet olsun 

 

Gezelim umut dağını 

Seyredelim dost bağını 

Portakalın kabuğunu  

Soyana afiyet olsun 

 

Portakallar biraz kaba 

İçleri nasıl acaba 

Çok sevdi Halıcı Baba 

Beyene afiyet olsun 

 

Portakalı tutar sıkar 

Bir buçuk gram su akar 

Dörtte üçü kabuk çıkar 

Leğene afiyet olsun 

 

Aliyâr düşündüm biraz 

Belki edecek itiraz 

Beyler zaten hiç anlamaz 

Bayana afiyet olsun 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bizim manevi babamız Feyzi Halıcı’yla Turizm 

Derneğinde oturuyorduk. Dedi ki: “Oğlum, İstanbul’da toplantımız var. Orada eşe 

dosta ikram etmek için Konya’dan portakal götüreceğim. Anlıyorsan git bana beş on 

kilo portakal getir.”  Anlarım Feyzi Ağabey bu konuda uzmanım ben, dedim. 
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Hâlbuki hiç anlamam. Hanım beni gönderir: “Git, ıspanak al.” Ben gider pırasa 

alırım. Böyle anlıyorum ben sebzeden meyveden.  

 Portakalları getirdim Feyzi Halıcı’nın önüne koydum. Portakallardan 

birkaç tanesini soydu, koskoca portakallar yumurta kadar kaldı. Baktım ki Feyzi 

Halıcı bağıracak. Saz yanımdaydı. Onun bağırmasına fırsat vermeden hemen saza 

vurdum irticalen bu şiiri söyledim.  Yıl 1999 yılıydı.    
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18. ODACILAR 

Herkes kaderine razı 

Ah gariban odacılar 

Birinin çıkmaz avazı 

Ah gariban odacılar 

 

Erkenden işin başında 

Derdi gizlidir döşünde 

Müdür dolanır peşinde 

Ah gariban odacılar 

 

Haklı olsa da susarlar 

Fırça yiyer dert kusarlar 

Her şeyden umut keserler 

Ah gariban odacılar 

 

Odacının olmaz yeri 

Her zaman iterler geri 

Aliyâr sizlerden biri 

Ah gariban odacılar 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1999 yılıydı o zamanlar Konya Ticaret Odasında 

çalışıyorum. Ben de dâhil oranın çalışanlarına odacılar diyorlardı. İş arkadaşlarım bir 

gün dediler ki: “Zikri Ağabey herkese şiir yazıyorsun bir şiir de bizim için yaz.” 

Orada çalışan hizmetli arkadaşların ricası üzerine yazmıştım bu şiiri.  
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19. ÖĞRETMENİM VAR 

Her zaman onu anarım  

Dilimde öğretmenim var 

Ben bu aşk ile yanarım 

Külümde öğretmenim var 

 

Öğretmenler güldür solmaz 

Öğretmensiz yüzler gülmez 

Lezzetine doyum olmaz 

Balımda öğretmenim var 

 

Öğretmenler cevher dolu 

Hepimizin eli kolu 

Gösterirler doğru yolu 

Yolumda öğretmenim var 

 

Her gün içtiğim suyumda 

Hem ahlakımda huyumda 

Hem haftamda hem ayımda 

Yılımda öğretmenim var 

 

Aşk ile yanan özümde 

Döner bakarım izimde 

Mızrabımda hem sazımda 

Telimde öğretmenim var 

 

Aliyâr sözlerim gerçek  

Ne ekersek onu biçek 

Ben fidan öğretmen çiçek 

Dalımda öğretmenim var 
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ÇIKIŞ NOKTASI: 1995 yılında tesadüfen ilkokul öğretmenimle karşılaştım. 

Oğlu Konya’da Selçuk Üniversitesinde okuyormuş, onu ziyarete gelmiş Bursa’dan. 

Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar beni okutan öğretmenim, İbrahim Erkal… 

Oturduk tabi çay içtik, yemek yedik. Hiç unutmadığım, her zaman hatırladığım bir 

öğretmenimdi. Orada kendisine sazla söylediğim bir şiirdi bu.  
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20. SÖZÜMÜZ VAR 

Orta Asya’dan geldik 

Tarihlerde izimiz var 

Biz doğru olanı bulduk 

Gerçek gören gözümüz var 

 

Asırlarca tütsün ocak 

Sevgi verdik kucak kucak 

Al bayrak dalgalanacak 

Fatih’lere sözümüz var 

 

Kara günler saya saya 

Gâhi atlı gâhi yaya 

Çin Seddi’nden Viyana’ya 

Hâlen ayak tozumuz var 

 

Bu ülkenin gezeniyiz 

Doğruları yazanıyız 

Aliyâr halk ozanıyız 

Elimizde sazımız var 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Türk milletinin var oluşunu, nereden geldiğini anlatan 

bir şiirimdir. 2000 yılında yazmıştım. Türk milletinin Orta Asya’dan Türkiye’ye 

gelişini anlatan bir şiir…   
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21. DİLBER 

Levh-i kalem kara yazmış 

Alnındaki yazın dilber 

Sevda yüreğini ezmiş 

Bu aşk yakmış özün dilber 

 

Takvimden günleri sayar 

Aşkını gönlüne koyar 

Gözlerin dünyaya değer 

Ay misali yüzün dilber 

 

Benim gönlüm harap gibi 

Sarhoş ettin şarap gibi 

Tırnakların mızrap gibi 

Yok mu senin sazın dilber 

  

Seni gördüm rengim soldu 

Ah çektim yüreğim doldu 

Aklımı başımdan aldı 

Kara kaşın gözün dilber 

 

Kadere boynumu büktüm 

Gözümden kanlı yaş döktüm 

Senin fotoğrafın çektim  

Kalbimdedir pozun dilber 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Konya’da Azerbaycanlı bir kız öğrenci ödev için gelmişti 

bana. Bir âşıkla röportaj yapma ödevi… Ödevini yaptıktan sonra dedi ki: “Bir de 

beni anlatır bir şiir irticalen söyler misin?” Karakaşlı, esmer bir kızdı hiç unutmam.  

Onun için bu şiiri orada irticalen söyledim. Ben söyledim o kız yazdı bu şiiri. 1997 

yılıydı.  
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22. DİLTAŞ LİSESİDİR 

Bizim gönlümüzde yatan  

Özel Diltaş Lisesidir 

Sevdiği bayrakla vatan 

Özel Diltaş Lisesidir 

 

Hocasına saygı sayan 

İlimle irfanla doyan 

Hocaların çoğu bayan 

Özel Diltaş Lisesidir 

 

Değerli öğretmenleri 

Çalışkan öğrencileri 

Yıllardır döküyor teri 

Özel Diltaş Lisesidir 

 

Liselerin birincisi 

Tüm liselerin öncüsü 

Öğretmeni öğrencisi 

Özel Diltaş Lisesidir 

 

Aliyâr içimi yakan  

Kalbimize sevgi sokan 

Âşıklara sahip çıkan  

Özel Diltaş Lisesidir 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yine Diltaş Lisesi’nde yaptığımız bir programda 

söylediğim bir şiir. 
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23. CUMHURİYET 

Bin dokuz yüz yirmi üçte 

Şükür geldi Cumhuriyet 

Hem dışarıda hem içte 

Çare oldu Cumhuriyet 

 

Hem bu güne hem yarına 

Yurdumun her neferine 

Türkiye’min her yerine 

Bir kök saldı Cumhuriyet 

 

Bir ateş yanar sinemde 

Ah ettim gözlerim nemde 

Asırlarca Türkiye’mde  

Karar kıldı Cumhuriyet 

 

Gurbet gurbet gezenlerden 

Destanları yazanlardan 

Bu sene de ozanlardan 

Ödül aldı Cumhuriyet 

 

Kardeşliği bozanları 

Yalan yanlış yazanları 

Eski köhne düzenleri 

Geldi sildi Cumhuriyet 

 

Aliyâr yazdım satıra 

Ozana ödül getire 

Atatürk’ten bir hatıra 

Bize kaldı Cumhuriyet 
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ÇIKIŞ NOKTASI: 1995 yılını Kültür Bakanlığı, Yunus Emre ve Hoşgörü 

yılı ilan etmişti. Yarışma düzenlenmişti. Ben de bu şiirler yarışmaya katıldım. Bu 

şiirim dereceye girdi ve Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.     
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24. SORDUNUZ MU? 

Vatan millet âşığıyım 

  Beni benden sordunuz mu? 

  Bu kültürün ışığıyım 

  Beni benden sordunuz mu? 

 

  Hiç dolaşmam yol uzatmam 

  Vatanıma dil uzatmam 

  Bayrağıma el uzatmam 

  Beni benden sordunuz mu? 

 

  Yürek yanar göz yaşlanır 

  Bülbül bağbandan hoşlanır 

  Meyveli ağaç taşlanır 

  Beni benden sordunuz mu? 

 

  Allah’ın yolundan çıkmam 

  Kimsenin kalbini yıkmam 

  Namerde dönüp de bakmam 

  Beni benden sordunuz mu? 

 

  Başımda dumanım karım 

  Tükenmez gamım efkârım 

  Ben bir garip Aliyâr’ım 

  Beni benden sordunuz mu? 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 2000 yılında yazdığım bir şiir. Bütün âşıklar vatan 

aşığıdır, halk şairidir. Âşığı âşıktan soracaksın. Beni benden soracaksın. Bunun 

üzerine yazılmış bir şiir.  
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25. ÇEVREN KORU 

Ey kardeşim beni dinle 

Yurdunu sev çevren koru 

Sözlerimi iyi anla 

Yurdunu sev çevren koru 

 

Her sabah kalktığın zaman 

Evinden çıktığın zaman 

Çevrene baktığın zaman 

Yurdunu sev çevren koru 

 

Kokular çimenden gelir 

Kirlilik dumandan gelir 

Temizlik imandan gelir 

Yurdunu sev çevren koru 

 

Herkese tavsiye eyle 

Gez yaylada gönül eyle 

Yavruna emanet eyle 

Yurdunu sev çevren koru 

 

Der Aliyâr yana yana 

Canım kurban bu vatana 

Edirne’den Ardahan’a 

Yurdunu sev çevren koru 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yine Konya’da özel bir lisede gençlere program 

yaparken onlara çevre sevgisini, çevre bilincini aşılamak için bu şiiri söylemiştim. 

Birey olarak sizler de çevrenizi temiz tutarsanız gelecek nesle temiz bir çevre 

bırakırız, dedim. Biliyorsunuz âşıkların programı ders niteliğindedir. 1998 yılında 

gençlere hitaben söylediğim bir şiir.  
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26. ÖYLE YÜRÜ 

Evinden çıktığın zaman 

Çevrene bak öyle yürü 

Her taraf zehirli duman 

Çevrene bak öyle yürü 

 

Çevre güzeldir seninle 

Gel bu kirliliği önle 

Vicdanın sesini dinle 

Çevrene bak öyle yürü 

 

Gel kardeşim eyleme naz 

İnsaf eyle olma yobaz 

İnsan unutmalı biraz 

Çevrene bak öyle yürü 

 

Yaşayalım güle güle 

Böyle gideriz menzile 

Küçük büyük hep el ele 

Çevrene bak öyle yürü 

 

Çiçekle süslensin her yan 

Her içecek bir derde derman 

Ben çağdaşım diyen insan 

Çevrene bak öyle yürü 

 

Aliyâr gezer sazıyla 

Hakikat gerçek sözüyle 

İnsansan insan gözüyle  

Çevrene bak öyle yürü 
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ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiiri oturduğum mahalledeki insanlara söyledim. 

Komşularla toplandığımız bir zaman ben dedim ki: “Mahallenin temizliğinden 

şikâyetçiyim. Vatandaş olarak, mahalle halkı olarak üzerinize düşeni yapmıyorsunuz. 

Hepimiz bu mahallede yaşıyoruz, lütfen herkes çevresini temiz tutsun.” Bu şiiri de 

1998 yılında o toplantıda söylediğim bir şiir.   
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27. TARİHÎ MERAM KÖPRÜSÜ 

Ecdadın hatırasıdır 

Tarihî Meram Köprüsü 

Tarihimizin sesidir 

Tarihî Meram Köprüsü 

 

Her gelene kucak açmış 

Her devire sevgi saçmış 

Sultanlar üstünden geçmiş 

Tarihî Meram Köprüsü 

 

Övünç madalyası takan 

Tarihî eser bırakan 

Burcu burcu tarih kokan 

Tarihî Meram Köprüsü 

 

Meram Köprüsü’dür adı 

Yorulmuş kolu kanadı 

Köseoğlu hatırladı 

Tarihî Meram Köprüsü 

 

Aliyâr sözü bitirir 

Yorulan sende oturur 

Uzaktan selam getirir 

Tarihî Meram Köprüsü 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Meram’da ki çok eski, tarihî bir köprü Meram Köprüsü. 

1993, 1994 ve 1995 yıllarında tam üç yıl bir program yaptık o köprünün üzerinde. 

Oradaki programda Meram Köprüsü için söylediğimiz bir şiir.   
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28. ÇANAKKALE GEÇİLEMEZ 

Yüce atam öyle dedi 

Çanakkale geçilemez 

Bütün Türklüğün feryadı 

Çanakkale geçilemez 

 

Avrupa’da Türk’ün sesi 

Türkler dünyanın efesi 

Türkiye’nin parolası 

Çanakkale geçilemez 

 

Çanakkale geçti bize 

Düşmanı getirdik dize 

Anzak, Türk omuz omuza 

Çanakkale geçilemez 

 

Çanakkale bize ait 

Bütün dünya buna şahit 

Kurban oldu beş bin şehit 

Çanakkale geçilemez 

 

Aliyâr’ın umudu sen 

Bu milletin kanadı sen 

Türkiye’nin kilidi sen 

Çanakkale geçilemez 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1997’de Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami Özsoy -mahlasıyla 

Âşık Nuri Şahinoğlu-  Çanakkale ile ilgili bir kitap hazırlıyordu. Bizden de bir şiir 

istedi. Ben de bu şiiri yazdım kendisine verdim. O kitapta da bu şiirim yayımlandı.  
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29. ÇEVREMİZ 

Genç kardeşim beni dinle 

Dile dönsün bu çevremiz 

Sözlerimi iyi anla 

Ala dönsün bu çevremiz 

 

Her sene çokça ağaç dik 

Diplerine bolca su dök 

Geleceğe salmalı kök 

Yıla dönsün bu çevremiz 

 

Kuşlar cıvıldaşsın uçsun 

Gökyüzüne kanat açsın 

Her tarafa çiçek saçsın 

Güle dönsün bu çevremiz 

 

Her yerde fidan bitiren 

Ağaç altında oturan 

Güzel kokular getiren 

Yele dönsün bu çevremiz 

 

Aliyâr’a deme yalan  

Ağaçtır ebedî kalan 

Kokuları tatlı gelen 

Yele dönsün bu çevremiz 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yine çevreyle ilgili bir şiirim. Burada belediyeye giden 

mesaj var. Bir zaman bir sloganları var idi: “Konya içinde yeşil değil, yeşil içinde 

Konya!” Bu da hem belediyeye hem vatandaşa mesaj olarak 1998’de yazdığım bir 

şiir.   
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30. HALICI BABA 

Gurbetin yolları öyle dolaşık 

Gezmekle bitmiyor Halıcı Baba 

Benim dertlerim var karma karışık 

Çözmekle bitmiyor Halıcı Baba 

 

Bazen insanların tipinden belli 

Kimi iyi huylu kimisi felli 

Haklı elliyse haksız yüz elli 

Kızmakla bitmiyor Halıcı Baba 

 

Hiç kimse bakmıyor gözümde neme 

Bu feleğe ettiğimiz siteme 

Dertlerimi bir bir koydum sineme 

Dizmekle bitmiyor Halıcı Baba 

 

Ağlayan gözümün kurumaz nemi 

Eksilmez tükenmez yüreğin gamı 

Aşk bir ummanısa âşıklar gemi 

Yüzmekle bitmiyor Halıcı Baba 

 

Aldılar atımı kaldım piyade    

Daha ne olsun ki bundan ziyade   

Aliyâr derdimi edem ifade    

Yazmakla bitmiyor Halıcı Baba    

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Değerli ağabeyimiz Feyzi Halıcı ile bir arada 

oturuyorduk. Feyzi Ağabey dedi ki “ Âşık ne yapıyorsun, ne işle meşgulsün?” Sazı 

elime aldım. Ne yapıyorum ne ediyorum dinle Feyzi Ağabey, dedim. Orada irticalen 

söyledim bu şiiri. 1995 yılı idi.  
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31. BAYRAM OLANDA 

Tek başıma kaldım gurbet ellerde 

Gül benzim hep solar bayram olanda 

Gelen giden olmaz gözüm yollarda 

Gözlerim yaş dolar bayram olanda 

 

Kaşı kara gözü eladan ayrı 

Kardeş bacı dayı haladan ayrı 

Kaç yıl oldu ben de sıladan ayrı 

Yadlar kapım çalar bayram olanda 

 

Bayramlar olunca ederim keder 

Zalim gurbet bana ızdırap eder 

Beni sevdiğimden ayıran kader 

Dertten derde salar bayram olanda 

 

Bilmiyorum hangi derdime yanam 

Nasip ola bir gün sılama dönem 

Gurbet yollarını bekleyen anam 

Saçlarını yolar bayram olanda 

 

Ağladım yaş ile doldu gözüm 

Diyarıgurbette yanıyor özüm 

Dert ortağım benim kederli sazım 

Aliyâr saz çalar bayram olanda 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bayram oldu mu içime bir hüzün çöküyor. Bayram günü 

herkes eş dost, akraba ziyaretine gidiyor. Ben evde oturuyordum. Tek dert ortağım, 

gam ortağım sazımı alıp bu şiiri yazmıştım. Çoluk çocuk burada olduğu için 

memlekete gidemiyordum. Konya’da bir Ramazan Bayramında yazdım bu şiiri.  
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32. SAKIN HA! 

Dinle sana bir nasihat edeyim 

Namerdin suyundan içme sakın ha! 

Kâmil insanlarla arkadaşlık yap  

Cahilin yanından geçme sakın ha! 

 

Bütün dünya duysun senin ününü 

Hakkın divanına çevir yönünü 

Vatan için feda eyle canını 

İş başa düşünce kaçma sakın ha! 

 

Durma çalış kazan sırt üstü yatma  

Sonun hüsran olur bunu unutma 

Derdin bilmeyene derdin anlatma 

Anlamaza sırrın açma sakın ha! 

 

Âşık Aliyâr’ın bu bahtı kara 

Bu gönlüme açtı onulmaz yara 

Eşit göz ile bak tüm insanlara 

Fakir zengin diye seçme sakın ha! 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Diyor ki: “Bülbülle arkadaş olursan seni güle götürür, 

kargayla arkadaş olursan seni çöplüğe götürür.” Bu şiiri; yetiştirdiğimiz, şu anda da 

usta olma yolunda olan Yağız Ozan’a ilk ders verdiğimde söylemiştim bu şiiri. 2000 

yılı idi.   

Onun nezdinde günümüz gençliğine, genç kardeşlerimize bir yol göstermek 

adına bazı önerilerde bulunduk. Tabi tutması, gitmesi ona ait bir şey. Bizden 

söylemesi! 
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33. BAŞKA 

Senelerdir direksiyon sallarım 

Araba binmedim murattan başka 

Pehlivanlık bana soyumdan gelir 

Kimseyi yenmedim avrattan başka 

 

Dedeyi oynatır üç yaşlık torun 

Arkadan görünür koskoca burun 

İsterseniz yakın çevremden sorun 

Hiç güzel huyum yok inattan başka 

 

Aliyâr’ın neler geldi başına 

Polis acımadı gözüm yaşına 

Trafikten ceza yedim boşuna 

Hiç suçum yok idi süratten başka 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Tamamen esprisi olsun diye yazılmış bir şiir. Daha çok 

espriye meyilli bir haklımız var. 1996’da yazdığımı iyi hatırlıyorum. O zaman bir 

murat taksim vardı gerçekten de. İşe gidip geliyordum onunla. O dönem yazdığım bir 

şiir.  

Hatta Selçuk Üniversitesinde bir programda, programı düzenleyen Prof. Dr. 

Saim Sakaoğlu Hoca dedi ki: “Âşık sen hep atışma yapıyorsun, türkü söylüyorsun. 

Biz senden bir de şiir dinlemek istiyoruz. Esprili bir şiir oku.” Ben de bu şiiri o 

programda söyledim. Çok beğenilmişti o zaman. 1995-1996 yıllarıydı sanırım.  
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34. BAHAR ABLA 

Nasıl anlatayım tarif edeyim 

Bu övgüler sana az Bahar Abla 

Yaratan Hak senin yardımcın olsun 

Çok şükür yolların düz Bahar Abla 

 

Her tarafta adın şanın ünlensin 

Muhabbet bağında ruhun dinlensin 

Bahar gelsin yaylaların şenlensin 

Gel bizim elleri gez Bahar Abla 

 

Sen gelince açar güller çiçekler 

Canlanırlar kelebekler böcekler 

Tabiat sevgiyle sizi kucaklar 

Sizden sonra gelir yaz Bahar Abla 

 

Coşkun sular gibi akan sizlersiniz 

Güller gibi açıp kokan sizlersiniz 

Âşıklara sahip çıkan sizlersiniz 

Gönül insanısınız Bahar Abla 

 

Âşık Aliyâr’ın bitmedi ahı 

Her şeye kadirdir şahların şahı 

Ablaların ablasısın vallahi 

Sana abla dedik biz Bahar Abla 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bahar Abla, Feyzi Halıcı’nın eşidir. Bizim de manevi 

ablamız. Âşıkları çok sever, biz de onu çok severiz. Ona hitaben yazılmış bir şiir… 

Ankara’da Tutup Beli denilen yerde bir alıç ağacı var. Feyzi Halıcı her yıl 21 

Haziranda orada program düzenlerdi. Sanırım 1993’te o programda Bahar Abla’ya 

söylediğim bir şiirdi.  
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35. BOŞU BOŞUNA 

Yüreğime düştü aşkın ateşi 

Bu dünyada yandım boşu boşuna 

Beni âşık etti kirpiği kaşı 

Nasıl da inandım boşu boşuna 

 

Gündüz hayalimde gece düşümde 

Arzularım belli gözüm yaşında 

Bir umut peşinde hayal peşinde 

Gurbeti dolandım boşu boşuna 

 

Ah ettim gözlerim doldu da gitti 

Rüzgâr yaprağımı yoldu da gitti 

Beni yerden yere çaldı da gitti 

Aşk atına bindim boşu boşuna 

 

İşte Aliyâr’ın karalı bahtı 

Bu aşkın ateşi serimi yaktı 

Bütün umutlarım hep boşa çıktı 

Memlekete döndüm boşu boşuna 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiiri 1978’de Tekirdağ/Çerkezköy’de yazdım. O 

zaman sevdiğim bir kız vardı. Herkesin gönlünde olduğu gibi bizim de gönlümüzde 

bir sevgili var idi. Olmadı… Evlendirdiler onu. “Demek ki...” dedim. Ben bu kadar 

saz çalmışım, bu kadar şiir söylemişim hepsi boş. Sevdanın da bir anlamı yokmuş 

bana göre, dedim. Bu şiiri karaladım.  
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36. HASTA 

Nasıl anlatayım bilemiyorum 

  Hem ben hasta avrat hasta kız hasta 

  Yaşamaktan hiç tat alamıyorum 

  Vücut hasta ayak hasta diz hasta 

 

  Doyunca bir yemek yiyemez oldum 

  Rahat bir elbise giyemez oldum 

  Koklayamaz görmez duyamaz oldum 

  Kulak hasta burun hasta göz hasta 

 

  Hep Batı’ya çevirdik yönümüzü 

  Vicdansızlar emiyor kanımızı 

  Kuş gıribi sardı dört yanımızı 

  Tavuk hasta ördek hasta kaz hasta 

 

  Der Aliyâr ben de gülemiyorum 

  Hiçbir şeyden neşe alamıyorum 

  Aşkla zevkle bir saz çalamıyorum 

  Mızrap hasta perde hasta saz hasta 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  2012 yılı Şubat ayında yazdım bu şiiri. Tüm ev halkı 

hasta oldu o dönem. Ben de bunun üzerine bu şiiri söyledim.  
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37. SANAL ÂLEMDE 

Gerçek hayatımda dost bulamadım 

  Dolanır dururum sanal âlemde 

  Sahte dostluklardan tat alamadım 

  Dolanır dururum sanal âlemde 

 

  Yıllarca kültüre hizmet eyledik 

  Yıllarca bu sazı çaldık söyledik 

  Kime dost dedikse bir kazık yedik 

  Dolanır dururum sanal âlemde 

 

  Aliyâr öğrendi sağ ile solu 

  Birisine sorduk şaşırdık yolu 

  Her nereye baktım sahtekâr dolu 

  Dolanır durur sanal âlemde 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu artık herkesin başındaki bir baş belası mı diyelim 

buna, ne diyelim… İsmini siz koyun. Sanal âlemde gerçek dost mu bulacağız. 

Aslında burada bilgisayarı da taşladık ama…  Günümüzdeki durumu anlatan 2012 

yılında yazdığım bir şiir.  
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38. SANA NE!  

Ey benim gariban yoksul kardeşim 

 Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne! 

 Senin ki gözünden dökülür yaşın 

 Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne! 

 

 Sabahınan yatağından kalkarsın 

 Sabır ile dış kapıya çıkarsın 

 Herkes gezer tozar sense bakarsın 

 Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne! 

 

 Ben halk ozanıyım yaparım kayıt 

 Yetmiş beş milyon halkımız şahit 

 Zengin bedel öder evladın şehit 

 Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne! 

 

 Ben de Aliyâr’ım ağlar gülemem 

 Bu yaranın merhemini bulamam 

 Ne yazayım ne söyleyim bilemem 

 Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne! 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, meslektaşım -

Antalya’da şu anda- Âşık Selahattin Kazanoğlu…  Bayramlarda telefonlaşırız, hâl 

hatır sorarız. Dinle sana bir şiir okuyayım, dedi. “İster gurbet olsun isterse sıla/ 

Garibanın bayramı da gariptir” diye bir şiir okudu bana. O bitirdi; dinle bir tane de 

ben okuyayım, dedim. Bu şiiri söyledim. 
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39. BU SENE 

Kahpe felek beni hasret bıraktı 

Sevdiğimin bakışına bu sene 

Yağmur gibi yağdı sel gibi aktı 

Seyreyledim akışına bu sene 

 

Kader vurdu başkaları vurmadı 

Hiçbir âşık muradına ermedi 

Zalim kader neden izin vermedi 

Elvan elvan kokuşuna bu sene 

 

Gurbette olanın hasreti gibi 

Ferhat’ın Şirin’in hayatı gibi 

Hayatım Osmanlı Devleti gibi 

Seyreyledim çöküşüne bu sene 

 

Aliyâr dünyada yandıkça yandı 

Tez geldi dünyaya çok geç uyandı 

Yaş kırk beşe ellilere dayandı 

Geldim ömrün yokuşuna bu sene 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiir arkadaşımız, meslektaşımız Mustafa Aydın 

içindi. 1994 yılında bir trafik kazası geçirdi ve eşini kaybetti. Çocukları ve kendisi 

kurtuldu; ama hanımı vefat etti. Bu da o yılda Mustafa Aydın arkadaşım için 

yazdığım bir şiirdi.  
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40. GELEN OLMADI 

Sabahtan beridir gözüm yollarda 

  Bekledim bekledim gelen olmadı 

  Bir haber çıkar mı esen yellerde 

  Bekledim bekledim gelen olmadı 

 

  Gurbet ellerinde yaş dolar gözüm 

  Kesildi takatim tutmuyor dizim 

  Garibanın bayram neyine lazım 

  Bekledim bekledim gelen olmadı 

 

  Uzaklarda kaldı bacı kardaşlar 

  Ağlarım gözümden dökülür yaşlar 

  Bayram günlerinde bir hüzün başlar 

  Bekledim bekledim gelen olmadı 

 

  Siz sanmayın bu Aliyâr yarasız 

  Dolanır dünyada bahtı karasız 

  Gurbet ellerinde kaldım çaresiz 

  Bekledim bekledim gelen olmadı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiirin de tarihi çok yakın. 2012 yılının Ramazan 

Bayramında yazdığım bir şiir. Gurbette sitem ederek yazdığım bir bayram şiiri…  
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41. GEÇMİŞTE KALDI 

Gezer idim tozar idim bir zaman 

O hızım süratim geçmişte kaldı 

Lüks içinde yüzer idim bir zaman 

Güzel saltanatım geçmişte kaldı 

 

Bazen yürürdüm bazen koşardım 

Dere gibi çağlar idim coşardım 

Bir zamanlar kaynar idim taşardım 

Benim hararetim geçmişte kaldı 

 

Bağbansız bir bağda gülü derersez 

Lokmansız tabipsiz yara sararsaz 

Eğer gider Köroğlu’na sorarsaz 

O da der kır atım geçmişte kaldı 

 

Palandöken gibi gitmez dumanım 

Kesildi takatim bitti dermanım  

Ben de Aliyâr’ım gurbet meskenim 

Kazam vilayetim geçmişte kaldı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiir de genel olarak bütün insanların hayatını 

anlatıyor. Tabi ki insan yaşlanınca geçmişine döner bakar. İlk torunumun dünyaya 

geldiği 2007 yılında yazmıştım bu şiiri. Eyvah, dedim; artık gençlik de delikanlılık 

da hep geride kaldı.  
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42. NURİ ÇIRAĞI’YA MEKTUP 

Çok sevgili abim hem meslektaşım 

Beni programına çağır Çırağı 

Ben anadan doğma gözleri şaşım 

Hem kulaklarım sağır Çırağı 

 

Dostların elinden içerim zehri 

Kurumak bilmiyor gözümün nehri 

Elin sitem sözü feleğin kahrı 

Bilmez misin yüküm ağır Çırağı 

 

Zarar ettim hep boynumu kaşıdım 

Yaz ayında ağustosta üşüdüm 

Hayatım boyunca sitem taşıdım 

Onun için sırtım yağır Çırağı 

 

Der Aliyâr merhem sür bu yarama 

Başkaları girmesinler sırama 

İster beni ara ister arama 

Geliyorum ağır ağır Çırağı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1993’te Nuri Çırağı üstadımız Samanyolu TV’de 

âşıklarla ilgili bir program yapıyordu. Ona bir mektup yazdım. Mektubun altına da 

bu dörtlükleri eklemiştim. Programa da beni çağırdı; ama kısmet olmadı ben 

gidemedim. Şimdi TV 5’te program yapıyor. Bu şiiri orada okudu.  
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43. GÜLE GÜLE 

Bütün gönülleri ihya eyledin 

  Güle güle on bir ayın sultanı 

  Bir ay bizi sabır ile eğledin 

  Güle güle on bir ayın sultanı 

 

  Her seher vaktinde ezan okunur 

  Manevi dertlere derman dokunur 

  Bütün hanelerde Kuran okunur 

  Güle güle on bir ayın sultanı 

  

  Der Aliyâr nice nice sende var 

  Tükenmeyen elif hece sende var 

  Bin aydan hayırlı gece sende var 

  Güle güle on bir ayın sultanı 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 2012 yılında yine Ramazan ayının son haftasında yazdım 

bu şiiri. Kadir Gecesi geldik ibadetten… Hanıma dedim ki: “Eeh hanım, Ramazan’a 

da veda ediyoruz artık. Ömrümüz olursa artık seneye yine görürüz.” Orada yazdım.  
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44. KONYA’YI 

Gittim Mevlâna’yı ziyaret ettim 

Çıktım doya doya gezdim Konya’yı 

Şems-i Tebrîzi’nin yolunu tuttum 

Gönül eleğinden süzdüm Konya’yı 

 

Tavus Baba ile dumanın tüter 

Hacı Veyis ile bülbülün öter 

Şair Şem’î senin bağrında yatar 

Manevi sır şehri çözdüm Konya’yı 

 

Tarih gerçekleri bize getire 

Şair gerçekleri yaza satıra 

Alaeddin Keykubat’tan hatıra 

Tarih kültür şehri sezdim Konya’yı 

 

İçerden ah çeksen âh u zâr odur 

Konya’yı bilirsen işte kâr odur 

Gönül kimi sevse sadık yâr odur 

Gönül defterine yazdım Konya’yı 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Bu şiiri 1985-1986 yıllarında yazmıştım. Konya’ya 

geldikten sonra bazı işlerim için tekrar Çerkezköy’e döndüm. Orada sordular: “ Nasıl 

Konya, iyi mi?” Bu şiiri bunun üzerine orada Konya’yı anlatmak için söylemiştim.  
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45. ÖKSÜZ OZAN’A MEKTUP 

Dinle bu sözümü ey Öksüz Ozan 

Ötersin karganın ötmesi gibi 

Asılsız bir insan bozuk bir düzen 

Şimdiki zamanın yetmesi gibi 

 

İşine gelmese onu duymazsın 

Terbiyen müsait büyük saymazsın 

Gece gündüz uyumaya doymazsın 

Tembel bir avradın yatması gibi 

 

Yan üstü düşünce on saat yattın 

Aslın asaletin hemen unuttun 

Gözümüze baka baka aldattın 

Bostancının tere satması gibi 

 

Kimisi yayadır kimisi atlı 

Kimisi yavaştır kimisi süratli 

Görüyorum çenen kuvvetli 

Şu Recep Dayının Fatma’sı gibi 

 

Gözlerini dikip rafa bakmışın 

Tas tencere bırakmamış yıkmışın 

Çorbaya dalınca ağzını yakmışın 

Kadının çorbaya batması gibi 

 

Der Aliyâr gayrı kalmadı gümân 

Bu çile bitecek bilmem ne zaman 

Senin aşk ateşin küçük bir duman 

Tezeğin bir hafta tütmesi gibi 
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ÇIKIŞ NOKTASI:  Eskiden mektup vardı. Çok güzeldi. Birbirimizin derdini 

hep mektupla dinlerdik. Öksüz Ozan’a bir mektup yazdım. İçine de bu dörtlükleri 

ekledim.  Sanırım 1992 yılıydı. 
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46. NE DEDİ 

Aldı da sazını düştü yollara 

Yol âşığa âşık yola ne dedi 

Derdini söyledi esen yellere 

Yel âşığa âşık yele ne dedi 

 

Âşıkların ateş düşer özüne 

Akar kanlı yaşı dolar gözüne 

Derdini dökünce kırık sazına 

Tel âşığa âşık tele ne dedi 

 

Aliyâr derdini döker tellere 

Derdini anlatır esen yellere 

Âşık Leyla için düştü çöllere 

Çöl âşığa âşık çöle ne dedi 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Lebdeğmez, âşıklık geleneğindeki yedi daldan birisidir. 

Konya, Bursa, Kars veya diğer Âşık Şölenlerinde bunu on beş- on altı dala çıkardılar 

ama başkalarına da ödül vermek için yapıyorlar bunu. Asında âşıklık geleneğinde 

yedi tane dal vardır. 

 1994 yılında Japonya’dan bir profesör gelmişti Konya’ya. Âşıkların 

hayatını araştırıyordu, onlarla röportaj yapmak istiyordu. Turizm Derneğinden beni 

aradılar. Gittim, profesörle görüştük. Hanımı ile beraber beni aldılar. Bahçeli bir yer 

olsun orada biz çekim yapacağız, dediler. Meram’da bir yer bulduk neyse… 

 Profesör benden her daldan bir örnek söylememi istedi. Ne kadar dal 

varsa bana her daldan üçer dörtlük örnek ver bana, dedi. Divan okudum, türkü 

okudum, hikâyeli türkü okudum, usta malı türkü okudum sıra lebdeğmeze geldi. 

Bunu hiç unutmam: 

  Lebdeğmez yapacağım, ceketime baktım toplu iğne yok. 

Dudaklarımızın arasına toplu iğne koyuyoruz ya! Yerde baktım bir çivi var. O çiviyi 
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aldım dudaklarımın arasına koydum. Japon da ağzını açmış bana bakıyor. Üç kıta 

söyledim orada. Çiviyi çıkardım çenem kapanmıyor! 
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47. NEYİDİ 

Beni aşka salan sevdalandıran 

Bir vefasız yâr değil de neyidi 

Ah ettikçe Kerem gibi yandıran 

İçimdeki nar değil de neyidi 

 

Çoban yaylalarda koyun yayladı 

Kavalını çaldı gönül eğledi 

Bülbül tam on bir ay figan eyledi 

Gül etrafı har değil de neyidi 

 

Kuşlara kanadı uç diye verdi 

Gökyüzüne kanat aç diye verdi 

Âşığa badeyi iç diye verdi 

Bunu veren pir değil de neyidi 

 

Aliyâr murada eremedim ben  

Sevdiğime bir gül veremedim ben 

Gerçek sevenimi göremedim ben 

Bu gözlerim kör değil de neyidi 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Her âşığın bir ahı var derler ya! Mecnun Leyla için 

dağlara çıktı, dağlara düştü. Padişah dedi ki:” Şu Leyla’yı getirin bakalım. Bu nasıl 

bir kızmış da Mecnun bunun için deli olmuş, dağlara çıkmış?” Bakıyorlar; boyu kısa, 

çirkin bir kız… Padişah diyor: “Mecnun bunun için mi dağlara çıkmış? Mecnun’u 

çağırın, gelsin bakalım.” Çağırdılar Mecnun’u. Oğlum sen bu kız için mi dağlara 

çıktın? Mecnun: “ Padişahım sen ona bir de benim gözümden baksan!” demiş.  

 Herkesin içinde bir arzu, bir sevda vardır. Benim âşık olmama vesile 

olan mutlaka bir olay var, bir sebep var. 1970’lerde başladım ben bu sanata. Yeni 

yetişen bir delikanlıydık, gençtik. Bir kız sevmiştik Erzurum’da. Güzel bir kızdı. 

Onun için yazdığım bir şiir.  
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48. EL ELE 

Beni dinlesinler bütün insanlar 

El ele vermenin zamanı geldi 

Vatan millet desin bütün lisanlar 

El ele vermenin zamanı geldi 

 

İyisiyle kötüsüyle beraber  

Kusuruyla hatasıyla beraber 

Doğu’suyla Batı’sıyla beraber 

El ele vermenin zamanı geldi 

 

Dünya insanın bildiği gibi 

Ozanların sazı çaldığı gibi 

On Dokuz Mayıs’ta olduğu gibi 

El ele vermenin zamanı geldi 

 

Bu milletin özü ile beraber 

Ozanların sazı ile beraber 

Kürdü Türkü Çerkez ile beraber 

El ele vermenin zamanı geldi 

 

Aliyâr’ım Erzurumlu dadaşım 

Gayet gururluyum dik durur başım 

Geç kalmış da sayılmasın kardeşim 

El ele vermenin zamanı geldi 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Bir ben değil, halk ozanların geneli birlik bütünlükten 

yana. Bu konuda çok sayıda şiir yazmışlardır. Onların içinde en az şiir yazan da 

benimdir belki. Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye birbirimize düşürmeye 

çalışıyorlar. Bu da bunun üzerine 1993’te Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

düzenlemiş olduğu programda irticalen söylediğim bir şiirdir.  
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49. ÂŞIK REYHANÎ’YE AĞIT 

Pasinler’in Alvar Köyünde doğdun 

Gurbetti vatanın yurdun Reyhanî 

Rüzgâr ile estin yağmurla yağdın 

Palandöken’lerde kardın Reyhanî 

 

Yıllarca ağladın gözyaşı döktün 

Bir bina misali aniden çöktün 

Herkesin derdini sineye çektin 

Gönül tarlasını sürdün Reyhanî 

 

Duman oldun Palandöken başında 

Dertlerin gizliydi gözün yaşında 

Bir umut peşinde hayal peşinde 

Yıllarca dolandın durdun Reyhanî 

 

Der Aliyâr sen de ihtiyar oldun 

Nerde güldün nerde bahtiyar oldun 

İki taş nöbetçin bir mezar oldun 

Sonunda toprağa girdin Reyhanî 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Yanında yetiştiğim, bu sanatı öğrendiğim üstat Allah 

rahmet eylesin… Devrin Karacaoğlan’ıydı Âşık Reyhanî. 2006 yılında yazdım bu 

şiiri.  

Televizyon izliyordum. Sunucu dedi ki: “Geçen hafta Erzurumlular Derneğini 

konuk ettik. Özellikle Reyhanî’nin burada olmasını istiyorduk. Ancak bugün aldığım 

bir habere göre Reyhanî Usta ahrete intikal etti.” Televizyondan bu şekilde 

öğrendim. Bursa’da vefat etmişti. Çalışıyordum, iznim olmadığı için gidemedim de. 

Sazı aldım hemen o anda bu şiiri söyledim.  
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50. GURBET 

Zalim gurbet köyümü harap etti 

Gidenler geriye gelmedi gayri 

Göçünü yükleyen terk etti gitti 

Bizim köyde kimse kalmadı gayri 

 

Kapandı kapılar söndü ocaklar 

Buz yerine yas tuttular saçaklar 

Belki bir gün geriye dönecekler 

Kimse aradığını bulmadı gayri 

 

Der Aliyâr ayrı kaldım sılamdan 

Gayrı kurtulamam efkârdan gamdan 

Bir kere yapıştı tuttu yakamdan 

Bir daha da geri salmadı gayri 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  2010 yılında Erzurum/Narman’da Toygarlı’ya, kendi 

köyüme gittim. Gezdim köyümü. Çoğu evler yıkılmış, virane olmuş. Bunun üzerine 

duygulanıp yazdığım bir şiir.   
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51.  CUMHURİYET VE DEMOKRASİ 

Bir bahçe misali güzel Türkiye’m 

Çiçek cumhuriyet gül demokrasi 

Atam dedi bu da benim hediyem 

Arı cumhuriyet bal demokrasi 

 

Bir şimşek misali çıkmış gidiyor 

Bir nehir misali akmış gidiyor 

Bir sonsuza doğru çekmiş gidiyor 

Kervan cumhuriyet yol demokrasi 

 

Kurban olam ismen kurbanam adan 

Doymadım lezzeten doymadım tadan 

Bin dokuz yüz yirmi üçte dikti bir fidan 

Ağaç cumhuriyet dal demokrasi 

 

Bir örnek gösterdik arıyı balı 

Bir örnek gösterdik ağacı dalı 

Coşar gönüllerde nehir misali 

Yağmur cumhuriyet sel demokrasi 

 

Aliyâr şiirle hizmeti eder 

Yaşar gönüllerde ebedi gider 

Düşmez ağzımızdan sonsuza kadar 

Dudak cumhuriyet dil demokrasi 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  1994-1995 yıllarında Kültür Bakanlığının düzenlediği 

şiir yarışmasına gönderdiğim bir şiirim. 570 şiir arasından yayımlanmaya değer 

bulundu ve yayımlandı.  
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52. DEPREM  

On yedi ağustos gece yarısı 

Deprem Marmara’yı virane etti 

Göç eyledi kovanların arısı 

Deprem Marmara’yı virane etti 

  

Şüphe ile bakıyorlar yarına 

Kara bulut çökmüş umutlarına 

Türk halkı yetişti imdatlarına 

Deprem Marmara’yı virane etti 

 

Yıkılmış kovanlar göç etmiş arı 

Bir küçük teselli son umutları 

Görün ne hâldedir Adapazarı 

Deprem Marmara’yı virane etti 

  

Yıkıldı umutlar başladı keder 

Enkazı bırakan sılaya gider 

Gölcük Kocaeli hep aynı kader 

Deprem Marmara’yı virane etti 

 

Kader tokat atar der ki şakam yok 

Enkazın altından canlı çıkan yok 

Ölü sayısında kesin rakam yok 

Deprem Marmara’yı virane etti 

  

Yaradan kulunu koymasın darda 

Yıkıldı binalar hepsi art arda 

Altı kat binalar hepsi yerde 

Deprem Marmara’yı virane etti 

 



207 
 

Yıkıldı binalar yollar yarıldı 

Sağ çıkanın yaraları sarıldı 

Her tarafa çadır kentler kuruldu 

Deprem Marmara’yı virane etti 

  

Der Aliyâr görülmemiş felaket 

Tarih boyu çile çekmiş bu millet 

Hazreti Mevlâ’dan yetişsin himmet 

Deprem Marmara’yı virane etti 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  17 Ağustos Marmara depremi… Onun için yazdığımız 

bir şiir. 1999 yılıydı sanırım. Çok sayıda insanımızın enkaz altında kaldığı Marmara 

depremi için yazdığım bir şiirdir.  
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53. VAR 

Dinleyin efendim birkaç sözüm var 

Alnı terlemeden doyanlara bak 

Sanmayın ki servetizde gözüm var 

Fakirin hakkını yiyenlere bak 

 

Fukaranın rengi sararmış solmuş 

Zaten garibana olanlar olmuş 

Adam terlemeden Mercedes almış 

Çalışıp yürüyen yayanlara bak 

 

Osmanlı torunu diyorlar bize 

Savaşta düşmanı getirdik dize 

İzmir’de Yunan’ı döktük denize 

Bu ülkeye benim diyenlere bak 

 

Aliyâr kurumaz gözümün yaşı 

Zalim kaderinen açtık savaşı 

Parmakla sayılır sekiz on kişi 

Fakir fukarayı soyanlara bak 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bir insan bir şeyler anlatmak ister saatlerce uğraşır; ama 

halk ozanı onu bir dörtlükte kolayca anlatır. Yıllarca ülkemizde bu hortumcular, fakir 

fukaranın hakkını gasp edenler için 1997-1998 yıllarında yazmıştım bu şiiri.  
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54. YORULDUM   

Dolana dolana gurbet ellerde 
Takatim kalmadı yoruldum oğul 

Adımız söylendi bütün dillerde 

Bir soysuz güzele vuruldum oğul 

 

Tükenir varlığın göçün yok olur 

Yoksulluk çekersin saçın ak olur 

Doğru söyler isen suçun çok olur 

Suçsuz mahkemeye verildim oğul 

 

Bu aşkın ateşi yaktı özümü 

Kesti takatimi yordu dizimi  

Kader kör eyledi benim gözümü 

Gül diye dikene sarıldım oğul 

 

Aliyâr’ım ayrı düştüm ilimden 

Bahçemden bağımdan gonca gülümden 

Aman dedim tutmadılar elimden 

Eşime dostuma darıldım oğul 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Yine benim yaşlılığımı anlatan bir şiir… Bu şiiri 1996-

1997 yıllarında kaleme almıştım. Evde otururken gurbetten bahsediyorduk. 

Çocuklardan biri dedi: “Baba kaç yıl oldu gurbete çıkalı?” Saza tel takıyordum o 

anda. Dur yavrum, sazın telini takayım da sana anlatayım, dedim. Bu şiiri irticalen 

söyledim orada.    
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55. BU AKŞAM 

Yine ayrı düştüm nazlı yurdumdan 

Kader gurbet ele attı bu akşam 

Yavrularım ağladılar arkamdan 

Babamız gurbet ele gitti bu akşam 

 

Veda eylemiştim nazlı yârime 

Üç kez döndüm baktım çocuklarıma 

Can dayanmaz benim âh u zârıma 

Yavrular burnumda tüttü bu akşam 

 

Hasret kaldım bülbülüme gülüme 

Derdim ortak ettim sazda telime 

Gurbet elde sazım aldım elime 

Felek derdime dert kattı bu akşam 

 

Bülbül olam girem dostun bağına 

Derdimi dökerdim dert ortağıma 

Yattım gurbet elde dert yastığına 

Gurbetin güneşi battı bu akşam 

 

Gözyaşım karıştı alın terime 

Aliyâr’ım sevda düştü serime 

Yarın dönüyorum sevdiklerime 

Şükür hasretlik bitti bu akşam 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  1993 yılında İzmir’de söylemiştim bu şiiri. İnşaat işinde 

çalışmak üzere gitmiştim İzmir’e. İnşaat ustasıydım ben o zamanlar. Şimdi sadece 

âşıklıkla uğraşıyorum. O zaman kaleme aldığım bir şiirim.  
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56. VATANIM MİLLETİM BAYRAĞIM 

Benim için üç şeyden vazgeçilmez 

  Vatanım, milletim bir de bayrağım           

  Bu üç şeye asla değer biçilmez 

  Vatanım milletim bir de bayrağım 

 

  Vatanıma âşık olan insanım 

  Vatanıma kurban olsun bu canım 

  Edirne'den Kars'a cennet vatanım 

  Vatanım, milletim bir de bayrağım 

 

  Vatanımı, milletimi överek  

  Şehit olup al bayrağı giyerek 

  Hübbül vatan minel İslam diyerek 

  Vatanım milletim bir de bayrağım 

 

  Dağlarımız vardır dumanlı karlı 

  Bahçelerim vardır meyveli barlı 

  İnsanımız vardır namuslu arlı 

  Vatanım milletim bir de bayrağım. 

 

  Aliyâr'ım vatanımda kalırım. 

  Burda doğdum yine burda ölürüm. 

  Kendi vatanımda huzur bulurum. 

  Vatanım milletim bir de bayrağım 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Vatan, millet, bayrak sevgisi Türk milletinin kalbinde 

olan bir şey. Bizim de içimiz de bu duygular olduğu için böyle bir şiir söyledim. 

2005 yılında söylemiştim bu şiiri.  

 



212 
 

57. GURBET EL 

Zalim gurbet elde bana hâl oldu 

Gurbet bana ben gurbete alıştım 

Yemyeşil yaprağım kuru dal oldu 

Gurbet bana ben gurbete alıştım 

 

Çile çeke çeke sırtım ağırdı 

Gurbet beni çile ile yoğurdu 

Sanki anam gurbet elde doğurdu 

Gurbet bana ben gurbete alıştım 

 

Ben de Aliyâr’ım er oğlu erim 

Gurbettir meskenim gurbettir yerim 

Otuz sene dile kolay hemşerim 

Gurbet bana ben gurbete alıştım 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bazen de kendi kendime teselli veriyorum. Tabi artık 

geri dönüş mümkün değil. Başka çıkar yol olmadığı için kendi kendime teselli 

veriyorum. Artık gurbet bana, ben gurbete alıştım. Bu da yine 1995 yılında kaleme 

aldığım bir şiir.   
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58. SÖYLEDİM  

Gözyaşım karıştı bahar seline 

Ben derdimi bir pınara söyledim 

Küçük yaşta düştüm gurbet eline 

Ben derdimi her diyara söyledim 

 

Yıllarca ağladım gözlerim yaştır 

Yüreğime dolan gamdır telaştır 

Selamımı nazlı yâre ulaştır 

Seher vakti ben rüzgâra söyledim 

 

Hiçbir âşık muradına ermedi 

Felek vurdu başkaları vurmadı 

Kime sordum ise cevap vermedi 

Niye benim bahtım kara söyledim 

 

Bülbüllerin ömrü geçer yazınan 

Yayla güzel olur gelin kızınan 

Madem âşığısan anlat sazınan 

Ben derdimi Aliyâr’a söyledim  

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Eski âşıkların kitapları okunursa… Âşık bir kaya ile 

konuşuyor, bir pınar ile konuşuyor. Bugün sen kalkıp da bir yaylayla, bir çiçekle 

konuşamazsın; ama âşık sazını alır bir çiçekle, bir bulutla konuşur. Buradan 

esinlenerek 1992 yılında kaleme aldığım bir şiir.   
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59. SEVDİĞİM I 

Bu sevda kalbimi yaktı kül etti 

Sen de aşkın ile yakma sevdiğim 

Yaradan Hakk seni güzel yarattı 

Başına gülleri takma sevdiğim 

 

Kül oldum ben aşkınla yana yana 

İster beni anla istersen kına 

Yapmıştın gönlümde bir küçük bina 

Gel sen bu binayı yıkma sevdiğim 

 

Bu kader başıma gör neler açtı 

Bu yüreğim senin aşkınla pişti 

Gönül bir kuşudu kafesten uçtu 

Durup arkasından bakma sevdiğim 

 

Aliyâr der böyle dünyanın hâli 

Dünyada kalacak dünyanın malı 

Sitem dolu keder dolu dert dolu 

Kalbimin içine bakma sevdiğim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Bu 1977’de Tekirdağ/Çerkezköy’de yazdığım bir şiir. 

Gençlik yılları işte biliyorsunuz. Başımızdan bir sevda olayı, âşık olma olayı… Zaten 

bu sanata başlamamız da öyle oldu. Âşık olmadan bu âşıklık sanatını da 

yapamıyorsun zaten. 

 Babam beni Sivas’a gönderdi. Bir kız kardeşim vardı orada. Onu 

ziyaret et de gel, dedi. Ben Sivas’a gittim üç-dört gün içinde geldim ki: Benim 

sevdiğim kız gelin olmuş, gitmiş. Bunun bana yapılmış bir komplo olduğunu anladım 

ama!.. Bunun üzerine yazdığım bir şiir…  

 



215 
 

60. BIKMA SEVDİĞİM 

Benim içerimi yaktın kül ettin 

Bir şimşek misali çakma sevdiğim 

Dilsizdim beni sen bülbül ettin 

Benim feryadımdan bıkma sevdiğim 

 

Ben gizli sırrımı yad ele açmam 

Ben senin aşkınla kaynarım taşmam 

Ciğerlerim yansa bir yudum su içmem 

Su olup testime akma sevdiğim 

 

Âşıklar dolanır dertli sazıyla 

Güzeller dolanır türlü nazıyla 

Ben sana bakarım Mecnun gözüyle 

İstersen sen bana bakma sevdiğim 

 

Dişlerin incidir kiraz dudağın 

Zalim yüzük sıkmış nazik parmağın 

Sıcaklar eritir beyaz yanağın 

Ne olur güneşe çıkma sevdiğim 

 

Aliyâr kül oldum ben yana yana 

Sen aklımı aldın ettin divane 

Yapmıştın gönlümde bir küçük bina 

Gel sen bu binayı yıkma sevdiğim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yine 1076-1977 yıllarında Tekirdağ/Çerkezköy’de 

sevdiğim kıza yazdığım şiir. Belki şu anda ezberimde yok ama onun üzerine onlarca 

şiir yazdım.   
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61. SEVDİĞİM II 

Kader hep ağlattı gurbet ellerde 

Gözyaşımı sel ettiler sevdiğim 

Kulaklarım seste gözüm yollarda 

Bir yabancı el ettiler sevdiğim 

 

Benim ömrüm temelinden söküldü 

Sinem tarlasına tohum ekildi 

Yapraklarım birer birer döküldü 

Bir kurumuş dal ettiler sevdiğim 

 

Önde idim arka safa attılar 

Dertlilerin sırasına kattılar 

Cevher idim hurdacıya sattılar 

Altın idim pul ettiler sevdiğim 

 

Dostların elinden içerdim zehri 

Kurumak bilmiyor gözümün nehri 

Elin sitem sözü feleğin kahrı 

Saçım döküp kel ettiler sevdiğim 

 

Gurbet elin çiçekleri açmıyor 

Kelebekler kanatlanıp uçmuyor 

Der Aliyâr haftalarım geçmiyor 

Aylarımı yıl ettiler sevdiğim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Ayrılıp askere gitmek, askerden sonra iş hayatına 

atılmak, gurbet gezmek… Yine aynı 1976-1977 yıllarında Çerkezköy’de âşık 

olduğum kıza yazdığım şiir. 
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62. GENÇLİĞİM 

Yüce Yaradan’dan niyaz eylesem 

Acaba döner mi başa gençliğim 

Kime sitem etsem kime söylesem 

Gurbet elde geçti boşa gençliğim 

 

Anlatam derdimi söz ortasında 

Yoruldu kervanım düz ortasında 

Zemheriyi gördüm yaz ortasında 

Erken yakalandı kışa gençliğim 

 

Aliyâr düşündü inceden ince 

Feleğinen bahse girmeyin bence 

Zalim feleğinen güreş tutunca 

İlk rauntta geldi tuşa gençliğim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiir de “kadere minnet, feleğe sitem” diyoruz ya halk 

edebiyatında…  Sanırım 1983-1984 yıllarında kendim için yazdığım bir şiir.  
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63. YOK BENİM I 

Yıllar oldu bir ocağı yakarım 

Savruldu havaya külüm yok benim 

Senelerdir bu dereden akarım 

Bir damla bulanık selim yok benim 

 

Bir sevda aklımı başımdan aldı 

Dibi görünmeyen deryaya saldı 

Arılar hep gitti çiçeğim soldu 

Gayrı peteğimde balım yok benim 

 

Yıllar oldu hem söyler yazarım 

Tükenmez efkârım tükenmez zârım 

Saz elimde gurbet elde gezerim 

Belli bir vatanım ilim yok benim 

 

İnsan bir arıdır hayat bir çiçek 

Aliyâr’da ektiğini biçecek 

Bu dünyaya gelen bir gün göçecek 

Hakikatten başka yolum yok benim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Kendi öz benliğimi, kişiliğimi anlatan bir şiir. 1990’lı 

yıllarda yazmıştım. Cenâb-ı Allah insanları öyle güzel yaratıyor ki… Nefs-i emmâre 

dediğimiz bir olay; bunda herkes kendi kişiliğini beğenir. Bu da kendim için 

yazdığım bir şiir. 
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64. YOK BENİM II 

Yıllar oldu gurbet eli gezerim 

Baktım ki arkamda izim yok benim 

Hep doğruyu hep gerçeği yazarım 

Yanlışı görecek gözüm yok benim 

 

Neden âşıkların hep bahtı kara 

Yüreğinde vardır ey olmaz yara 

Garip bir âşığım hem de fukara 

Medet bekleyecek yüzüm yok benim 

 

Aliyâr’ım gezip koşmak isterim 

Dağ dere demeyip aşmak isterim 

Sazıma vurup da coşmak isterim 

Ne yazık çalacak sazım yok benim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  2000 yılında yazdığım bir şiir. Yine kendimi anlatan bir 

şiir… Bir de içinde sitem var bunun. Yani kültüre sahip çıkılmadı. Âşıklara ozanlara 

sahip çıkılmadı. Burada bir de sitem var. Âşıkları hep plaketle, teşekkürle oyaladılar 

maddi yönden zor durumda bıraktılar. 
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65. ÖĞRETMENİM 

Bütün öğretmenler bir çiçek gibi 

Çiçek öğretmenim gül öğretmenim 

Gece gündüz çalışırlar durmadan 

Arı öğretmenim bal öğretmenim 

 

Sildiz bu gönlümden kir ile pasını 

Siz duyurduz bana Türk’ün sesini 

Siz öğrettiz bana konuşmasını 

Dudak öğretmenim dil öğretmenim 

 

İnsanı sevmeyi özden öğrendim 

İçimdeki yanan közden öğrendim 

Okuma yazmayı sizden öğrendim 

Kalem öğretmenim el öğretmenim 

 

Aliyâr der bana âh u zâr verdiz 

Kalem kitap gibi sadık yâr verdiz 

Çiçek açtız meyve verdiz bar verdiz 

Ağaç öğretmenim dal öğretmenim 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1994’te Konya’da bir lisede bir arkadaşla program 

yapmıştık. Orada öğretmenler rica ettiler: “Bizim için de bir şey söyler misin âşık.” 

dediler. Öğretmenim şiirini sahnede irticalen söylemiştim.   
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66. GURBET YOLUNA 

Gözü yaşlı düştüm gurbet yoluna 

Bilmiyorum ne diyara giderim 

Güç yetmedi gönül alma kaline 

Belki dedim nazlı yâre giderim 

 

Gündüz hayalimde gece düşümde 

Arzularım belli gözüm yaşında 

Kerem oldum bir Aslı’nın peşinde 

Günden güne âh u zâra giderim 

 

İşte bizdeki bu çileli hayat 

Bakalım nerede bulur nihayet 

O yâr Şirin oldu ben oldum Ferhat 

Kayaları yara yara giderim 

 

Attığım taş menzilini bulmasa 

Bu fâni dünyada yüzüm gülmese 

Takatim tükense gücüm kalmasa 

Mola verir dura dura giderim 

 

Ben de bir âşığım Aliyâr adım 

Gurbet elde yorgun düştü kanadım 

Bu dünyada alamasam muradım 

O dünyaya bahtı kara giderim 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yıllarca insanlarda bir umut… Umutsuz, hayasız insan 

yaşayamıyor ya! Bu şiiri de 1989’da gurbete bir programa giderken yazmıştım. 

Umut, acaba!.. İnsan sevdiğine kavuşur mu? Her insanın önünde bir sevdiği, bir 

hedefi vardır. Hep ona ölene kadar kavuşmak ister. Bu şiiri de öyle yazmışım kendim 

için. 
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67. VAZGEÇTİM 

Aklıma çok şeyler geldi bu akşam 

  Yazacaktım çok düşündüm vazgeçtim 

  Asaletsiz soysuz olan kansıza 

  Kızacaktım çok düşündüm vazgeçtim 

 

  İndireyim şu duvardan sazımı 

  Söyleyeyim soysuzlara sözümü 

  Akşam akşam dar vakitte ağzımı 

  Bozacaktım çok düşündüm vazgeçtim 

 

  Aliyâr’ım darbe yedim felekten 

  Sazıma bir mızrap yaptım telekten 

  Sözlerimi ince ince elekten 

  Süzecektim çok düşündüm vazgeçtim 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Burada isim vermeyelim de… Bizim âşıklar âleminde, 

sanat çerçevesinin içinde birileri var. Aslında âşıklıkla da bir ilgisi yok; ama âşıkların 

sırtına binmiş geçiniyor. Âşıkların sırtından geçinen birisine -isim vermeyeyim- 

yazdığım bir şiir. 2012 yılında yazdım yine bunu da…  
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68. ERZURUM 

Dokuz ay on beş günün kışın olmasa 

Bulunmaz dünyada eşin Erzurum 

Haziranın on yedisi gelmese 

Teprenmez yuvada kuşun Erzurum 

 

Palandöken senin bir umut dağın 

Hazineyle dolu hem solun sağın 

Narman’dan geliyor peynirin yağın 

Özledim ekmeğin aşın Erzurum 

 

Üç ay yazın vardır dokuz ay kışın 

Sıcağın taksitle soğuğun peşin 

Eskidir temelin belirsiz yaşın 

Tüm dünya tanır dadaşın Erzurum 

 

Sende nice Habip Babalar yatar 

Batıya gidiyor göç katar katar 

Aliyâr’ım her gün burnumda tüter 

Özledim toprağın taşın Erzurum 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiirin tarihi çok eski. Benim bu sanata başladığım 

çıraklık dönemlerinde, daha doğrusu 1972’de, Erzurum’da ilk yazdığım şiir bu. Bu 

benim için çok önemli. İlk yazdığım şiir budur. Elime kalemi aldım, tabi irticalen 

söylüyorduk yine o zaman da, 1972’de şiir yazmaya başladım ve ilk bu şiiri yazdım. 

Erzurum’u anlattım. Erzurum’da,  Âşıklar kahvesinde ilk yazdığım şiir. Bunu da 

üstatlara gösterdim çok beğendiler.  
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69. KÜSKÜNÜM 

Kime arz edeyim müşkül hâlimi   

  İçimdeki âh u zâra küskünüm 

  Felek her taraftan kesti yolumu 

  Onun için ben kadere küskünüm 

 

  Nerden çattık gurbet denen belaya 

  Hasret kaldık memlekete, sılaya 

  Gemimi dalgalar saldı deryaya 

  Çıkamadım bir kenara küskünüm 

  

  El uzatıp gonca güller deremem 

  Koparıp da bir güzele veremem 

  Bakar bakar iç yüzümü göremem 

  Onun için aynalara küskünüm 

 

  Kuşlar gibi konacak bir yuvam yok 

  Hak huzurunda kabul olur duvam yok   

  Kimse ile meselem yok davam yok 

  Ben kendime Aliyâr’a küskünüm 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 2012 yılı Nisan ayında yazdım bu şiiri. Bu sanat 

çevresinde âşık arkadaşlarıma bir sitemdi. Bazıları kendi arasında kümeleşerek bizi 

devre dışı bıraktılar. Onlara sitem olsun diye yazdım bu şiiri… 
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70. İNSAFSIZIN ELİNDEN 

Yeri göğü arşı yaratan Allah 

Kurtar beni insafsızın elinden 

Ben bunun elinden ettim illallah 

Kurtar beni insafsızın elinden 

 

Korumaları var durur yanda 

Sanki bir öcü var garip insanda 

Herifte bir göz var manda mı manda 

Kurtar beni insafsızın elinden 

 

Garibi görünce atıyor çengel 

Adamda korku yok tanımaz engel 

Ali Ömer Osman Ebu Bekir gel 

Kurtar beni insafsızın elinden 

 

Herif hiçbir şeyi etmiyor tasa 

Herif dinlemiyor kanunla yasa 

Nerde kaldın yetiş Hazreti İsa 

Kurtar beni insafsızın elinden 

 

Aliyâr kadere olmuştur razı 

Ne kadar bağırsa çıkmaz avazı 

Nerde kaldın Seyit Battalı Gazi 

Kurtar beni insafsızın elinden 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiiri 1986 yılında… Konya’ya geleli bir yıl olmuştu. 

Bunun hikâyesi çok uzun ama özet olarak bahsedersek… Benim evin elektriğini 

yapan birisiyle bozuştuk. Benim üç günde lambamı yakacağı yerde, üç ay geçti… 

Parasını da peşin ödediğim için… Adamla kavga ettik, başımız belaya girdi.  



226 
 

  Lamba yakmak için komşudan seyyar kabloyla elektrik çekmiştik. 

Kaçak elektrik kullanıyor diye beni TEK’e şikâyet etmişler. O zamanın parasıyla üç 

yüz bin lira bana ceza yazdı TEK’in memurları.  

 Turizm Derneğinde, Feyzi Halıcı’nın odasında Feyzi Halıcı’nın 

kardeşi rahmetli Mehdi Halıcı bana dedi ki: “Âşık sen o adama güzel bir hiciv yap, 

ben seni o sıkıntıdan kurtaracağım.” Ben de bu şiiri söyledim. Mehdi Halıcı da -

Allah rahmet eylesin- beni bu sıkıntıdan kurtardı.”   
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71. ÖĞRETMEN 

Oku yavrum ilim irfanı öğren 

Geleceğe ışık tutan öğretmen 

Gez cennet vatanı her yanı öğren 

Bu toprak öğretmen vatan öğretmen 

 

Çocuğu okutup yazdırmak lazım 

İlim deryasında yüzdürmek lazım 

Altını sarrafa bozdurmak lazım 

İlim cevherini satan öğretmen 

 

Bazen baban olur bazen de anan 

Senin dert ortağın en yakın canan 

İlim ile dolan aşk ile yanan 

Sonsuza dek yanıp tüten öğretmen 

 

Öğretmen dediğin büyük bir isim 

Öğretmen şiirim öğretmen sesim 

Öğretmenler günü yirmi dört kasım 

Gönül bahçesinde biten öğretmen 

 

Aliyâr’ın mızrabına sazına 

Bu aşkın ateşi düşmüş özüne 

Geriye dön yavrum bir bak izine 

Çünkü senin yüce Atan öğretmen 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Yine 1994 yılında Konya’da lisede yaptığımız 

programda bu sefer öğrencilere hitaben söyledim bu şiiri. Öğretmenlerin de çok 

hoşuna gitti. Öğrencilere bir nasihat babında bu şiiri söylemiştim. 
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72. KONYA’NIN 

Mevlâna diyarı erenler yeri 

Akıyor manevi seli Konya’nın 

Hayat bir çiçektir insanlar arı 

Yazın kışın solmaz gülü Konya’nın 

 

Her taraftan yükselir ezan sesi 

Siler gönüllerden kir ile pası 

Alâeddin Keykubat’ın hatırası 

Tarihe uzanır yolu Konya’nın 

 

Bugün de gideriz dün de gideriz 

Azerbaycan Nahçıvan’da gideriz 

Kültürde sanatta önde gideriz 

Dünya pazarında malı Konya’nın 

 

Gayet kuvvetlidir manevi gücü 

Aliyâr kültürüm başımın tacı 

Her yıl bayram yapar Fevzi Halıcı 

Bülbül gibi öter dili Konya’nın 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Konya’yı ben 1985 yılında buraya geldiğimde keşfettim. 

Gezdim, dolaştım sessiz, sakin bir şehir… Ben İstanbul’dan buraya geldiğim için… 

Biliyorsunuz İstanbul karmakarışık, keşmekeş bir yer. Baktım Konya çok sessiz, 

sakin bana yayla gibi geldi. Böylece Konya’ya güzelleme olsun diye “Konya’nın” 

şiirini yazdım.  
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73. ILGIN’IN 

Şu Ilgın’ı nasıl anlatsam size 

  Gitmekle bitmiyor düzü Ilgın’ın 

  Lala Paşa gerek bırakmaz söze 

  Mimar Sinan’dandır özü Ilgın’ın 

 

  Sende bir tarih dumanı tütüyor 

  Bu da seni anlatmaya yetiyor 

  Handevi Kandevi sende yatıyor 

  Tarihe uzanır izi Ilgın’ın 

 

  Derler bu Ilgın’da neyin nesi var 

  Ilgın’da tarihin yüksek sesi var 

  Bir şifa kaynağı kaplıcası var 

  Böyle bir şerefli mazi Ilgın’ın 

 

  Aliyâr şifalı suyundan içtim 

  Gönül defterinden bir yaprak açtım 

  Çarşı pazarını gezdim dolaştım 

  Vilayet olmakta gözü var Ilgın’ın 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Ben yakın zamanda gittim, iki gün kaldım Ilgın’da. 

Tarihî, kültürel yerlerini gezdim. Türkiye’yi dolaşıyorum ben öyle güzel bir yer 

hakikaten de görmedim. Öyle anlattık işte Ilgın’ı 2013’te ki bu şiirle.  
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74. GÖNDER GELSİN 

Öksüz Ozan bu yıl kurban kesmedim 

Bana üç dört kilo et gönder gelsin 

Fazla geciktirme hemen paket yap 

Acele postaya at gönder gelsin 

 

Her âşığın başka bir derdi vardı 

Sevdanın kılıcı bağrımı yardı 

Burada başımı deliler sardı 

Orda da varısa tut gönder gelsin 

 

Bu aşkın ateşi âşığı yakmış 

Âşığın gözünden yaşları akmış 

Falanla filan iyice acıkmış 

Buraya bir iki bağ ot gönder gelsin 

 

Ben de Aliyâr’ım sarardım soldum 

Borcum fazlalaştı perişan oldum 

Şu gurbet ellerde parasız kaldım 

Malın filan varsa sat gönder gelsin 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Öksüz Ozan Seydişehir’de çalışıyordu o zaman. Sanırım 

1995-1996 yıllarında… Kurban kesememiştim. Öksüz Ozan’a bir mektup yazdım, 

postaneye verdim.  Mektubun içerisine de bu şiiri yazdım. Daha hâlâ cevap verecek. 

Bakalım ne zaman cevap verecek!  
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75. GURBETİN 

Lanet olsun gurbet elin kârına 

Her zaman zor gider işi gurbetin 

Can dayanmaz hasret âh u zârına 

Tükenmez gözünde yaşı gurbetin 

 

Gurbet benim neyime  

Kan damlar yüreğime 

 

Gurbete göğsünü açanlar bilir 

Gurbet köprüsünden geçenler bilir 

Gurbet şerbetini içenler bilir 

Zehirden acıdır aşı gurbetin 

 

Gurbet benim neyime 

Kan damlar yüreğime 

 

Âşık Aliyâr’ın ömrünü söker 

Nice ak gelinler gözyaşı döker 

Nice yavruların boynunu büker 

Kaynasın toprağı taşı gurbetin 

 

Gurbet benim neyime  

Kan damlar yüreğime 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1977-1978 yıllarıydı sanırım, Adapazarı’nda 

gurbetteydim. Akşamları arkadaşlarla kaldığımız pansiyonda söylemiştim bu şiiri. 

Gurbetin dramını anlatan bir şiir…   
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76. DOĞU’NUN 

Evini bırakan terk etti gitti 

Ne zaman duracak göçü Doğu’nun 

Gurbetin çilesi canına yetti 

Hasıretle yanar içi Doğu’nun 

 

Küçük yaşta gurbetinen tanışır 

Ağır ağır dert çekmeye alışır 

Adım adım yad elleri dolaşır 

Gurbette ağarır saçı Doğu’nun 

 

Bu kader ne zaman doğuya gülmüş 

Doğuda doğanlar batıda ölmüş 

Kime sordumusa doğudan gelmiş 

Batıdadır beşte üçü Doğu’nun 

 

Gurbet eli tanır çocuk yaşında 

Gurbet hayalinde gurbet düşünde 

Nere gitse kader onun peşinde 

Feleğinen bitmez maçı Doğu’nun 

 

Der Aliyâr harap olan binalar 

Gurbetin yoluna bakan sunalar 

Yıllardır hasıret çeken analar 

Anlamadım neydi suçu Doğu’nun 

ÇIKIŞ NOKTASI: Emekli olduktan bir yıl sonra yani 2006 yılında buradan 

çoluk çocuğu, hanımı aldım memlekete, Erzurum’a gittik. Bir ay orada tatil yaptık, 

piknik yaptık. Ancak bütün köyleri gezdim, harabe boş. Her köyde en fazla on beş, 

yirmi ev kalmış. Bu şiiri orada, oturdum bizim köyün kenarında bir taşın üzerine 

kaleme aldım.   
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77. DAĞLAR 

Yol verin de aşıp gidem Narman’a 

Yine duman almış başını dağlar 

Çok ozanlar türkü söyledi sana 

Kim tarif eyledi kışını dağlar 

 

Kerem de derdini size anlattı 

Ferhat ile Şirin sizlerden gitti 

Benim gibi çok ozanı ağlattı 

Bilseniz gözümün yaşını dağlar 

 

Çiçeklerin açar solar bir zaman 

Rüzgâr otlarını yolar bir zaman 

Çoban kavalını çalar bir zaman 

Koyun kuzu sarmış döşünü dağlar 

 

Hele bakın Aliyâr’ın derdine 

Kader atmış yüce dağın ardına 

Eser seher yeli çıkar fırtına 

Rüzgâr hiç bırakmaz peşini dağlar 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 2008 yılında yine Erzurum’a gittim. Hasankale’de 

ilkokulu okumuştum. Gittim Hasankale’de okulumu, gezdiğim mahalleleri, 

yaşadığım yerleri ziyaret ettim. Hasankale’den Narman’a Pasinler’den aşmak 

istedim. Orada bir dağ var, Kargapazarı Dağları diyoruz ona biz. Öyle duman, sis 

var. Orada söyledim ben bu şiiri. Oturdum yine bir derenin kenarına Narman’a 

aşacaktım. Hazır malzeme elimizde dedik, bunu değerlendirelim. Orada bu şiiri 

yazdık. 
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78. OLDULAR 

Bize vermişlerdi küçük bir umut 

Çok çabuk caydılar dönek oldular 

Bir koltuk peşinde çıkar peşinde 

Hepsi yoruldular helak oldular 

 

Doğruyu söylersem çok olur suçun 

Tutarlar yakandan yolarlar saçın 

Körfez’de fışkıran o petrol için 

Tüm Avrupa tek bir bilek oldular 

 

Emir bekliyoruz yürümek için 

Çok uğraş verdiler çürümek için 

İslam’ı dünyadan sürümek için 

Kimi kazma kimi kürek oldular 

 

Aliyâr nerede eski yiğitler 

Başımıza çam kesildi söğütler 

Kuveyt’te petrol var it oğlu itler 

Hepsi ayran için sinek oldular 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiiri Kültür Bakanlığına sitem olsun diye yazmıştım. 

Bize çok umut verdiler. Bizi imtihana tabi tuttular. Kimlik kartı verdiler. Âşıklara 

sosyal güvence sağlayacağız, maddi durumu iyi olmayanlara maaş bağlatacağız, vs. 

bize bir sürü vaatlerde bulundular. Sonunda da hiçbirini gerçekleştirmediler. O 

yüzden bunu Kültür Bakanlığına yazmıştım.  

 Tabi devamında bir genelleme yapmışız. Aslında Kültür Bakanlığına 

sitem de bütün dünyayı da kattık buna. 
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79. YASI VAR        

Bülbül de on bir ay feryat ediyor 

Onun da gönlünde keder yası var 

Herkesin sevdiği nazlı yâridir 

Bülbülün de güle bir sevdası var 

 

Sanma ki dünyada murada erdim 

Tükenmez kederim tükenmez derdim 

Bir garip âşığı ağlarken gördüm 

Hele bir soralım onun nesi var 

 

Her sabah erkenden bakarım yola 

Sevdiğim dilberin gözleri ela 

Herkesin kaderi başına bela 

Kaderin elinde faturası var 

 

Bu fâni dünyada yüzüm gülmedi 

Bu gönlümün istediği olmadı 

Hiçbir âşık muradını almadı 

Kaderin herkese bir şakası var 

 

Bu gönlüme girdi ince bir sızı 

Çileli geçirdim baharı yazı 

Aliyâr’ın Hakk’a tek bir niyazı 

Cennet ihsan eyle bu duası var 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yine insanlık âlemini anlattığım bir şiir. 1998’de 

yazmıştım bu şiiri ben. İşte bülbül güle âşık olur, işte bir garip ağlar acaba ne derdi 

var?... Ona gönül tercümanı olan âşıklardır.  Bunu dile getirmişiz.  
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80. VAN GÖLÜ CANAVARI 

Eğer bir gün burya yolun düşerse 

Eşini de beraber getir canavar 

Bizim burada lüzumsuz insanlar var 

Bunların başını batır canavar 

 

Mandayı andıran büyük başı var 

Yalınız değil onun bir de eşi var 

Bizim burda çok yaramaz kişi var 

Bunların işini bitir canavar 

 

Çok uğraştık biz bunları zor aldık 

Masasıyla takım beraber aldık 

Bir nokta ikiye koltuklar aldık 

Geç de bu koltuğa otur canavar 

 

Sözümü tut bunda benim kârım var 

Orta yerde çelişkili durum var 

Senin için iki çeşit yorum var 

Ya eşeksin ya da katır canavar 

 

Aklın varsa sen o gölden hiç çıkma 

Lüzumsuz işlere canını sıkma 

Der Aliyâr sakın kusura bakma 

Yazdım sana birkaç satır canavar 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bizim Ankara Türk Dil Kurumunda bir programımız 

vardı. Bu Van Gölü canavarının televizyonlarda, medyada meşhur olduğu dönemdi. 

Biz de Kızılay’da bir otelde kalıyoruz. Haberleri açtılar işte Van’daki canavarı 

gösteriyor falan… Ben hemen kalem kâğıdı aldım yazmaya başladım.  Arkadaşlar 

dediler: “Aliyâr ne yazıyorsun?”. Van Gölü canavarına mektup yazıyorum, dedim.  
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 O zamanlar da meclisteki koltukların tanesini bir milyar iki yüz 

milyona almıştık. Biz âşıklar bunları takip ediyoruz. Sanmasınlar âşıklar saf. Dedim, 

canavara mektup yazıyorum; ondan bir iki ricada bulunacağım. İşte bu şiir ortaya 

çıktı.  
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81. NASİHAT 

Bir insan hayatta âşık olamaz 

Aşkın şarabını tatmasa eğer 

Âşık maşukunu kolay bulamaz 

Diyarıgurbete gitmese eğer 

 

İster elli yaşa ister yüz yaşa 

Kimse kader ile çıkamaz başa 

Bütün emeklerin hep gider boşa 

Büyüğün sözünü tutmasan eğer 

 

Yüce dağlar bile sana yol olur 

Ağacın yeşerir yeşil dal olur 

Servetin çoğalır malı bol olur 

Helal mala haram katmasan eğer 

 

Bilmem ne ararlar yıldızda ayda 

Mürüvvet kalmadı şehir de köyde 

Bir insan ki sarraf olsa ne fayda 

İlim cevherini satmasa eğer 

 

Aliyâr’ım bunu eylerim tarif 

Bir insan birazcık olmalı zarif 

Bir insan hayatta olamaz arif 

Bir âlime hizmet etmese eğer 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bir insan âşık olmak için aşkın şarabını içmesi lazım. 

Ancak tabi âşıklar bunu gönül gözüyle, gönül kamerasıyla halka anlatırlar. Ferhat 

Şirin için dağları deldi, Kerem Aslı için Azerbaycan/Gence’den kalktı Toros 

Dağlarına kadar geldi. Hatta onun bir türküsü var: “Dağlar seni delik delik delerim.”.  
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 Bizim halk müziği sanatçımız Belkıs Akkale çok sevdiğim bir 

ablamız. Bu kültüre çok hizmet etmiştir, halk müziğine. Ben ona sordum: “Belkıs 

Abla bu türkü kimin? Sen bunu nereden derledin?”. Dedi: “Ben bunu rahmetli Nida 

Tüfekçi’den derlemiştim. Anonim olarak biliyorum.”. Dedim: “Hayır, bu türkü 

Azerbaycan’ın Genceli Âşık Kerem’indir. Keşişin kızı Aslı’nın peşine giderken 

Toros Dağlarına söylemiştir.” Adana’ya kadar geldiği de rivayet ediliyor.  

 Biz de buradan esinlenerek âşık maşukuna ulaşamaz işte gurbete 

gitmesi lazım, peşine dolanması lazım. Ticari hayat da böyledir, sosyal yaşantı da 

böyledir. Bir hedefe ulaşmak için uğraşman lazım, çabalaman lazım.      
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82. OZANLAR I 

Kerem Aslı için yandı kül oldu 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 

Mecnun’un Leyla’nın aşkı çöl oldu 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 

 

Senem’le Hüseyin oldu hikâye 

Garip gurbet gezdi gün saya saya 

Ferhat Şirin için çattı kayaya 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 

 

Karslı Şenlik Erzurumlu Sümmanî   

Bayburtlu Hicranî Âşık Ummanî   

Huzuri Baba’yla bir de Nihanî 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 

 

Koca Veysel sadık yârim yer dedi 

Efkârî’de hayat bana zor dedi 

Posoflu Müdamî derdim var dedi 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 

 

Dudakdeğmez ustasıydı İlhamî 

Ona ayak uydururdu Rahmanî 

Seller gibi coşar idi Deryamî 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 

 

Şeref Taşlıova hep eder dua 

Çobanoğlu Kars’ta açmış bir yuva 

Reyhanî felekle açmış bir dava 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler 
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Mevlüt İhsan’ın görmez gözleri 

Mustafa Ruhanî sever bizleri 

Nuri Meramî’nin kayıp izleri 

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 

      

Vahap Kocaman’ın yüzü gülmemiş 

Hacı Karakılçık hep dedi Memiş 

Mihmanî felekten tokat yememiş 

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 

 

Bizim Kul Nurî’nin çoktur merakı 

Âşık Kazanoğlu saf tereyağı 

Her derde dayanır Nuri Çırağı 

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 

 

Nuri Şahinoğlu atar her yana 

Muhlis Denizer de olmuş divane 

Azerî’nin işi gücü tantana   

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 

  

İhsan Yavuzer de çok dertli söyler 

Erol Ergan’ın merakı köyler 

Nüsüret Torunî şöhreti n’eyler 

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 

     

Ağrılı Firganî o da göç etti 

Zeki Erdali’nin canına yetti                         

Hele birisi var tükendi bitti  

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 
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Fuat Çerkezoğlu kılmıştır karar 

Gülhanî gurbette yârini arar 

Bunlarla birlikte Aliyâr 

Onlar da Konya’ya geldi gittiler 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Yine Konya Âşıklar Bayramında irticalen söyledim ben 

bu şiiri. Sonra da kayıt altına aldım ki kaybolmasın. Sahnede de çok alkış almıştım 

bu şiiri söylerken. 
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83. OZANLAR II 

Ozanlar vatanın gonca gülüdür             

Bu gonca gülleri solduramazlar           

Gönülleri istek arzu doludur               

Bunu da herkese bildiremezler             

                                                         

Zeki Erdali de yelkensiz yüzer             

Öksüz Ozan’ıma değmesin nazar           

Şahinoğlu hem konuşur hem gezer      

Ona doğru yolu bulduramazlar            

                                                          

Şu Karakılçık’ın Memiş emmisi                    

Âşık İmamî’nin yüzmez gemisi              

Âşık diye geçiniyor kimisi                     

Onlar bir makam çaldıramazlar           

     

Sürmeli can güzel yemek pişirir          

Kocaman sahnede göğüs şişirir 

İsmail her yerde işini aşırır 

Onu da bu işte yıldıramazlar 

 

Kültüre sanata gayet hevesli 

Kendi orta boylu kadife sesli 

Abdestsiz dolaşır ayağı mesli 

Rahmanî’ye namaz kıldıramazlar 

 

Çobanoğlu Kars’ın bölükbaşıdır 

Şeref Taşlıova gözüm yaşıdır 

Reyhanî sanatın temel taşıdır 

Onu da yerinden kaldıramazlar 
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Posoflu Müdamî Efkârî Baba 

Bunlar gönlümüzde yanan bir soba 

Deryamî İlhamî nerde acaba 

Onların yerini dolduramazlar 

 

Kültürüm sanatım başımın tacı 

Biz gideriz kültürümüz kalıcı 

Her yıl bayram yapar Feyzi Halıcı 

Tarihten ismini sildiremezler 

 

Aliyâr’ım viran oldu bağlarım 

Devrildi zamanım geçti çağlarım 

Yıllar oldu çalar söyler ağlarım 

Benim de yüzümü güldüremezler 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Yine bir sitem, bir minnet şiiri bu. Burada âşıkları, bu 

sanatta olan arkadaşları birer dörtlüğe katarak bir güzelleme, onları anmak adına 

böyle bir şiir ortaya çıkardık. 1996 yılında Konya Âşıklar Bayramında irticalen 

söyledim.   
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84. KARS’TADIR 

Nasıl tarif edem ben serhat Kars’ı 

Kadir kıymet bilen insan Kars’tadır 

Yaz gelince yaylaları otlanır 

Çiçek açar çayır çimen Kars’tadır 

 

Kazları sürüyle merası geniş 

Şenlik Baba serhat için ne demiş 

Çamlarla çevrili o Sarıkamış 

Sorarsanız yeşil orman Kars’tadır 

 

Serhat bir ilimiz güzel bir yöre 

Merak eden beyler gele de göre 

Hep aynı gelenek hep aynı töre 

Yarışır ozanlar meydan Kars’tadır 

 

Eskidir tarihi belirsiz yaşı 

Tarih kokar bütün toprağı taşı 

Düşmanlara karşı yaptı savaşı 

Şenlik gibi büyük ozan Kars’tadır 

 

Aliyâr’ım hep uzaktan izledim 

Hasretini hep içerime gizledim 

Lavaş ekmek çeçil peynir özledim 

Bütün dertlerime derman Kars’tadır 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Bu şiiri 2004 yılında Kars Çobanoğlu Âşıklar Şenliğine 

gitmiştim. Sahnede bunu irticalen söyledim, serhat Kars’ın güzelliğini anlatmak için. 

Çok beğenen olmuştu o zaman. Yine kayıt altına aldım ki kayıp olmasın.  
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85. VEYSEL’DİR 

Türkiye’min bülbülüydün bir zaman 

Gönül bahçesinde öten Veysel’dir 

Seni anıyoruz bizler her zaman 

Şiire gözyaşı katan Veysel’dir 

 

Çıktın yaylalarda koyun yayladın 

Vurdun tellerine dertli söyledin 

Yıllarca kültüre hizmet eyledin 

Kültür cevherini satan Veysel’dir  

 

Kederle gezerdi gönlü yastaydı 

Umudu tazeydi hep hevesteydi 

Büyük ozan idi büyük ustaydı 

Ozanlara ışık tutan Veysel’dir 

 

Gönlümün peteği gönlümün balı 

Seninle yeşerdi kültürün dalı 

Zaten insanoğlu güneş misali 

Sabah doğup akşam batan Veysel’dir 

 

Aliyâr çektiğim gamdır meraktır 

İnsan yolcu kabristan son duraktır 

Dedi sadık yârim kara topraktır 

Şimdi yâr ile yatan Veysel dir 

 

ÇIKIŞ NOKTASI:  Âşıklık sanatının ana yasasıdır diyorlar ya! Veysel’dir, 

doğrudur. Allah rahmet eylesin, o öncekilerden aldığı gibi tertemiz bize bu kültürü 

miras bıraktı. Veysel Babayı anmak için, hatırlamak için, onu halka anlatmak için 

Veysel Babaya yazdığım bir şiir.    
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86. GÜZELDİR 

Yaylaya çıkmışlar köyün kızları 

Bunların içinde canan güzeldir 

Hepsinin başka başka nazları 

İçlerinde yalnız sultan güzeldir 

 

Sevdiğim yaylada yalınız gezme 

Öyle sallanıp da bağrımı ezme  

Aman doktor bana reçete yazma 

O yârin sürdüğü derman güzeldir 

 

Testini çeşmeden doldurma n’olur 

Derdini yad ele bildirme n’olur 

El ne derse desin aldırma n’olur 

De ki o sevdiğim ozan güzeldir 

 

Der Aliyâr sevda başım belası 

Beni âşık etti gözün elası 

Oltu Tortum bir de Hasan Kalası 

Bunların içinde Narman güzeldir 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Erzurum’da kendi köyümüzün yaylasına gitmiştik, 

yaylaya çıkmıştık. Oradaki kızlara, köyümüzün gelinlerine övgü, methiye şeklinde 

bu şiiri yazmıştım.  
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87. YENİ YIL 

Yine aynı zulüm aynı işkence       

Yeni yıl fakire zulüm getirir    

Fukara zengine olmuş eğlence  

Yeni yıl fakire zulüm getirir   

     

Zavallı fakirin yüzü gülmedi   

Hiçbir arzu isteği olmadı   

Orta direk diye bir şey kalmadı  

Yeni yıl fakire zulüm getirir   

 

Fakir fukaranın gül benzi soldu 

Ah etti gözleri yaş ile doldu 

Hırsızlık yolsuzluk gelenek oldu 

Yeni yıl fakire zulüm getirir 

 

Bu nasıl sahnedir bu nasıl oyun 

Yıllar geçti hâlen düşmez tansiyon 

Bu milletin baş belası enflasyon 

Yeni yıl fakire zulüm getirir 

 

Vergi kaçıranlar paçayı yırttı 

Beyler çuvaldızı hep bize dürttü 

Ölümler çoğaldı intihar arttı 

Yeni yıl fakire zulüm getirir 

 

Bebek anasından vergiyle doğdu 

Vergi sıkıştırdı bebeği boğdu 

Enflasyon gürledi vergiler yağdı 

Yeni yıl fakire zulüm getirir 
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Yetti be efendim bu kadar yetti 

Parayı vuranlar dışarı gitti 

Kemer sıka sıka pilimiz bitti 

Yeni yıl fakire zulüm getirir 

 

Nasıl anlatayım derdimi yada 

Yedi sekiz nüfus bir oda 

Aliyâr ne desin gerçek ortada 

Yeni yıl fakire zulüm getirir 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 2008-2009 yıllarında bir yılbaşı gecesi Ataroğlu’yla Ün 

TV’de yaptığımız programda irticalen söyledim bu şiiri. Ataroğlu: “Bunu yaz, 

unutulmasın.” dedi. Hiciv şeklinde yeni yılı anlatan bir şiir…    
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88. BİR BAK               

Türklüğe benzeyen hiçbir yeri yok 
Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor 

Utanacak yüzü namus arı yok 

Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor 

 

Hazırdan yiyerek yan gelir yatar 

Hele konuşurken ölçüsüz atar 

Söylediği poptur çaldığı gitar 

Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor 

 

Sözlerim gerçektir sanmayın şaka 

Soysuzlar insana yapıyor caka 

Kulağında küpe saçında toka 

Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor 

 

Aliyâr bunlara inanma yalan 

Bunlar bu kültürü ettiler talan 

Sözümden gocunur yarası olan 

Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1992’de Konya’da bir işletmede birkaç aylık bir âşıklar 

programı yapmıştık. Ben organize etmiştim. Âşık arkadaşın biri moda üzerine bir 

türkü söyledi, eleştirdi biraz insanların kılık kıyafetini. Orada saçı tokalı, kulağı 

küpeli bir genç bize laf attı. Rahatsız olmuş söylenenlerden kalktı: “Sizi dinlemem.” 

falan dedi. Dinlemezsen çek git kardeşim seni burada zorla tutan mı var, dedim. 

Onunla bir tartışma olayı oldu orada. O çıktıktan sonra ben de sahnede irticalen bu 

şiiri söyledim.  
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89. OLUR 

Âşıkları farklı görmeyin sakın 

 Her âşıkta ayrı âh u zâr olur 

 Hele bir içimi açın da bakın 

 Âşıkların yüreğinde kor olur 

 

 Sanma ettiklerin kalır yanına 

 Nice engel çıkarırlar önüne 

 Çok fazla güvenme gençlik gününe 

 Bir gün gelir gençler ihtiyar olur 

 

 İnsan olan doğru yolundan sapmaz 

 Menfaati için el etek öpmez 

 Yaradan’dan korkar kötülük yapmaz 

 Dürüst insanlarda namus ar olur 

 

 Gurbet eller deli eder insanı 

 Çile sitem dolu her bir dört yanı 

 Ben terk eder miydim kazam Narman’ı 

 İnşallah sebebin gözü kör olur 

 

 Bir insan kendini bozarsa eğer 

 Anayı babayı üzerse eğer 

 Zalimler mazlumu ezerse eğer 

 Bir gün gelir hepsi tarumar olur 

 

 Aliyâr hakikat yerini bulur 

 İleri gidenler geriye gelir 

 Her ağacın kendi meyvesi olur 

 Yüce dağın zirvesinde kar olur 
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ÇIKIŞ NOKTASI: 2002 yılıydı sanırım. Konya’da yine âşıklarla ilgili bir 

etkinlikte irticalen söylemiştim bu şiiri. 
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90. SUSMUŞTUR 

Size ne söyleyim bilemiyorum 

Âşığın dudağı dili susmuştur 

Gayri gerçekleri çalamıyorum 

Âşığın mızrabı teli susmuştur 

 

Çıkıp da âlemi gezemez oldu 

Haksız olanlara kızamaz oldu 

Gayrı gerçekleri yazamaz oldu 

Şairin kalemi eli susmuştur 

 

Bülbüller de dertli dertli öttüler 

Gonca gülün arzusuna yettiler 

Arının balına şeker kattılar 

Arının peteği balı susmuştur 

 

Gençleri gurbete yollarız her gün 

Bir tütün sararız telleriz her gün  

Pop müzikle kafa sallarız her gün  

Akıllı susmuştur deli susmuştur 

 

Aliyâr kaderim böyle yazıldı  

Mezarımız gurbet elde kazıldı 

Delikli demir çıktı mertlik bozuldu 

Köroğlu’nun Çamlıbel’i susmuştur 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Artık pop sanatına daha çok değer veriliyor. Dernekler 

olsun, yerel yönetimler olsun… Âşıkların telini, dilini susturuyorlar. Bu şiiri 2004 

yılında Ankara’da Kanal A’da Kul Nuri’nin programında söylemiştim.    
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91. BİZİM KÖY 

Gezdim bizim köyü seyran eyledim 

Kimi ev yıkılmış kimi boş kalmış 

Yıkık viranede feryat eyledim 

Temelinde iki tane taş kalmış 

 

Takati kalmamış yürüye gide 

O da bana sorar gurbet nerede 

Sekseni devirmiş bir yaşlı dede 

Damağında iki çürük diş kalmış 

 

Gurbetin ateşi dolmuş özüne 

Sızı girmiş ayağına dizine 

Şöyle baktım ihtiyarın yüzüne 

Gözlerinde iki damla yaş kalmış 

 

Dudaktan dökülen sitemli sözler 

Herkes sevdiğinin yolunu gözler 

Dertlere tercüman oluruz bizler 

Bu köyde bir hayal bir de düş kalmış 

 

Aliyâr gurbette ömrüm çürümüş 

Göçünü yükleyen çekmiş yürümüş 

Kalanların göz pınarı kurumuş 

Nicesinin gözlerinde şiş kalmış 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Hemen hemen her yıl gitmeye çalışıyorum köyümüze, 

gidiyorum da… Yine 2008 yılında kendi köyüme gittiğimde köyü dolaştım. Kendi 

evimizin olduğu yere gittim. Sadece düz arsa, orası çayır çimen olmuş; mera olmuş. 

Oturdum orada, biraz hüzünlendim, efkârlandım. Orada yazdım bu şiiri.  
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92. ZALİM GURBET 

Yıllardır sen bana acı çektirdin 

Sen de acı zehir yutasın gurbet 

Senelerce gözyaşımı döktürdün 

Yedi kat yerlere batasın gurbet 

 

Yıllar boyu hep koşturdun peşinden 

Ben usandım gözlerimin yaşından 

Turnaları sen ayırdın eşinden 

Sen de acı acı ötesin gurbet 

 

Gidenler gittiler kalan kararsız 

Zannederler şu gurbet el zararsız 

Kimi kayıp olmuş kimi mezarsız 

Sen de onlar gibi yitesin gurbet 

 

Benim de kolumdan çektin götürdün 

Yad elde başıma neler getirdin 

Aliyâr’ın genç ömrünü bitirdin 

Sen de tükenesin bitesin gurbet 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: İnşaallah yakında bir CD yapacağız. Bu şiiri de orada 

okuyacağım. Gurbetin dramını anlatan bir şiirim bu da. 1989 yılında söylemiştim. 
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93. KÖROĞLU'NA MEKTUP 

Benden çok selamlar koç Köroğlu'na 

  Neler neler oldu bilsen Köroğlu 

  İnsanlar değişti nesil bozuldu 

  Hele bir geriye gelsen Köroğlu 

 

  Aslanlar, kaplanlar kaldı avara 

  Kurt yerine çakal daldı davara 

  Sen de karışırsın yolsuzluklara 

  Biraz içimizde kalsan Köroğlu 

 

  Neler oldu hele bir bilsen neler 

  Yolsuzlukla geçer bütün seneler 

  Bütün soysuzları temizleseler 

  Koçakları geri salsan Köroğlu 

 

  Aklar düştü Âliyâr'ın saçına 

  Yenik düştüm bu hayatın maçına 

  Soysuzların yüzsüzlerin içine 

  Yine nara atıp dalsan Köroğlu 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Günümüz kalpazanlarını, hortumcularını Köroğlu’na 

şikâyet babında yazmıştım bu şiiri. 2012 yılı Ocak ayı idi.   
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94. DÖNDÜ 

Pusulayı kayıp ettik bu sıra 

Bilmem ki yönümüz ne yana döndü 

Yaklaşınca bir öteki asıra 

Şimdi de yönümüz o yana döndü 

 

Sözlerim incedir inceden ince 

Söylemeli sözü yeri gelince 

İnsanlar Rahman’dan uzak kalınca 

Bu defa da yönler şeytana döndü 

 

Bir acı rüzigâr esti de esti 

Kader yolumuzu her yandan kesti 

Galiba o taraf çok ağır bastı 

Çoklarının yönü o yana döndü 

 

Zenginler fakire alıyor nişan 

Acep nedir beynimizde dolaşan 

En sonunda yekûn olduk perişan 

Ayrıldı tüm yollar her yana döndü 

 

Dertli bülbül uçtu gitti dalından 

Anlar idi gonca gülün hâlinden 

Bu vefasız aşkın elinden 

Âşık Aliyâr’da pervane döndü 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Çok eski, 1978’lerde yazdığım bir şiir. O zaman da bu 

popüler şarkılara rağbet vardı. Yine yine iyice hızlandı ya! O zaman bunun üzerine 

yazmıştım bu şiiri. Toplumun hâli, genelleme…  
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95. VATAN BÖLÜNMEZ 

Tamam, ezberledik biz bu sözleri 

  Bu vatan bölünmez şehitler ölmez 

  Otuz yıldır uyuttunuz bizleri 

  Bu vatan bölünmez şehitler ölmez 

Bize çile gömleğini giydirdiz 

  Soysuzun önünde boyun eğdirdiz 

  Uygun adım yerimizde saydırdız 

  Bu vatan bölünmez şehitler ölmez 

Bir zamanlar dağ başında kar idik 

  Güneş vurdu ılgın ılgın eridik 

  Tabutların arkasında yürüdük 

  Bu vatan bölünmez şehitler ölmez 

Şehit törenine gözyaşı kattık 

  Moraller bozuldu kaşları çattık 

  Toplu yürüyerek slogan attık 

  Bu vatan bölünmez şehitler ölmez 

Geçmiş ecdatlardan örnek alalım 

  Soysuzun boynuna kılıç çalalım 

  Der Aliyâr kendimize gelelim 

  Bu vatan bölünmez şehitler ölmez 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Binlerce, on binlerce şehit verdik bu vatan için. İşte 

Çanakkale, Sarıkamış; buradaki evlatlar, buradaki yiğitler bu vatan için, bayrak için 

şehit oldular. Bu terör belasında iken her gün akşam şehit haberleri dinlediğimizde 

yüreğimiz burkuldu. 

 Bu, siyasilere yaptığım bir hiciv. 1997 yılında bir şehit cenazesini 

televizyonda seyrederken yazdığım bir şiir.  
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96. BİZLERİZ 

Ozanlar vatanın bülbülleridir 

Gönül bahçesinde öten bizleriz 

Sevgi ile dolan gönülleridir 

Aşkla yanıp yanıp tüten bizleriz 

 

Bizim bu dünyada bir eşimiz yok 

Örf âdetlerimiz kültürümüz çok 

Sazlarımız yaydır sözlerimiz ok 

Düşmanın gözüne batan bizleriz 

 

Bir atom misali âşığın sazı 

Ta arşıâlâya çıkar avazı 

Ölür isek şehit kalırsak gazi 

Al bayrak altında yatan bizleriz 

 

Görünüşte bizler bir saf gibiyiz 

Hâlbuki biz birer sarraf gibiyiz 

Her birimiz birer esnaf gibiyiz 

İlim cevherini satan bizleriz 

 

Aliyâr karalar bağlar gezeriz 

Coşkun sular gibi çağlar gezeriz 

Hem çalar hem söyler ağlar gezeriz 

Şiire gözyaşı katan bizleriz 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Gerçekten de âşıklar halkın tercümanıdır. Kültüre hizmet 

eden insanlar, gönül kamerasıyla halkın derdini anlatan insanlar, halkı halka anlatan 

insanlar… Onun için yazmışım bu şiiri. 1988’de Konya’da yazdım ben bu şiiri.  
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97. ÂŞIKLAR KAHVESİ’NDE 

Bu bir gönül muhabbeti Âşıklar Kahvesi’nde 

Milletin gerçek sanatı Âşıklar Kahvesi’nde 

Vatan millet bayrak diye çarpıyor yüreğimiz 

Vardır yürek harareti Âşıklar Kahvesi’nde 

 

Bize çile getiriyor şu gelip geçen günler 

Garibanlar yük altında ah of çekerek inler 

Kimi alır kimi satar kimi oturur dinler 

Güzel sözün ticareti Âşıklar Kahvesi’nde 

 

Der Aliyâr hep yürüdük dereleri düzleri 

Silinmedi ecdadımın tarihteki izleri 

Âşıkların muhabbeti sohbeti hoş sözleri 

Kaynaştırır tüm milleti Âşıklar Kahvesi’nde 

 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: 1987-1988 yıllarında Konya’da Radyo EN’de “Âşıklar 

Kahvesi” diye bir program yapıyorduk Ataroğluyla beraber. Üçüncü bir konuğumuz 

oluyordu. Programı hazırlayan ve sunucu bendim bu programda. Bu şiiri jenerik 

yapmıştık. Daha biz programa başlarken bu çalıyordu.  

 Öyle müthiş bir dinleyicimiz vardı ki canlı yayın telefonlarına cevap 

vermeye kalksak program yapmaya zaman kalmayacaktı. Bu divanı jenerikte duyan 

herkes radyosunun başına otururdu. O zaman radyo kültürü bambaşkaydı, daha güzel 

idi.   
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98. BENİ II 

Düştüm aşkın ocağına aldı hararet beni 

Zalim sevda küçük yaşta etti ziyaret beni 

Gençliğimi heba ettim elin memleketine 

Genç yaşta belimi büktü kocalttı gurbet beni 

 

Bir vefasız diyeyim de bülbüle mi güle mi? 

Kabahat kusur bulayım kendime mi ele mi? 

Altmış sekiz yıllarında terk eyledim sılamı 

Yıllardır içim kan ağlar yakar hasıret beni 

 

Der Aliyâr hiç bitmedi gamım efkârım zârım 

Yıllar yılı gurbet elde bir umuttur ararım 

Canımdan çok sevdiğim o zalim vefasız yârim 

Suçum neydi ki kadere etmiş şikâyet beni 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiiri de 1990 yılında yazmışım. Yine kendimi anlatan 

bir şiir…  
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99. İSLAM’DADIR 

İşte gerçekler ortada alamet İslam’dadır 

Huzura refaha gider selamet İslam’dadır 

Doğru çalış doğru kazan hile katma işine 

Yemekle tüketemezsin huzur İslam’dadır 

 

Bu dünyayı insanlara bir imtihan yarattı 

Hazreti Ali gibi bir pehlivan yarattı 

Kâinatta insanları ehli iman yarattı 

Ehlisünnet velcemaat fazilet İslam’dadır 

 

Aliyâr der gafil olma bu dünyada ölüm var 

Öğrenmek istersen eğer nice nice ilim var 

Tarihe döner bakarsak yaşamış çok âlim var 

Sen de oku sen de kazan keramet İslam’dadır 

 

ÇIKIŞ NOKTASI: Bu şiiri de 1995 yılında yazdım. Kaptan Kusto’nun 

Müslüman oluşunu anlatan bir kitap okuyordum. Ömrü denizlerde geçen Kaptan 

Kusto Akdeniz ile Karadeniz’in birbirine karışmadığını keşfetmiş. Fakat bunun 

Kuran-ı Kerim’de çok daha önceden bildirildiğini öğrenince Müslüman olmuş. Ben 

de bundan esinlenerek “Her şey İslam’dadır.” demişim.  
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ŞİİR İNDEKSİ 

Zikri Aliyâr’ın şiirlerinin indeksi hazırlanırken her şiirin ilk 

dörtlüğünün son iki dizesi alınmış olup, ayak seslerine göre alfabetik olarak 

dizilmiştir. Yay ayraç içerisinde ise şiir numaraları verilmiştir. 

 

Benim dertlerim var karma karışık 

Çözmekle bitmiyor Halıcı Baba (30) 

 

Gelen giden olmaz gözüm yollarda 

Gözlerim yaş dolar bayram olanda (31) 

 

Kâmil insanlarla arkadaşlık yap  

Cahilin yanından geçme sakın ha! (32) 

 

Pehlivanlık bana soyumdan gelir 

Kimseyi yenmedim avrattan başka (33) 

 

Yaratan Hak senin yardımcın olsun 

Çok şükür yolların düz Bahar Abla (34) 

 

Beni âşık etti kirpiği kaşı 

Nasıl da inandım boşu boşuna (35) 

 

Yaşamaktan hiç tat alamıyorum 

 Vücut hasta ayak hasta diz hasta (36) 

 

Sahte dostluklardan tat alamadım 

 Dolanır dururum sanal âlemde (37) 

 

Gözyaşları pınar olmuş 

Çağlar Zümrüt Sitesinde (2) 
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Vatan millet bayrak diye çarpıyor yüreğimiz 

Vardır yürek harareti Âşıklar Kahvesi’nde (97) 

 

Hiç kimseye hesap verme 

Gidelim Bosna Hersek’e (3) 

 

Senin ki gözünden dökülür yaşın 

 Bayram gelmiş bayram olmuş sana ne! (38) 

 

Yağmur gibi yağdı sel gibi aktı 

Seyreyledim akışına bu sene (39) 

 

Biri kapıyı açsa 

Ye hemşerim sen de ye (1) 

 

Sakın unutma sılayı 

Yine dön gel Türkiye’ye (4) 

 

Çevreden gelip geçeni 

Görüyor alıç ağacı (5) 

 

 Bir haber çıkar mı esen yellerde 

 Bekledim bekledim gelen olmadı (40) 

 

Dilim dönmez ne söyleye 

Resulullah orda kaldı (6) 

 

Lüks içinde yüzer idim bir zaman 

Güzel saltanatım geçmişte kaldı (41) 
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Ben anadan doğma gözleri şaşım 

Hem kulaklarım sağır Çırağı (42) 

 

Bir ay bizi sabır ile eğledin 

 Güle güle on bir ayın sultanı (43) 

 

Konya'da açan gonca gül 

Nazikçe der Mevlâna'yı (7) 

 

Şems-i Tebrîzi’nin yolunu tuttum 

Gönül eleğinden süzdüm Konya’yı (44) 

 

Asılsız bir insan bozuk bir düzen 

Şimdiki zamanın yetmesi gibi (45) 

 

Derdini söyledi esen yellere  

Yel âşığa âşık yele ne dedi (46) 

 

Ah ettikçe Kerem gibi yandıran 

İçimdeki nar değil de neyidi (47) 

 

Vatan millet desin bütün lisanlar 

El ele vermenin zamanı geldi (48) 

 

Rüzgâr ile estin yağmurla yağdın 

Palandöken’lerde kardın Reyhanî (49) 

 

Ey sevdiğim bile bile 

Attın âh u zâra beni (8) 

 

Gençliğimi heba ettim elin memleketine 

Genç yaşta belimi büktü kocalttı gurbet beni (98) 
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Göçünü yükleyen terk etti gitti 

Bizim köyde kimse kalmadı gayri (50) 

 

Atam dedi bu da benim hediyem 

Arı cumhuriyet bal demokrasi (51) 

 

Göç eyledi kovanların arısı 

Deprem Marmara’yı virane etti (52) 

 

Sanmayın ki servetizde gözüm var 

Fakirin hakkını yiyenlere bak (53) 

 

Bunlar bir sırayla olur 

Tek bir sisteme başladık (9) 

 

Adımız söylendi bütün dillerde 

Bir soysuz güzele vuruldum oğul (54) 

 

Yavrularım ağladılar arkamdan 

Babamız gurbet ele gitti bu akşam (55) 

 

Güneş çok erken mi aştı 

Yoksa ben mi tez kocaldım (10) 

 

Bu üç şeye asla değer biçilmez 

 Vatanım milletim bir de bayrağım (56) 

 

Deprem kıydı canımıza 

Yardım eyle sen Allah’ım (11) 

 

Gençlik bir kuş gibi uçtu 

Yanarım ona yanarım (12) 
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Yemyeşil yaprağım kuru dal oldu 

Gurbet bana ben gurbete alıştım (57) 

 

Küçük yaşta düştüm gurbet eline 

Ben derdimi her diyara söyledim (58) 

 

Yaradan Hakk seni güzel yarattı 

Başına gülleri takma sevdiğim (59) 

 

Dilsizdim beni sen bülbül ettin 

Benim feryadımdan bıkma sevdiğim (60) 

 

Kulaklarım seste gözüm yollarda 

Bir yabancı el ettiler sevdiğim (61) 

 

Kime sitem etsem kime söylesem 

Gurbet elde geçti boşa gençliğim (62) 

 

Temiz berrak sular aksın 

Gelin el ele verelim (13) 

 

Senelerdir bu dereden akarım 

Bir damla bulanık selim yok benim (63) 

 

Hep doğruyu hep gerçeği yazarım 

Yanlışı görecek gözüm yok benim (64) 

 

Gece gündüz çalışırlar durmadan 

Arı öğretmenim bal öğretmenim (65) 
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Güç yetmedi gönül alma kaline 

Belki dedim nazlı yâre giderim (66) 

 

 Asaletsiz soysuz olan kansıza 

 Kızacaktım çok düşündüm vazgeçtim (67) 

 

Haziranın on yedisi gelmese 

Teprenmez yuvada kuşun Erzurum (68) 

 

Gözümden yaşlar dökerim 

Sevdanın seli olmuşum (14) 

 

Felek her taraftan kesti yolumu 

 Onun için ben kadere küskünüm (69) 

 

Ben bunun elinden ettim illallah 

Kurtar beni insafsızın elinden (70) 

 

Gez cennet vatanı her yanı öğren 

Bu toprak öğretmen vatan öğretmen (71) 

 

Gençliğim aldın götürdün 

Gurbet seni olmasaydın (15) 

 

Aşkla yürekler yakışı 

Közünde var Karaman’ın (16) 

 

Hayat bir çiçektir insanlar arı 

Yazın kışın solmaz gülü Konya’nın (72) 

 

Lala Paşa gerek bırakmaz söze 

 Mimar Sinan’dandır özü Ilgın’ın (73) 
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Fazla geciktirme hemen paket yap 

Acele postaya at gönder gelsin (74) 

 

Can dayanmaz hasret âh u zârına 

Tükenmez gözünde yaşı gurbetin (75) 

 

Gurbetin çilesi canına yetti 

Hasıretle yanar içi Doğu’nun (76) 

 

Lezzetine doyum olmaz 

Doyana afiyet olsun (17) 

 

Çok ozanlar türkü söyledi sana 

Kim tarif eyledi kışını dağlar (77) 

 

Birinin çıkmaz avazı 

Ah gariban odacılar (18) 

 

Bir koltuk peşinde çıkar peşinde 

Hepsi yoruldular helak oldular (78) 

 

Bizim burada lüzumsuz insanlar var 

Bunların başını batır canavar (80) 

 

Herkesin sevdiği nazlı yâridir 

Bülbülün de güle bir sevdası var (79) 

 

Ben bu aşk ile yanarım 

Külümde öğretmenim var (19) 

 

Biz doğru olanı bulduk 

Gerçek gören gözümüz var (20) 
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Sevda yüreğini ezmiş 

Bu aşk yakmış özün dilber (21) 

 

Âşık maşukunu kolay bulamaz 

Diyarıgurbete gitmese eğer (81) 

 

Mecnun’un Leyla’nın aşkı çöl oldu 

Onlar bu dünyaya geldi gittiler (82) 

 

Gönülleri istek arzu doludur               

Bunu da herkese bildiremezler (83)          

 

Doğru çalış doğru kazan hile katma işine 

Yemekle tüketemezsin huzur İslam’dadır (99) 

 

Yaz gelince yaylaları otlanır 

Çiçek açar çayır çimen Kars’tadır (84) 

 

Sevdiği bayrakla vatan 

Özel Diltaş Lisesidir (22) 

 

Seni anıyoruz bizler her zaman 

Şiire gözyaşı katan Veysel’dir (85) 

 

Hepsinin başka başka nazları 

İçlerinde yalnız sultan güzeldir (86) 

 

Fukara zengine olmuş eğlence  

Yeni yıl fakire zulüm getirir (87) 

 

Utanacak yüzü namus arı yok 

Utanmaza bir bak ben Türk’üm diyor (88) 
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Hele bir içimi açın da bakın 

 Âşıkların yüreğinde kor olur (89) 

 

Gayri gerçekleri çalamıyorum 

Âşığın mızrabı teli susmuştur (90) 

 

Yıkık viranede feryat eyledim 

Temelinde iki tane taş kalmış (91) 

 

Senelerce gözyaşımı döktürdün 

Yedi kat yerlere batasın gurbet (92) 

 

Hem dışarıda hem içte 

Çare oldu Cumhuriyet (23) 

 

İnsanlar değişti nesil bozuldu 

 Hele bir geriye gelsen Köroğlu (93) 

 

Bu kültürün ışığıyım 

Beni benden sordunuz mu? (24) 

 

Sözlerimi iyi anla 

Yurdunu sev çevren koru (25) 

 

Yaklaşınca bir öteki asıra 

Şimdi de yönümüz o yana döndü (94) 

 

Her taraf zehirli duman 

Çevrene bak öyle yürü (26) 

 

Tarihimizin sesidir 

Tarihî Meram Köprüsü  (27) 
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Bütün Türklüğün feryadı 

Çanakkale geçilemez (28) 

 

 Otuz yıldır uyuttunuz bizleri 

 Bu vatan bölünmez şehitler ölmez (95) 

 

Sözlerimi iyi anla 

Ala dönsün bu çevremiz (29) 

 

Sevgi ile dolan gönülleridir 

Aşkla yanıp yanıp tüten bizleriz (96) 
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EKLER 

1. ŞİİRLERİN KRONOLOJİK SIRALAMASI 

Zikri Aliyâr’ın şiirlerinin üretim-tüketim bağlamında kullanılan kronolojik 

sıralaması hazırlanırken âşığın tahmini olarak verdiği bilgiler kullanılmıştır. Köşeli 

parantez içerisinde tahmin edilen söyleniş/yazılış yılı, yay ayraç içerisinde ise şiir 

numarası verilmiştir. 

1. [1970] NEYİDİ (47) 

2. [1972] ERZURUM (68) 

3. [1976] BIKMA SEVDİĞİM (60) 

4. [1976] SEVDİĞİM II (61) 

5. [1977] SEVDİĞİM I (59) 

6.[1977) GURBETİN (75) 

7. [1978] BOŞU BOŞUNA (35) 

8. [1978] DÖNDÜ (94) 

9. [1978] YANARIM (12) 

10. [1983] ALLAH’IM (11) 

11. [1983] GENÇLİĞİM (62) 

12. [1985] BENİ (8) 

13. [1985] KONYA’NIN (72) 

14. [1985] KONYA'YI (44) 

15. [1986] İNSAFSIZIN ELİNDEN (70) 

16. [1987] ÂŞIKLAR KAHVESİ'NDE (97) 

17. [1988] BİZLERİZ (96) 

18. [1989] GURBET YOLUNA (66) 

19. [1989] ZALİM GURBET (92) 

20. [1990] BENİ (98) 

21. [1990] YOK BENİM I (63) 

22. [1992]  BİR BAK (88) 

23. [1992] ÖKSÜZ OZAN’A MEKTUP (45) 

24. [1992] SÖYLEDİM (58) 

25. [19933] BAHAR ABLA (34) 



277 
 

26. [1993] BU AKŞAM (55) 

27. [1993] EL ELE (58) 

28. [1993] NURİ ÇIRAĞI'YA MEKTUP (42) 

29. [1993] TARİHÎ MERAM KÖPRÜSÜ (27) 

30. [1994] BU SENE (39) 

31. [1994]  CUMHURİYET VE DEMOKRASİ (51) 

32. [1994] NE DEDİ (46) 

33. [1994] ÖĞRETMEN (71) 

34. [1994] ÖĞRETMENİM (65) 

35. [1995] DİLTAŞ LİSESİDİR (22) 

36. [1995] VAN GÖLÜ CANAVARI (80) 

37. [1995] BOSNA HERSEK'E (3) 

38. [1995] ALIÇ AĞACI (5) 

39. [1995] CUMHURİYET (23) 

40. [1995] GÖNDER GELSİN (74) 

41. [1995] GURBET EL (57) 

42. [1995] HALICI BABA (30) 

43. [1995] İSLAM'DADIR (99) 

44. [1995] ÖĞRETMENİM VAR (19) 

45. [1996] EL ELE VERELİM (13) 

46. [1996] BAŞKA (33) 

47. [1996] KARAMAN’IN (16) 

48. [1996] OZANLAR II (83) 

49. [1996] YORULDUM (54) 

50. [1997] GÜZELDİR (86) 

51. [1997] OZANLAR I (82) 

52. [1997] DİLBER (21) 

53. [1997] ÇANAKKALE GEÇİLEMEZ (28) 

54. [1997] VAR (53) 

55. [1997] VATAN BÖLÜNMEZ (95) 

56. [1998] OLDULAR (78) 

57. [1998] ÇEVREMİZ (29) 
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58. [1998] ÇEVREN KORU (25) 

59. [1998] ÖYLE YÜRÜ (26) 

60. [1998] YASI VAR (79) 

61. [1999] AFİYET OLSUN (17) 

62. [1999] DEPREM (52) 

63. [1999] ODACILAR (18) 

64. [1999] OLMUŞUM (14) 

65. [1999] YE YE (1) 

66. [2000] NASİHAT (81) 

67. [2000] BAYRAM OLANDA (31) 

68. [2000] SANA NE! (38) 

69. [2000] VEYSEL’DİR (85) 

70. [2000] GURBET SENİ OLMASAYDIN (15) 

71. [2000] SAKIN HA! (32) 

72. [2000] SORDUNUZ MU (24) 

73. [2000] SÖZÜMÜZ VAR (20) 

74. [2000] YOK BENİM II (64) 

75. [2002] KOCALDIM (10) 

76. [2002] OLUR (89) 

77. [2004] BAŞLADIK (9) 

78. [2004] KARS’TADIR (84) 

79. [2004] SUSMUŞTUR (90) 

80. [2004] ZÜMRÜT SİTESİ (2) 

81. [2005] ORDA KALDI (6) 

82. [2005] VATANIM MİLLETİM BAYRAĞIM (56) 

83. [2006] ÂŞIK REYHANÎ’YE AĞIT (49) 

84. [2006] DOĞU'NUN (76) 

85. [2007] GEÇMİŞTE KALDI (41) 

86. [2008] BİZİM KÖY (91) 

87. [2008] DAĞLAR (77) 

88. [2008] DÖNGEL TÜRKİYE’YE (4) 

89. [2008] YENİ YIL (87) 
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90. [2010] GURBET (50) 

91. [2012] GELEN OLMADI (40) 

92. [2012] GÜLE GÜLE (43) 

93. [2012] HASTA (36) 

94. [2012] KÖROĞLU'NA MEKTUP (93) 

95. [2012] KÜSKÜNÜM (69) 

96. [2012] MEVLANA'YI (7) 

97. [2012] SANAL ÂLEMDE (37) 

98. [2012] VAZGEÇTİM (67) 

99. [2013] ILGIN’IN (73) 
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2. FOTOĞRAFLAR 

 
 

Zikri Aliyâr’ın (sağda) gençlik yılları... 
 

 

Zikri Aliyâr’ın askerlik döneminden bir kesit... 
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Zikri Aliyâr kızları Şeyda (solda) ve Mehtap’la (sağda) birlikte... 

 

 

Zikri Aliyâr, annesi Zalha Hanım ve babası Bahri Alyar ile birlikte... 
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Zikri Aliyâr, eşi Şahizer Hanım ve kızı Şeyda ile birlikte... 

 

 

Zikri Aliyâr ve Mevlüt İhsani 
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Vahap Kocaman, Zikri Aliyâr, Abbas Güneyli ve Abdullah Gül 

 

 

Temel Turabî, Zikri Aliyâr ve Abdullah Coşkun  
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Konya’da bir saz meclisinden... 

 

Zikri Aliyâr’la görüşmelerimizden bir kesit... 
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Şeref Taşlıova, Muhlis Denizer, Kul Nuri ve Zikri Aliyâr 
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