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Türklerde a¤›t yakma gelene¤inin kökeni yu¤ / yok törenleri-
ne kadar gitmekte (Köprülü 1989: 117-122) ve gelenek, çeflitli adlan-
d›rmalarla devam etmektedir (Roux 1999: 262-264). ‹slâm öncesin-
de a¤›t yerine “s›g›t”, “sagu” gibi kelimeler kullan›lm›fl olup bu ke-
limeler “sagunç”, “savu”, “sabu” gibi farkl› ses yap›lar›yla halk
aras›nda canl›l›¤›n› sürdürmekte (Sözbilir 2002: 325), Azerbaycan
ve Türkmen Türkçelerinde “a¤›” Kerkük’te “s›¤lamag” fleklinde
ifade edilmektedir (Elçin 1998: 409). A¤›t adland›rmas›, Türkiye’nin
çeflitli bölgelerinde farkl› telaffuzlar›yla kullan›lmaktad›r (Görkem
2001: 16-259). 

A¤›t kelimesinin kökü “a¤” olup, kelime hem isim hem de ad
olarak kullan›l›r; isim olarak “beyaz” anlam›na, fiil olarak “yüksel-
mek” anlam›na gelir. “A¤” gövdesine -› yard›mc› ses, -t isimden
isim yapan ek olarak gelerek a¤-›-t fleklini alm›flt›r (Sözbilir 2002:
325). Günümüz Türkçesi’nde a¤› kelimesi ac› veren, çok etkileyen,
çok sert ve keskin anlam›na gelmektedir (Türkçe Sözlük 2005: 31).
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A¤›t kelimesinin a¤› köküne -t yap›m eki gelerek a¤›-t yap›lm›fl ol-
mas› göz ard› edilmemelidir.

A¤›t yakma veya yas etme gelene¤i, bir ac› karfl›s›nda üzülen,
a¤layan, h›çk›ran insan›n o anki hüznünü sözlere dökmesinden ve
çevresiyle paylaflmas›ndan oluflmaktad›r. Hangi ortamda ve hangi
sebebe dayal› olarak yap›l›rsa yap›ls›n yas etmenin, insanl›k tarihi
kadar derin bir geçmifli vard›r. Yas etmenin / a¤›t yakman›n biçimi
ve içeri¤i, içinde yaflan›lan zaman ve ortama göre flekillenmektedir. 

‹lkellerde a¤›t yakma ritüeli çeflitli törenlerde yer al›r (Frazer
1991: I, 263; Benedick 2003: 143). ‹lkel toplumlarda exogami usu-
lüyle evlenildi¤i için kad›n, d›flar›dan gelmifl biridir ve yabanc› sa-
y›l›r. Kad›n, kocas› için ac›s›n› d›fla vurarak uzun uzun dövünüp
yas eder (Malinowski 1998: 29). ‹lkel toplumlar aras›nda sadece
ölüm için de¤il, ayr›l›k zamanlar›nda da t›pk› ölümlerdeki gibi
a¤›tlar söylenir. Mesela anne, oymaktan kovulan o¤ul için a¤›tlar
yakar (Malinowski 1998: 75).

A¤›t yakma gelene¤inin en eski zamanlardan günümüze de¤in
azalarak da olsa sürmekte oldu¤u söylenebilir. Bilinen en eski dö-
nemlerde eski M›s›r, antik dönem, eski Arap dünyas›, Eskimolar-
dan, eski Türklere kadar a¤›t yakma gelene¤inin varl›¤›ndan söz
edilmektedir. Çin kaynaklar›na göre Hunlarda, Orhun Yaz›tlar›’na
göre Göktürklerde, Uygurca metinlere göre Uygur Türklerinde, Di-
vanü Lügat’it-Türk’e göre Turan ülkelerinde, Dede Korkut’a göre
O¤uzlarda a¤›t yakma gelene¤i görülür (Bali 1997: 2-26). Orta As-
ya’dan Anadolu’ya, Kafkasya’ya, Balkanlar’a, Kuzey Afrika’ya dek
yap›lan göçlerle gelenek tafl›n›r. Türk soylu halklar aras›ndan H›-
ristiyan olan Gagauzlar’da da a¤›t yakma ritüeli görülür (Manov
2001: 51).

Anadolu’da a¤›tlar› kimler söyler, sorusunun karfl›l›¤›; ölen kifli-
nin yak›n akrabalar›, özel a¤›tç›lar, ölecek kifli, saz flairleri, kimler
taraf›ndan yak›ld›¤› belli olmayanlar fleklinde verilebilir (fiimflek
1993: 14). A¤›tlar› kad›nlar›n yan› s›ra erkekler de yakarlar. Âfl›kla-
r›n a¤›t yakmalar›, sagu gelene¤inin erkekler üzerinden de devam
etti¤ini ortaya koymaktad›r (Elçin 1990: 151-232; Görkem 2001:
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115). A¤›t yakanlar aras›nda erkekler olsa da gelene¤in bütünü göz
önüne al›nd›¤›nda a¤›t yak›c›lar›n önemli bir k›sm›n› kad›nlar›n
oluflturdu¤u söylenebilir.

Pertev Naili Boratav; ölüm törenlerinde, gelin evden ayr›ld›-
¤›nda, do¤al afetlerde, bir yenilgi sonucunda, büyük savafllar›n b›-
rakt›¤› ac›lardan sonra, yang›n, k›tl›k, hastal›k k›rg›n›, ünlü kiflile-
rin ölümü gibi ac›kl› durumlarda a¤›t söylendi¤ini belirtirken
(Esen 1997: 15) fiükrü Elçin; ölenlerin ard›ndan, yurdun istilas› gibi
felaketler sonras›nda, kaybedilen topraklar›n milletin vicdan›nda
açt›¤› yara sonucunda, tan›nm›fl flahsiyetlerin ölümlerinin ard›n-
dan, yang›n, deprem bo¤ulma gibi afetler sonras›nda ve k›na ya-
karken söylendi¤ini belirtmektedir (Elçin 1990: 1).

A¤›tlar üzerine ayr›nt›l› çal›flmalar yapm›fl bilim insanlar›, a¤›t-
lar› konular›na göre farkl› flekillerde s›n›fland›rm›fllard›r. Do¤an Ka-
ya a¤›tlar›; kifliler için, sosyal olaylar üzerine, gelin ard›ndan, asker
u¤urlama sonras›, hayvanlar ad›na, belde, mekân ve tabiat parçalar›
için, afet ve felaket sonras› yak›lan a¤›tlar olarak tasnif eder (Kaya:
1999: 262). ‹smail Görkem a¤›tlar›; flah›slar, hayvanlar ve di¤erleri
üzerine söylenenler fleklinde tasnif ederken (Görkem 2001: 167-378)
Esma fiimflek; flah›slar ve hayvanlar üzerine söylenen a¤›tlar olmak
üzere iki ana bafll›k alt›nda ele al›r (fiimflek 1993: 63-292). 

fiükrü Elçin a¤›tlar› edebî yönüyle, sanat seviyesine ulaflama-
m›fl olanlar ve ferdi olanlar olarak bölümler (Elçin 1990: 7-232). Bu
ay›r›mdan kas›t, söyleyeni belli olanlar ve belli olmayanlar olmal›-
d›r. ‹lk bafll›kta yer alan a¤›tlar, yap›lar› bak›m›ndan da çeflitlilik
arz eder. fiükrü Elçin anonim olan a¤›tlar› “üslup kazanmam›fl na-
z›m-nesir malzeme” olarak ele al›rken (Elçin 1990: 102-111) Muhan
Bali, a¤›t metinlerini “manzum karakter almam›fl olanlar” ve
“manzum a¤›tlar” olarak s›n›fland›r›r (Bali 1997: 94-221). Her iki
araflt›rmac› da Konya’dan derlenmifl manzum a¤›t örneklerini sun-
mufllard›r. Bu a¤›tlar›n baz›lar›nda seci sanat› yer almaktad›r (Elçin
1990: 102-111, Bali 1997: 95-100). 

A¤›t yakma gelene¤i içinde iki yap› ile karfl›lafl›r›z. ‹lki naz›m
bak›m›ndan düzenli olanlar, ikincisi de düzensiz olanlard›r. Dü-
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zenli naz›m ölçüsüne ve uyak düzene¤ine sahip olan a¤›tlar ile bel-
li bir naz›m düzenine uymayan a¤›tlar ve k›r›k dökük naz›m parça-
lar› görülen a¤›tlar vard›r (Esen 1997: 21). 

A¤›tlar epik ve dramatik olmak üzere iki temel unsurla iç içe-
dir (Elçin 1998: 411). Destans› yap›s› ile bir liderin yapm›fl oldu¤u
kahramanl›klar anlat›l›rken ard›nda kalanlar›n nas›l üzüldü¤ü Alp
Er Tonga destan örne¤inde aç›k bir flekilde görülür (Atalay 1985: I
/ 41, 46-47, 103, 160, 189, 145, 486; II / 335; III / 106, 303). Kahra-
manlar hakk›nda yak›lan a¤›tlar ile s›radan insanlar için yak›lan
a¤›tlar, do¤al olarak birbirinden farkl› olacakt›r. 

A¤›tlar, monolog ve diyalog fleklinde söylenir. Daha çok bir ki-
flinin yüksek sesle kendi kendine yas etmesi / a¤›t söylemesi söz
konusudur. Kimi zaman ölenin a¤z›ndan konufluyormufl gibi a¤›t-
lar yak›l›r (Elçin 1998: 411). Gelin ard›ndan yak›lan a¤›tlarda anne
ve gelin, karfl›l›kl› olarak a¤layarak söyleflir ve yas ederler. Mu¤-
la’n›n Çomakda¤› ‹kiztafl köyünde gözlemlenen anne ve k›z›n yas
etmeleri, herhangi bir sanat kayg›s› tafl›madan sevgi ve ayr›l›k içe-
rikli cümlelerle oluflmufltur. Bu cümleler, a¤laflmak ve söyleflmenin
hazin ezgisi ile diyalog halinde sürmüfl ve ço¤u zaman ne anne ne
de k›z›n söyledikleri anlafl›lm›flt›r.

Bir annenin, bir baban›n, bir çocu¤un ard›ndan yak›lan a¤›tlar,
içlerinde dramatik unsurlar bar›nd›r›r. Âfl›klar›n veya di¤er a¤›t ya-
k›c›lar›n önemli flahsiyetler için yakt›klar› a¤›tlar, toplumsal vicda-
n› yans›t›r. Ermeni mezalimi sonucu ölenler (Yalman 1977: II, 259)
veya Ermeni tehciri sonras› Osmanl› yönetimi taraf›ndan haks›z ye-
re idam edilenler (Görkem 1997: 237-258), bir iftiraya kurban giden-
ler (Yalman 1977: I, 204-205), sürgün edilen kifliler (Yalman 1977: II,
190-191) hakk›nda a¤›tlar yak›lm›fl, bu a¤›tlar dilden dile dolaflarak
bir tarihin unutulmamas› ad›na toplum kat›nda sözlü birer belgeye
dönüfltürülmüfltür.

1. Yas Etme veya A¤›t Yakma 

‹nsano¤lunun topluma birey olarak kat›lmas› üç dört yafllar›n-
da bafllar ve bundan sonra da kifli, toplumla ilgisini kesmez. Kifli
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için yap›lan en son toplumsal büyük görev cenaze törenidir ve bu
ritüele s›k› s›k›ya ba¤l› kal›n›r (Fromm 1984: 24).

Gidenin ard›ndan geriye kalan›n içinde bulundu¤u yaln›zl›k
duygusu, çekilen ac›y› büyük ölçüde art›r›r (Yalom 2008: 120). As›l
sorun ölüm de¤il, ayr›l›kt›r. Ölüm, insan için kabullenilmifl çaresiz-
liktir. Ölenin ard›ndan ölümü kabullenen insan (Karaca 2000: 357),
ayr›l›¤› kabul etmek istemez. “Gelin ard›” ayr›l›fl hüznü, t›pk› ölüm
a¤›tlar› gibi içtendir. Ayr›l›k gidenin evinden, anas›ndan, babas›n-
dan, kardefllerinden ve di¤er sevdiklerinden uzaklaflmas›d›r veya
bir daha geri dönmemesidir. 

A¤›t, içinde sevgiyi bar›nd›r›r. Sevgi bir tutumdur, insan›n
dünya ile ba¤lar›n› gösteren bir kiflilik yap›s›d›r. Bir kiflinin birini
sevmesi; kendini, toplumu ve herkesi sevmesi anlam›na gelir
(Fromm 1984: 50). Ayr›l›k s›ras› ve sonras› yas etmek demek, de¤er
verdiklerinden ayr›lmak ve bir ac›y› paylaflmak demektir. De¤er,
bir fleyin kendisiyle ayn› türden fleyler aras›ndaki özel yeri belirler
(Kuçuradi 1979: 93). Ölen veya giden kiflinin de¤eri ad›na yas edi-
lir. Ölenin veya gelin giden kiflinin önce aile yak›nlar›, sonra top-
lum kat›ndaki de¤eri için yas etmeler yerine getirilmifl olunur. Böy-
lece toplumlar›n birlik bilinci, kendini infla etti¤i benzersiz özellik-
lerin anlaml› yap›p etmelerinden biri de, ölüm âdetleri ve yas etme
ortam›nda kendini gösterir (Spranger 2001: 88). Yas etmek / a¤›t
yakmak demek, toplumdaki bir ferdin ayr›l›¤›n› üzülerek dile ge-
tirmek demektir. Aile yak›nlar›n›n yan› s›ra di¤erlerinin de yas et-
mesi, ölen kiflinin, çevresi ad›na de¤erli oldu¤unun son kez ortaya
konulmas› anlam›na gelir. Ölen ad›na yas etme, cenaze törenin bir
parças› olarak de¤erlendirilir. Yas etme, ölen ad›na yap›lm›fl olsa
bile asl›nda toplumda her birey için gerçeklefltirilmesi - özellikle es-
ki toplumlarda - beklenen bir uygulamad›r. Ölenin ard›ndan a¤›t
yak›p yas etmek, toplumun her bir ferdinin ne kadar de¤erli oldu-
¤unu dolayl› olarak ortaya koyar. 

Toplum olma biçimi, güç ve duyarl›l›k edimleriyle ya da bo-
yun e¤me ve iflbirli¤i ile iç içe yürür. ‹lki ba¤›ml›l›k, ikincisi sevgi
ve nefret uçlar›yla s›n›rl›d›r (Spranger 2001: 88). ‹lkel toplumlardan
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bafllayan eflitlikçi anlay›fl, k›rsal bölgelerde varl›¤›n› sürdürmekte-
dir (fienel 1995: 93). Bu yap› do¤rultusunda ölenin ard›ndan a¤›t
yakmalar, insanl›k tarihinin kültürel miras› olarak devam ettiril-
mektedir. Sevgi ve sayg› ba¤› ile ba¤l› olan toplumsal ba¤, büyülü
bir yard›mc›d›r. Güven verici, umut verici ve genellikle pasif oldu-
¤u için bu sihirli ba¤l›l›k, çocu¤un anne ve babas›na olan ba¤›ml›l›-
¤› gibi toplum üyelerinin yak›n ba¤lar›, çaresizlik hissinin üstesin-
den gelmeye yarar (Fromm 1998: 98). Ölüm ritüelleri, ölenin mer-
kezde oldu¤u ve her fleyin onun etraf›nda gerçeklefltirildi¤i
ritüellerdir ve ölenin, dünyada oynad›¤› son sahnesi gibidir. Ölüm
ard› yas etmede, dayan›flman›n ve yaflama birlikte s›rt vermenin
gizleri bulunmaktad›r. Aile yak›nlar› ad›na “yas etme”, toplumsal
bir kabuldür. Bir bak›ma “a¤›tlar” veya “yas etme”ler, ortam›n en
hüzünlü hale getirilmesinin birer enstrüman› olurlar. 

‹nsan yaflam›n› anlaml› k›lan unsurlardan biri de kaç›n›lmaz
ac›ya yönelik bir tav›r gelifltirmedir. Yaflam›n anlam› içinde ac›n›n
kendisi de vard›r (Frankl 2000: 105, 108). ‹nsano¤lunun kendi ger-
çeklerinden biri de ac› çekmesidir. ‹nsanlar, a¤›t yakarlarken içle-
rindeki ac›y› cesurca paylaflm›fl olurlar. Ac› ve ölüm olmadan insan
kendi yaflam›n› gerçekte tamamlam›fl olamaz. Ölüm yaflam›n derin
anlam›n›n yolunu açar, böylece yaflam›n derin anlam› kavranabilir
(Frankl 2000: 70).

Çaresiz boyun e¤meyle ac› çeken insanlar›n içinde yaflatt›¤›
ac›dan kurtulmas› mümkün olamayaca¤›ndan bu kifliler, a¤›t yaka-
rak ac›lar›n› d›fla vururlar. Ço¤u kez kendinden geçen kad›nlar,
toplum ad›na geleneksel bir ifllevi de yerine getirmifl olurlar. Ac›-
n›n sesli bir duyarl›l›kla birleflmesi, genellikle kad›nlar›n sürdür-
müfl oldu¤u bir görevdir.

A¤›t yakma / yas etme, son derece insanî bir tav›rd›r. Ölenle
veya gidenle olan ba¤lar› ortaya koyan yas edici, sevdi¤i insan› ve
onun var oldu¤u zaman diliminde yapt›klar›n› dile getirir. ‹nsan›
ve insan iliflkilerini anlaml› k›lan sevgi dolu günler, çevresiyle bir-
likte tekrar hat›rlan›r. Yas eden kifli - meslek olarak yas edenlerin
d›fl›ndakiler - sevdi¤i kifli için kendini ne kadar unutursa o kadar
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insanî yan› ortaya ç›kar (Frankl 2000: 105). Ölen kifli ile art›k bir ge-
lece¤i olamayan aile yak›n› olan yas edicinin, geçmifl günleri yâd
etmekten baflka bir flans› yoktur (Frankl 2000: 74).

2. Yas Etme Ortamlar› 

Mu¤la’da ölenin ard›ndan a¤›t yakmak yerine “yas etmek”
tabiri kullan›lmaktad›r. Yas etme cümlelerinin veya dizelerinin ez-
gisi a¤›t ezgisidir. Gelenek belde ve köylerde varl›¤›n› azalarak da
olsa sürdürmektedir. Mu¤la’da yas etme gelene¤i, merkeze ba¤l›
Yarafl, Esençay köyleri ve Yerkesik beldesi; Kavakl›dere ilçesine
ba¤l› Çamoluk köyü; Milas ilçesine ba¤l› ‹kiztafl, Akkovanl›k köy-
leri ve Bafa beldesi; Bodrum’a ba¤l› Mumcular beldesinde tespit
edilmifl, hem gözlem hem de mülakat tekni¤i kullan›larak yas etme
ortam› ve metinleri derlenmifltir. Mu¤la yas etme veya a¤›t yakma
gelene¤i hakk›nda daha önce yay›mlanm›fl çal›flmalardan da yarar-
lan›lm›flt›r. 

Mu¤la’da “yas etme”, kifli öldükten hemen sonra bafllar. Öle-
nin (u)ruhu kaçar veya can›n› veremez endiflesiyle ölmeden önce
yas edilmesine izin verilmez. 

Mu¤la’da genellikle yas etme iflini kad›nlar yapar, para karfl›-
l›¤› yas edip a¤›tç›l›k mesle¤ini icra eden kad›nlara rastlan›lmam›fl-
t›r. Pek çok yerleflim yerinde erkeklerin yanaklar›ndan gözyafllar›
süzülse bile onlar yas etmezler. Akkovanl›k köyünde erkeklerden
yas etmenin nas›l yap›ld›¤› soruldu¤unda, iki erke¤in birbirlerine
sar›l›p a¤laflt›klar› görülmüfltür. Köylüler, yas etmeyi sadece a¤la-
mak olarak alg›lam›fllard›r. 

Esençay köyünde yas etme gelene¤i, bütün canl›l›¤› ile devam
etmektedir. Ölenin yak›nlar› ile birlikte köylü kad›nlar, akrabalar
hep birlikte yas ederler. Köyde eskiden a¤›tç› kad›nlar varm›fl, bu
a¤›tç› kad›nlar cenaze evine gider, yas etme ifline yard›mc› olurlar-
m›fl. Yas eden kad›nlar, ölenin kendi köyünden kifliler olup a¤laya-
rak yüksek sesle yas ederlermifl. Dört befl kad›n hep birlikte yas et-
tikten belli bir zaman sonra, yas etmeyi s›rayla yapmaya bafllarlar,
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kad›nlardan biri yas etmeyi b›rak›r ve dinlenir, bir di¤eri yas etme-
ye bafllar. Erkekler yas etmeleri dinler (K-4). 

Yerkesik beldesinde yas etme üç gün devam eder ve yas etme-
yi, ölenin en yak›n› olan kad›nlar yapar. Üç günün sonras›nda e¤er
uzaktan gelen akrabalar› olursa onlarla tekrar yas edilebilir. Yas et-
me ritüelini ölenle kan ba¤› olan kad›nlar sürdürür. El k›zlar› yani
gelinler yas etmezler. Yas etmenin içten gelen derin bir ac› sonra-
s›nda, a¤layanlar›n içinden geldi¤i belirtilmifltir (K-11). Evlat ac›s›
veya genç ölümleri olunca yas etme senelerce sürebilir. Bir anne,
evlad› veya torunu akl›na düfltükçe yas edebilir (K-10). 

Yerkesik beldesinde ölenin elbiseleri üzerinden yas edilmez.
Yas eden kad›n, yas s›ras›nda ellerini dizlerine vurabilir, onun d›-
fl›nda herhangi bir hareketi olmaz. Ölüm törenleri içinde yas s›ra-
s›nda, ölenlerin yak›n akrabalar›ndan gerek kad›nlar, gerekse er-
kekler siyah giysiler giyerler. Han›mlar›n baflörtüleri beyaz olur.
Erkeklerde sakal uzatma âdeti yoktur (K-11). Esençay köyünde ka-
d›nlar yas ederlerken kendi yüzlerine vurup üstlerini bafllar›n› y›rt-
maya çal›fl›rlar (K-6).

Yerkesik beldesinde kad›nlar›n a¤lay›p feryatla yas etmeleri-
ne, mahalle camiinin hocas› itiraz etmifl ve kad›nlar› uyarm›fl, ‹sla-
miyet’te yas etmenin yeri olmad›¤›n› söylemifltir. Kad›nlar hocaya
yas etmenin kendili¤inden gelen bir fley oldu¤unu, kendilerini tu-
tamad›klar›n›, içlerinden yas etmek geldi¤ini belirtmifllerdir. 

Cenaze törenlerinde halk aras›nda güzel yas edenlere g›pta ile
bak›l›r; “falanca ölmüfl de, k›z› çok yas etti, flöyle yas etti” denir. Yas
eden kifli, ölen kifli hakk›nda o anda akl›na gelenleri söyler. “Çok
iyiydin baba, herkes geldi sen de kalk gel” veya “Torunlar geldi baksana
baba, herkes geldi kalk baba” gibi fleyler söylenir (K-11). 

Esençay köyündeki bütün kad›nlar yas ederlermifl (K-10). Kay-
nak kifli Fatma fiahan; “Ci¤erin yanarsa yas ediliyo, içinden geldi mi.
O¤luma her gün ederim, her gün a¤lar›m” diyerek yas etmenin yas
eden için ne anlama geldi¤ini belirtmifltir (K-9). 
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Yas etmek de¤il yas etmemek, ölenin ard›ndan a¤lay›p yas etme
sözleri söylememek yad›rgan›r, ay›p karfl›lan›r; ölen ad›na çevresi
taraf›ndan gelene¤in devaml›l›¤› takip edilir. Ölen insan›n ard›n-
dan yas edilememesi, çevresi taraf›ndan ölenin insan yerine konul-
mad›¤› fleklinde yorumlan›r (K-1). Az yas edildi¤inde de cenaze sa-
hipleri k›nan›r, ay›plamaya bafllan›r, ölüsüne sahip ç›kmamakla,
üzülmeyip sevinmekle suçlan›r (K-6).

Yarafl köyünde, ölen kiflinin yas etmeyen yak›nlar›, “ölen insan
de¤il de hayvan m›yd› da yas etmediler” diye k›nan›rm›fl. Ölen her ki-
fliye eskiden mutlaka yas edilirmifl. Kaynak kiflinin; “Na ha can› ∫a-
t›. Ālamad› (a¤lamad›) bile derlēdi. Dirlē, dirlē. Ālamad›, ∫›z›n›n ākas›n-
dan ālamad› bile derlē. Ölüsü ölse ālamad› derlē. Gözünden yafl bile ç›k-
mad› derlē. πat› dirlē. Merhametsiz dirlē, sevmiyomufl dirlē. Dedi∫odu
çok olurdu es∫iden” ifadeleri, ölenin ard›ndan yas etme gere¤inin ne
kadar s›k› bir flekilde takip edildi¤ini gözler önüne sermektedir.
Kaynak kifli Adile Ak›nc›’n›n verdi¤i bilgilere göre, köyde eskiden
bütün kad›nlar yas edermifl. Adile Ak›nc›, bunun sebebini de “Ölü-
ye ālāla, (a¤larlar) deliye gülerlē” fleklinde aç›klam›flt›r (K-1).

Yas etme cümlelerinde ölen insan›n son zamanlar›ndan baflla-
yarak geçmifline do¤ru yaflam› yâd edilir. Özellikle ölenin iyilikleri
söylenir, sarhofl olsa bile daima iyi taraflar› ile an›l›r. Yas etmede
kötülükler asla dile getirilmez. Yap›lan ifller, çal›flmalar anlat›l›r.
Ölen kifliyi tan›mayan kifliler, yas etmelerden sonra öleni tan›m›fl,
kim oldu¤unu ö¤renmifl olurlar. 

Çamoluk köyünde oturan Süleyman Çulha, yirmi dört ya-
fl›ndaki o¤lunu yitirmifl, özellikle genç yaflta ölene çok ac›nd›¤›n›
ifade etmifl, kad›nlar›n ne tür fleyler söylediklerinden örnekler
vermifltir: “Genfl yaflda öldüñ, yani bi murad›ña eremediñ, efendim
böy ñü böyük, ∫üç ñü ∫üçük bilmiden öldüñ yavrum.” Yas etmenin de
kendine özgü bir flekli oldu¤unu, sözlerin uzat›ld›¤›n›, ezginin
kendine göre bir havas› (a¤lama ortam›) oldu¤unu belirtilmifltir
(K-5).

Yerkesik beldesinde evi ve eflyalar› yanan hane halk›ndan ka-
d›nlar, bafllar›na gelen felaketlerden dolay› yas etmifller (K-11).
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Gurbete, okumaya, askere gidenin de ard›ndan yas edilir, gidenler
böylece hat›rlanmaya çal›fl›l›r (K-3).

Gelin ard› yas etmelerde sal› ve çarflamba günleri gelin a¤lat›-
l›r ve yas edilir. Gelini a¤latmak için söylenen türküler yan›nda, an-
ne ile k›z aras›nda yas ederek a¤laflmalar gerçekleflir. 

Mu¤la’da yas etme sözlerinin pek ço¤u naz›m biçiminden
uzakt›r ve düzenli hece ya da uyak ölçüsü ile söylenmemektedir. Bir
baflka ifadeyle ço¤u yas etmeler bentlerden oluflmaz; yas etme, cüm-
lelerden oluflur. Söylenenler, daha çok ölen kiflinin davran›fllar›, hu-
yu veya ölenle birlikte geçirilen zaman› anmakla ilgilidir. Yas etme
cümleleri, dua k›sm› d›fl›nda dinî bir muhtevaya sahip de¤ildir. 

3. Ölüm Ard› Yas Etme Ritüeli 

Mu¤la’da baflta anneler hakk›nda olmak üzere, ölenin ard›n-
dan yap›lan yas etme örnekleri ele al›nm›flt›r. Derledi¤imiz ölüm
ard› yas etme metinleri anne, baba, a¤abeyi, efl, çocuk ve torun üze-
rinedir.

a. Annenin ard›ndan yas etme

1. Yay›mlanm›fl bir çal›flmada ölen annesini metheden k›z›,
onun güzelli¤inden, evin dire¤i, kandili, güleç yüzü oldu¤undan
dem vurur (Mu¤la ‹l Y›ll›¤› 1973: 181). Mu¤la merkezine ba¤l› Ya-
rafl köyünde yaflayan kaynak kiflinin yas etmesi genellikle düz
cümlelerden oluflmakta, bu cümlelerde sanat kayg›s› tafl›nmamak-
tad›r. Yas etmenin ak›fl› içinde, al›nt› dizeler serpifltirilmifltir. Anne
kelimesi, ünlem gibi ifade edilir. Annesine yeterince hizmet edip
onu yediremedi¤ini, 18 y›l annesiyle kald›¤›n› ve ona doyamad›¤›-
n›, annesini yaflarken her an merak etti¤ini, kocas›n› da kaybetti¤i-
ni söyledikten sonra, a¤›t ezgisiyle dualar edip annesinin iste¤i
üzerine radyoda çalan türküde oynad›¤›n›, dünya derdinden ya-
k›nd›¤›n› yas etme cümlelerinde dile getirmifltir.

Annesinin ard›ndan nas›l yas etti¤ini anlat›rken: “Annem öldü
bu y›l nisan›ñ yedisinde. Çok ālad›m. Anam benim hayat›m›d›, anam be-
nim yoldafl›m›d›. Bora öñüne yemē ∫oduñ mu, ben de onunnan beraber

12 • A¤›t Kitab›



yerdim. Buba ekmē yedįmedi, anam da uyudu bubam da uyudu” demifl
ve ellerini yüzüne kapatarak yas etmeye bafllam›flt›r. 

Anaaaam ay anaaaaaam
Beni kimlere ∫oduuuuñ
Da¤lara gitsem akl›m evimde ∫al›rd››››››››
πoca ekmekleri yedįmediiiiiiiim
Evlat ekmekleri yimediiiiiiñ
Geldim seniñ yan›ña daaa
Dõt sene dūsam dediiiiiim
On sekiz sene dūduuuuum
Doyamad›m anaaaam doyamad›››››››m
Sekiz sene bakd›m emeeee
Haklar›ñ› helal et anaaaaaaam
Dālara gitsem düflüvēdi mi derdiiiiiiiim
Kalk›verdi mi derdiiiiiiim
Zopalā yaksaaaaaaam
Yan›vēdi mi derdiiiiiiiim
Anam bafl›mda tac›m›d››››››ñ
Her dertlere ilac›m›d›››››ñ
Anam deseeeeeeem ay anaaaaaaaaam
Anam datl› dilli anaaaaaaaam
Haklar›ñ› helal ed anaaaaaam
Her dertlerimeeee derman anaaaaaam
Anam āz›m›ñ ad›
Ana desem anam›ñ ad›››››
Āzlar›m›ñ dad›››››
πocam› ∫aybetdim
Can› yak›ld››››››
Evlatlar›mdan ayr›ld››››››››m
Sene dayand›››››››m
Evlat ekmē yemediiiiiiiiiim
Seniñ ekmēñi yediiiiiiim
Ay anaaaam ay anaaaaaaaaam
Allah cennet mekanlar› olsuuuun
Yatdīñ yēleeeee nur olsuuuuuuuuun
Ay anaaaaaaaam
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Dālada dafllāda unutmazd››››››m
Eve geldiiiiiim
Eve geldin yatt› da ölü mü verdin derdim
Eve geldiiiiiiiim
Bi yudum sular›n nasib olmaz derdiñ bene 
Elleriimde ∫ald›ñ anaaaaaaaam
Ay anaaaam
Radyolāda türkülē ç›kd› m›››››
Çalg›lā çald› m›d›››››››n
Kalk oynāvē ∫›z›m derdiñ
Sürmelim havalar› ç›kd› m›d›n
Seni incitmeyen deye oynāverįdim ay anaaaam 
Ay anaaaam
Anam doyamad›m doya doya bakmad›››››››m 
Her dertleriñiiii üleflemedim ay anaaaaaaaaaam 
Ufac›kdan veriverdim derdiiiiiiiiñ
Geldim yan›ñaaaaa doya doya bakd›m anam
Gine doyamad››››››m
Ana haklar› ödenmez derleeeeeee emme napaaaaaaaaan
Savab›n› alan diye bakd›››››››››m
Dertli dertliiiii gezemedim
Anam dünya ne dar ›m›fl
Dert çekmesiiiii ne zorumufl
Bu dert çeke çekeeeeeeee
πabir azaplar››››› ∫adan zorumuuuuuuufl1 (K-1)
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1 Anam ay anam / Beni kimlere koydun / Da¤lara gitsem akl›m evimde kal›rd› /
Koca ekmekleri yedirmedim / Evlat ekmekleri yemedin / Geldim senin yan›na da
/ Dört sene dursam dedim / On sekiz sene durdun / Doyamad›m anam doyama-
d›m / Sekiz sene bakt›m amma / Haklar›n helal et anam / Da¤lara gitsem düflü-
verdi mi derdim / Kalk›verdi mi derdim / Sobalar yaksam / Yan›verdi mi derdim
/ Anam bafl›mda tac›md›n / Her derde ilac›md›n / Anam desem ay anam / Anam
tatl› dilli anam / Haklar›n› helal et anam / Her dertlerime derman anam / Anam
a(¤)z›m›n ad› / Ana desem anam›n ad› / A¤›zlar›m›n tad› / Kocam› kaybettim /
Can› yak›ld› / Evlatlar›mdan ayr›ld›m / Sana dayand›m / Evlat ekme(¤i) yeme-
dim / Senin ekme¤ini yedim / Ay anam ay anam / Allah cennet mekânlar› olsun
/ Yatt›¤›n yerler nur olsun / Ay anam / Da¤larda tafllarda unutmazd›m / Eve gel-



2. Esençay köyünden olan kaynak kifli de annesi için yas etmifl-
tir. Yas etme, düz cümlelerden oluflmaktad›r. Yas etme metninin te-
mas›, anne sevgisi ve hasreti üzerinedir. Annesi ile olan geçmifl ya-
flam›n› ve diyaloglar›n› içtenlikle paylaflm›flt›r. 14 y›l birlikte yafla-
d›klar›, annesinin felçli oldu¤u, birlikte yedikleri yemekleri, anne-
sinin kuca¤›nda öldü¤ü, ölüm zaman›, aradan üç y›l geçti¤i, bu ara-
da o¤lunun da öldü¤ü, bu ac›y› annesinin de duyup duymad›¤› yas
etmenin içeri¤ini oluflturmaktad›r.

Anecigiiiim, anecigiiiiim
Anam beniiiiiim
On dört sene benim yan›mda kald› daaa
Anam›n a¤z› aç›lmaz, felçliydin de
‹çere d›flara zorlan gire ç›kad›››››››n
Aman dedim anecigiiiiim
Neler geçidigine bilimediiiiim
Ne hallerin u¤rad›¤›na görmediiiiiiim
Ben g›z›m borlada ölmeyiiiiiiiiim
Okar›lara götürün dedin, 
Ali’nin evinin okar›laradaaaaa
Anam›n ölüsüne bi yol deyiversem size
Aneci¤im, aflam oldu da aflam yeme¤ini yedikte
Neler olsa yedi de, her flelerden gafl›klad› da
On birlerde uzay›verdi ureyede
Kuca¤›m›zda aneyde
Canlar› ç›k›verdi anam››››››››n
Aman anaaaaaaam, can›m anaaaaaaaam
Ben sene unutdum, üç sene olceeeeeeeek
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dim / Eve geldin yat›p da ölümü verdin derdim / Eve geldim / Bir yudum sula-
r›n nasip olmaz derdin bana / Ellerimde kald›n anam / Ay anam / Radyolarda
türküler ç›kt› m› / Çalg›lar çald› m›yd› / Kalk oynay›ver k›z›m derdin / Sürmelim
havalar› ç›kt› m›yd› / Seni incitmeyeyim diye oynay›ver(ir)dim ay anam / Ay
anam / Anam doyamad›m doya doya bakamad›m / Her dertlerini üleflemedim ay
anam / Ufac›ktan veriverirdim derdin / Geldim yan›na doya doya bakt›m anam /
Yine doyamad›m / Ana haklar› ödenmez derler amma ne yapay›m / Sevab›n› ala-
y›m diye bakt›m / Dertli dertli gezemedim / Anam dünya ne dar imifl / Dert çek-
mesi ne zormufl / Bu dert çeke çeke / Kabir azaplar›n kadar zormufl (K-1).



May›s ay›n›n yirmi alt›s› geli seneyeeeee
Aslan o¤lumun ac›s› seni bast››››d›››››››
Anecigiiiiiim, oldu mu anaaaaaam oldu mu
Garib genc olan›n ac›lar› sene de buldu muuuuuu?
Unutmad››››››m anam seni…
Genc olumunk› bask›n geldiiiiiiii2 (K-9)

b. Baban›n ard›ndan yas etme

1. Daha önce yap›lm›fl çal›flmalar aras›nda baba için yas etme
metinleri derlenmifl, mani formundaki yas örnekleri yay›mlanm›fl-
t›r. Bu yay›nlar aras›nda sadece kafiye uyumu olan, hece uyumu
olamayan yas etme metinleri de yer almaktad›r (Mu¤la ‹l Y›ll›¤›
1973: 181). Esençay köyünden fierife Direk, babas› Mehmet U¤ur
için yas etmifltir. Etraf›ndakilerin de deste¤i ile yeniden yas etmifl,
yas ederken düz cümlelerle babas›n› anm›flt›r. Yas cümlelerinden
babas›n›n yoksul, öksüz ve yetim oldu¤unu, çocuklar›n› yoksul ha-
liyle yetifltirdi¤ini, k›z ve erkek çocuk ayr›m› yapmad›¤›n›, son za-
manlar›nda akl›n› yitirmifl oldu¤unu, bir zamanlar köyün önde ge-
lenlerinden, kendisine dan›fl›lanlar›ndan biri oldu¤u ö¤renilmekte-
dir.

Bubaaaam bubaaaam bubaaaam
Hem anadaaaan hem babadaaaan öksüz olan bubaaam 
Tam murat etti¤in zamaaaan güzel akl›n› kaybettin de babaaaam 
O¤lun k›z›naaa seçmedin babaaaam
Yanar›m babaaaam yanar››››m ben senaaa
Ölesiye kadar anar›››m babac›m
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2 Anneci¤im, anneci¤im / Annem benim / On dört sene benim yan›mda kald› da /
Annemin a¤z› aç›lmaz, felçliydi de / ‹çeriye d›flar›ya zorla girer, ç›kard›n / Aman
dedim anneci¤im / Neler geçirdi¤ini bilemedim / Ne hallere u¤rad›¤›n› görme-
dim, / Ben, k›z›m buralarda ölmeyeyim / Yukar›lara götürün dedin / Ali’nin evi-
nin yukar›lar›na / Annemin ölüsünü bir defa deyiversem size, / Anneci¤im, ak-
flam oldu da akflam yeme¤ini yedik de / Ne olsa yedi de, her fleylerden kafl›klad›
da, / On birlerde uzan›verdi oraya da, / Kuca¤›m›zda annem de / Can› ç›k›verdi
annemin / Aman annem, can›m annem / Ben seni unuttum, üç sene olacak / Ma-
y›s ay›n›n yirmi alt›s› geliyor seneye / Aslan o¤lumun ac›s› seni bast›rd› / Anneci-
¤im, oldu mu annem oldu mu / Garip genç o¤lan›n ac›lar› seni de buldu mu /
Unutmad›m annem seni… / Genç o¤lumunki bask›n geldi (K-9).



Aman beniiim aman beniiim
Da¤lar de¤ifli güzel evler süsü güzel babaaam
Aman benim bubaaaam
Anadan yoook babamdan yooook
Alt› tane evlat› afl gelidin
Bizleri aç komad›n
Alt› y›l düzen tuttuuuun
Yaln›z bubam benim
Bir düzen tutturdun
Yand›m babam benim
Ne diyeeem babam ben sana ne diyim babac›m
Her yerlerde öne geçeridiiiin
Önene olmasa dü¤ünler ordan geçillerdin bubaaam 
Hindi güzel ak›llar›n kaybettin bubaaam
Netcen koycan bilmedin bubaaam3 (K-6)

c. O¤lun ard›ndan yas etme

Önceki çal›flmalardan birinde o¤ul için yas etme metni yay›m-
lanm›flt›r. Yas etme metni, kusurlu bir maniden oluflur. O¤lunun
ölümünü kabullenemeyen baban›n seslenifli söz konusudur. Daha
önce kar›s›n› kaybeden baba, o¤lu ile, dizelere döktü¤ü sözler
arac›l›¤›yla konuflur. Hey o¤lum ner[e]desin / Çok mu uzak yerde-
sin / Anan seni ça¤(›)r›yor / Duymuyor ya sesin (Mu¤la ‹l Y›ll›¤›
1973: 181).

1. Esençay köyünden o¤lunu kaybeden Fatma fiahan’›n yas et-
me cümleleri düz cümlelerden oluflmaktad›r. ‹çeri¤i hasret temal›
olup güvenci olan o¤luna doyamad›¤›n›, o¤lunun murad›na ere-
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3 Babam, babam, babam / Hem anadan hem babadan öksüz olan babam / Tam mu-
rat etti¤im güzel akl›n› kaybettin de babam / O¤lun k›z›n seçmedin (ay›rmad›n)
babam / Yanar›m babam, yanar›m ben sana / Ölene kadar anar›m babac›m /
Aman benim aman benim / Da¤lar deyifli güzel evler süsü babam / Aman benim
babam / Anadan yok babadan yok / Alt› tane evlada afl getirdin / Bizleri aç koy-
mad›n / Alt› y›l düzen tuttun / Yaln›z babam benim / Bir düzen tutturdun / Yan-
d›n babam benim / Ne diyeyim babam ben sana ne diyeyim babac›¤›m / Her yer-
lerde öne geçerdin / Öncülü¤ün olmasa (dü¤ünler olmazd›) babam / fiimdi güzel
ak›llar›n› kaybettin babam / Ne yapaca¤›n› bilemedin babam (K-6).



medi¤ini, 23 y›l çal›fl›p emeklisini göremedi¤ini, mezar›n›n yerini
ve oraya varmaya gücünün yetmedi¤ini dile getirir. 

O¤lan›m dedim anas›, aslan›m dedim anas›››› 
Gençli¤ine doymeyen o¤lan››››m 
Evlatlar›n murad›na görmeyen o¤lan›mmmm 
O¤lum dedim anas›, ci¤erim dedim yaras››››› 
Yirmi üç sene Dümbürek’te çal›flt› cezaevinde
Emeklisini yiymedi, gençli¤ine doymad›››››› 
Hastaland›m demedi, gece on birde gayfadan gelmiflti
Yemifl, içmifl, yatm›fl daaa saat yedide ölüsü bulundu 
Bunun anas› yanma m› bunun anas› yanma m› 
Aslan›m dedim anas›, yüre¤imde kald› yaras› 
O¤lan›m, o¤lan›m genç o¤lan›m der anas›››››› 
Gençli¤ine doymad››››››, evlatlar›n› görmediiiiii 
Ne deyen o¤lan›m ne deyen, 
Ne söylesem hepisi yalan oldu
Aslan›m dedim anas››››, 
‹lk olum, ilk olum dedim anas›››››
Anas›n›n ci¤erinde kald›, 
Anas›n›nnnn yüre¤inde kald› delikanl›n›n yaras››››› 
Aman dedim anas››››, genç olum dedim anas›››››› 
Karda¤›n dibinde mezari kald›n olumuuuuun 
Yetiflmiyo, yetmiyo, 
Gücüm yetmiyo her Cuma da vameye, 
Buradan çog okuyon genç oluma doymad››››››m4 (K-9)
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4 O¤lan›m dedi anas›, aslan›m dedi anas› / Gençli¤ine doymayan o¤lan›m / Evlat-
lar›n›n murad›n› görmeyen o¤lan›m / O¤lum dedi anas›, ci¤erim dedi anas› / Yir-
mi üç sene Dü¤erek’te çal›flt› Cezaevi’nde / Emeklisini yiyemedi, gençli¤ine doy-
mad› / Hastaland›m demedi, gece on birde kahveden gelmiflti / Yemifl, içmifl, yat-
m›fl da saat yedide ölüsü bulundu / Bunun anas› yanmaz m›, bunun anas› yanmaz
m› / Aslan›m dedi anas›, yüre¤imde kald› yaras› / O¤lan›m, o¤lan›m genç o¤la-
n›m der anas› / Gençli¤ine doymad›, evlatlar›n› görmedi / Ne diyeyim o¤lan›m,
ne diyeyim / Ne söylesem hepsi yalan oldu / Aslan›m dedim anas› / ‹lk o¤lum,
ilk o¤lum dedim anas› / Anas›n›n ci¤erinde kald› / Anas›n›n yüre¤inde kald› de-
likanl›n›n yaras› / Aman dedim anas›, genç o¤lum dedim anas› / Kara Da¤›n di-
binde mezar› kald› o¤lumun / Yetiflmiyor, yetmiyor / Gücüm yetmiyor her Cuma
da varmaya / Buradan çok okuyorum genç o¤luma doymad›m (K-9).



d. Kocan›n ard›ndan yas etme 

1. Yarafl köyünden Adile Ak›nc›’n›n kocas› için söyledi¤i yas
etmenin sözleri düz cümlelerden oluflmaktad›r ve yas etme, hece
kusurlar› içeren bir mani ile sonuçlanmaktad›r. Kaynak kifli efliyle,
birlikte geçirdi¤i günleri hat›rlar ve bu hat›ralardan ezgiyle yas
ederek söz eder. Bu arada annesi bir fleyler söylemifl olmal› ki yas
ederken annesine de cevap verir. Kocas›n› çocuklar› ile karfl›laflt›r›r.
Çocuklar› yerine kocas›n› tercih eder. Ne yapaca¤›n› bilemez flaflk›n
bir halde oldu¤unu dile getirir. Ölen kocas›na bu arada dualar
eder. Gençli¤inde kocas›n›n k›ymetini bilmedi¤ini, ancak hasta ol-
duktan sonra k›ymetinin bilindi¤ini a¤layarak anlat›r. 

Kötü sözleriñ datl› olduuu
Ac› sözleriiiiñ bal olduuuu
Eve geldim miydiiiiin 
Kesiyon derdiiiñ as›yon derdiiiiñ
Hindiii itdiyālad›››››ñ hasda olduuuuuñ 
Anañ›za bak››››ñ anañ›z› irezil etmįn derdiiiiñ 
Anaaaam ay anaaaam
Hiç yasd›klāda yatmad›ñ m››››
Benden įlik gõmediñ miii
Allah cennet mekan›ñ olsuuuun
Kafl seneeee hayat geçįdik
Benim ēli mi gõmediñ miiiii
Dört sene yas etdiiiim
Anam derdiii eller gibi ›rat m› etdįdiiii 
Ni ālāyoñ senden bafl∫a ∫ocas› ölen yok mu derdiiiii 
Anam sen bilmessiiiiiiñ
Hayatta ∫alanlā bilį bunu derdiiiiiñ
Yūtda ∫almaaaaak ço∫ zormuuuufl
Ellē bi flē dedi midiiiiydin
Ci¤eriniñ kap›s›na sokuluyoruuuu 
Bi dene b›çak sokuluyoruuuu
Bafl›ñda bey demeeeeek hayat demek
Çocuk çolaaaan çanak çölmek demeeeekdiiiir 
Çocū nįde olsa bulūsuuuuuñ
Bafl›ñdā ∫ocaaaa hayat demekdiiiiiiir
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Allah herkeziii bi yasd›kda ∫ocats››››n
Herkesiiiiñ çorumu cocūnuuuu boyunturūnu ēsi∫ etmesiiiiin 
Allah herkeslereeeee güç ∫uvved vēsiiiiin
Müslüman ∫ādefllerimiziiiii kimsesiz b›rakmas›››››››n 
Benim gibiiii yūtlāda ∫alanlā ço∫ daaaa benim gibisi yooook 
Ah dediiiiiim yüreklerim deliniyoruuuuu
Anadan yitim ∫ald››››m bubadan yitim ∫ald›››››m 
Evlatlar›m› uçūduuuuum geride kimsem ∫almad››››››› 
Da¤lara getseeeeem al› m› allad›››››m gülü mü güllediiiiiim 
Gerilēde ∫al›p daaaa anam nēde ∫ald››››››
Dālāda dafllara getseeeeeeem kimselerim ∫almad›››››› 
Allah’›m sene teslimiiiiiiiiim
Allah cennetlēde gösdersiiiiin
Herkesi bi kökende ∫urutsuuuuuuuun
Yuva bozuklū vemesin kimselereee
Çorundān çocūndan ay›rmas›››››››n
Kimsesiiiiiz yal›ñ›z b›rakmas›››››n
Ahretlēdeeeeee hörü ∫›zlar› yoldafl›m›z olsuuuuuuuun 
Beni b›rakd›ñ daaaa nere gitdiiiiiiñ
Evdeeeee yal›n›z ∫al¬daaaaa irezil olūsuñ demediiiiiiñ 
Ben bi yakaya getmįdiiiiiim
Afllar› biflįdeeeee anañ›z yesin derdiiiiiñ
Bebē salatalar› ediiiiiiiiñ
Anañ›z ›s›ns›n derdiiiiiiñ
Genfllįñde bilmedįdiiiiiiiñ benim ∫›ymat› m›››››› 
Hasda oldu daaa ∫ocad¬ndaaaaa ölüm akl›na geldiydiiin
Hindi bildi ∫›ymat›m››››››
Dālara gideriiiiiin ölmedi derdiiiiim
Selalar› duysaaaam ben gõmeden ölüvēdi mi derdiiii 
Geldįdiiiiiiim a∫ õtülēñ içinde bulduuuuuuum 
Yüreklerimi yakd››››››ñ
Üfl gün eveli gõdüüüüüüüm ölmüfl de dirilmifl gõdüüüüüüüm
Allah’›m õle dēlmiiiiiifl asl› ç›karm›››››››fl
Bu dētlē benim içimdeeee mefle ∫oru gibiii
Anam› ∫aybetdiiiiiim bubal¬m› ∫aybetdiiiiiiim 
Yedi ay›ñ içindeee hepsini ∫aybetdiiiiim
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πala ∫ala ∫ald› anam unu da ∫aybetdiiiim
Yūt yēlerinde ∫ald›››››m
Kimlere b›rakd›ñ beni deye ālād›››››››››m 
Allah’››››››››m tā da yaln›z ∫omas›n
Çolūmu çorūmu bafl›mdan ēsi∫ etmesiiiin
Allah unlara güç ∫uvat versiiiiiiiin
Dāla dālad› beniiii
Gören ālad› beniiiiiii 
Dalgal› yaprak yeflil yaprak
Kimlere ∫›yd›ñ b›rakd›ñ beniiii5 (K-1)
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5 Kötü sözlerin tatl› oldu / Ac› sözlerin bal oldu / Eve geldi miydin / Kesiyorum
derdin as›yorum derdin / fiimdi ihtiyarlad›n hasta oldun / Anan›za bak›n anan›z›
rezil etmeyin derdin / Anam ay anam / Hiç yast›klarda yatmad›n m› / Benden iyi-
lik görmedin mi / Allah cennet mekan oldun / Kaç sene hayat geçirdik / Benim
iyili(¤i)mi görmedin mi / Dört sene yas ettim / Anam derdi eller gibi rahat m› et-
tiydin / Ne a¤l›yorsun senden baflka kocas› ölen yok mu derdin / Anam sen bil-
mezsin / Hayatta kanlalar bunu bilir derdin / Yurtta kalmak çok zormufl / Eller
bir fley dedi miydin / Ci¤erinin kap›s›na sokuluyor / Bir tane b›çak sokuluyor /
Bafl›nda bey demek hayat demek / Çoluk çocuk çanak çömlek demektir / Çocu¤u
nerde olsa bulursun / Bafl›nda koca hayat demektir / Allah herkesi bir yast›kta ko-
calts›n / Herkesin çolu¤unu çocu¤unu boyunduru¤unu eksik etmesin / Allah her-
kese güç kuvvet versin / Müslüman kardefllerimizi kimsesiz b›rakmas›n / Benim
gibi yurtlarda kalanlar çok da benim gibisi yok / Ah dedim yüreklerim deliniyor
/ Anadan yetim kald›m babadan yetim kald›m / Evlatlar›m› uçurdum geride kim-
sem kalmad› / Da¤lara gitsem al›m› allad›m gülümü gülledim / Gerilerde kal›p da
anam nerde kald›n / Da¤larda tafllara gitsem kimselerim kalmad› / Allah’›m sana
teslimim / Allah cennetlere göndersin / Herkesi bir kökende kurutsun / Yuva bo-
zuklu¤u vermesin kimselere / Çolu¤undan çocu¤undan ay›rmas›n / Kimsesiz yal-
n›z b›rakmas›n / Ahretlerde huri k›zlar› yoldafl›n olsun / Beni b›rakt›n da nere git-
tin / Evde yaln›z kal›r da rezil olursun demedin / Ben bir yakaya gitmedim / Afl-
lar› piflir de anan›z yesin derdin / Biber salatalar› edin / Anan›z ›s›ns›n derdin /
Gençli¤inde bilmediydin benim k›ymetimi / Hasta oldu da kocad›n da ölüm akl›-
na geldiydi / fiimdi bildi k›ymetimi / Da¤lara giderin ölmedi derdim / Salalar›
duysam ben görmeden ölüverdi mi derdin / Geldiydin ak örtülerin içinde buldum
/ Yüreklerimi yakt›n / Üç gün evveli gördüm ölmüfl de dirilmifl / Allah’›m öyle
dilemifl asl› ç›karm›fl / Bu dertler benim içimde mefle koru gibi / Anam› kaybettim
babam› kaybettim / Yedi ay›n içinde hepsini kaybettim / Kala kala kald› anam onu
da kaybettim / Yurt yerlerinde kalmad›m / Kimlere b›rakt›n beni diye a¤lamad›m
/ Allah’›m daha da yaln›z koymas›n / Çolu¤umu çocu¤umu bafl›mdan eksik etme-
sin / Allah onlara güç kuvvet versin / Da¤lar da¤lad› beni / Gören a¤lad› beni /
Dalgal› yaprak yeflil yaprak / Kimlere k›yd›n b›rakt›n beni (K-1).



e. A¤abeyin ard›ndan yas etme

Fatma fiahan o¤lu için yas etmifl iken k›z› Ayfle fiahan da a¤a-
beyi için yas etmifltir. Yas etme, yapay bir ortamda gerçekleflmifltir.
Ayfle fiahan’a “Bir de bizim için yas eder misin” dendi¤inde bizle-
ri k›rmam›fl, hat›ralar›na odakland›¤›nda yas etmeye bafllam›flt›r. O
an a¤abeyi hakk›nda akl›na ne gelirse onu söylemifltir. A¤bi / a¤a-
beyi ifadesi etraf›nda onun yaflam› hakk›nda bilgi vermektedir.
A¤abeyinin kendilerinden uzak 25 y›l geçirdi¤ini, dört k›z›n a¤abe-
yi oldu¤unu, kendisine çok güvendiklerini, mezar›na gittiklerini,
geride iki evlad›n›n kald›¤›n› dile getirmifltir.

Aman beniiiiim gözel abeeeem, datl› abeeeem beniiiiim 
Yirmi dört sene Mu¤lalada durup daaaa
πar›da¤›n diplerine mekan dutan aslan abeeeeeem beniiim
Mu¤la’lāda koca evleri durukana yanl›fl yollara seçen abeeeem 

beniiiim
Dört k›z›n efesiydiiiiiiiin, dört k›z›n kamças›d›››››n
Bizim sa¤ kolumuzduuuun, bizim uçan özgerimizdiiiin 
Esen rüzgar›m›zd›››››n aslan abiiiiiiim beniiiiim
Sene gaybedeli bir seneler oldu abiiiiiim
Seni biz ne diyeliiiiim, neler söyleyeliiiiim
Yollar›m›z denifliverdiiiii
Evlerimiiiiiz saç›l›verdiiii abeeeem
Dümbürek yollar›na gidece¤imize 
Garda¤’›n diplerine gidiyoz da
A¤lay›p avuna dönüyoz ard›m›zaaaaa aslan a¤abeyiiiiiim
‹ki evlad›na ellere boyun e¤diren a¤abeyiiiiiiim
‹ki evlad›n›n savas›na sürmeyen abeeeem beniiiiiim
Yirmi yedi yafl›ndaki ... bile ac›madaaaan
Bu ifllere tutup ta Garda¤’›n dibine yat›koyan
Aslan abiiiiim beniiiiim6 (K-8)
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6 Aman benim güzel a¤abeyim, tatl› a¤abeyim benim / Yirmi dört sene Mu¤la’larda
durup da / Karada¤’›n diplerine mekân tutan aslan a¤abeyim benim / Mu¤la’lar-
da koca evleri dururken yanl›fl yollar› seçen a¤abeyim benim / Dört k›z›n a¤abe-
yiydin, dört k›z›n / Bizim sa¤ kolumuzdun, bizim uçan rüzgâr›m›zd›n / Esen rüz-
gâr›m›zd›n aslan a¤abeyim benim / Seni kaybedeli bir sene oldu a¤abeyim / Sana



f. Torunun ard›ndan yas etme

1. Esenköy’de yirmi yafl›nda intihar etmifl olan torunu için Fat-
ma fiahan yas etmifltir. Yas etmesi istendi¤inde bir kere daha keder-
lendi¤i, üzüldü¤ü ve misafirlerini k›rmamak için yas etti¤i söylene-
bilir. 

Yas etmenin ana konusu intihar etmifl olan torununa ac›mas›
ve ona seslenmesidir. Ninesi, Ayfle’nin neden intihar etti¤ini sorgu-
lar. Bu durumu kabullenemez. Ac›s› aras›nda neden can›na k›yd›-
¤›n› ve kendini periflan etti¤ini, neden güzel can›na ac›mad›¤›n›
sorgular. Gençli¤ini niçin düflünmedi¤ini, kendisine içinde bulun-
du¤u durumu neden açmad›¤›n› sorar, niçin intihar etti¤ini bir tür-
lü anlayamaz. Kendini çaresiz hissetti¤ini, torununun kendini yak-
t›¤›n›, ninesinin de kolunu kanad›n› k›rd›¤›n› söyler. 

Āflam Āflaaaam
Niden canlāñaaa ∫asdetdiiiiiiñ Āflaaaaaaam
Neden anañ› māfetdiñ Āflaaaam
Güzē canlāñaaaa ac›mad›ñ m›››› Āflaaaam 
Genfllįñe düflünmediñ miii Āflaaaam
Neden bu yollar› dutduñ Āflaaam
Hallar›ñ neden bildįmediiiiñ Āflaaaam
Neden bu yollar› tutduñ Āflaaam
A benim a beniiim güzel Āflaaaam
Ne dįyiiiin
Tutdūñ yollaaa yañl›fld›n Āflaaam
Genfllįñe māfetdiñ Āflaaaaaam
Ne diyin Āflaaam
Ne diyiiiiiiin
Dēcek yerleriiim yo∫ Āflaaam
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biz ne diyelim, neler söyleyelim / Yollar›m›z de¤ifliverdi / Evlerimiz saç›l›verdi
a¤abeyim / Dü¤erek yollar›na gidece¤imize / Karada¤’›n diplerine gidiyoruz da
/ A¤lay›p avunup dönüyoruz ard›m›za aslan a¤abeyim / ‹ki evlad›n› ellere boyun
e¤diren a¤abeyim / ‹ki evlad›n›n sefas›n› süremeyen a¤abeyim / Yirmi yedi yafl›n-
daki ... bile ac›madan / Bu ifllere tutulup da Karada¤’›n dibinde yatan / Aslan a¤a-
beyim benim (K-8).



πendim yang›n›››m Āflaaam
Sen dā ço∫ yakd›ñ Āflaaaam
A benim a beniiiim her yēleriiii ›ran avkuran Āfleciiim 
Neden bu yollaraaa gįdiñ deee
Genfllįñeee ∫abir sokduñ daaaa
Neden bu yollaraaaa tutduñ Āfleciiiim7 (K-3)

g. Sevenlerin ard›ndan yas etme

1. Mu¤la’da yak›lm›fl a¤›tlar›n bir k›sm›n›n olay / d›fl öyküleri
vard›r. Bunlardan biri de “Çökertme” türküsüdür ve öyküsü k›sa-
ca flöyledir. Halil ve Gülsüm birbirlerini sevmifllerdir. Halil, k›z› is-
tese de k›z› vermezler. Halil k›z› kaç›r›nca kaymakam onlar› izler
ve Aspat mevkiinde yakalar. Bitez yal›s›na getirip orada helâlara
hapseder. Yaral› olan Halil ölür. Bu olay halk› çok etkiler ve bu
üzüntü üzerine a¤›t yak›l›r. Çökertme türküsü olarak bilinen ve
oyun ezgisi ile oynanan a¤›t flöyledir: 

“Çökertmeden ç›kt›m da Halil’im aman bafl›m selamet 
Bitez de yal›s›na varmadan Halil’im aman koptu k›yamet
Arkadafl›m ‹braham Çavufl Allah’›na emanet 
Buras› da Aspat de¤il Halil’im aman Bitez yal›s›
Ci¤erime atefl sald› telli kurflun yaras›
Güvertede gezer iken aman kunduram kayd›
‹pekli mendilimi (Halil’im) rüzgar ald›
Çak›r gözlü Gülsüm’ümü aman kolcular ald›
Buras› da Aspat de¤il Halil’im aman Biyez yal›s›
Ci¤erime atefl sald› telli kurflun yaras›”

(Yurt Ansiklopedisi 1982-1983: 5948)
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7 Ayfle’m Ayfle’m / Neden canlar›na kast ettin Ayfle’m / Neden anan› mahvettin
Ayfle’m / Güzel canlar›na ac›mad›n m› Ayfle’m / Gençli¤ini düflünmedin mi Ay-
fle’m / Neden bu yollar› tuttun Ayfle’m / Hallerini neden bildirmedin Ayfle’m /
Neden bu yollar› tuttun Ayfle’m / A benim a benim güzel Ayfle’m / Ne diyeyim /
Tuttu¤un yollar yanl›flt› Ayfle’m / Gençli¤ini mahvettin Ayfle’m / Ne diyeyim Ay-
fle’m / Ne diyeyim / Diyecek yerlerim yok Ayfle’m / Kendim yang›n›m Ayfle’m /
Sen de çok yakt›n Ayfle’m / A benim a benim her yerleri k›ran parçalayan Ayfle-
ci¤im / Neden bu yollara girdin de / Gençli¤ine kabir soktun da / Neden bu yol-
lar› tuttun Ayfleci¤im (K-3). 



Yap›s›nda kararl›l›k göstermeyen türkü, kafiye ölçüsü ve iç
öyküsüyle sanat de¤eri tafl›makla beraber, Mu¤la’da yas etme
ad›na söylenmifl ve ünlenmifl tek türkü de de¤ildir. “Feraye”,
“Bodrum Hakimi”, “Ormanc›”, “Karaova Dü¤ünü” (Uykucu
1983: 159-160; Eren 2003: 15-67) gibi çok iyi bilinen türküler, asl›n-
da iç öyküleri ile birer a¤›tt›r. Oysa bu a¤›tlarla oyunlar oynan›r,
türküler yas ezgileri ile de¤il, oyun ezgileri ile söylenir. Asl›nda
sözlerinin anlamlar› birer a¤›t olan türkülerin ilk yak›c›s›, yaflan-
m›fl olan üzüntüyü yas etme ezgisi ile söylemifl fakat zamanla yas
ezgileri, bir flekilde oyun havalar›na dönüfltürülüfl olmal›d›r. Tür-
külerin iç öyküleri ile ezgileri aras›nda belirgin bir farkl›l›k bulun-
maktad›r.

Ad› geçen türküler, olaylar›n yafland›¤› zaman dilimine ve ka-
mu duyarl›l›klar›na flahitlik eder. A¤›tlar, halk› sözlü olarak ya-
flanm›fl olaylar hakk›nda bilgilendirir, ölümlerin ve ayr›l›klar›n
ac›s›n› toplumla paylaflan ezgili sözlerle sanatl› bir paylafl›m ger-
çeklefltirilir.

4. Gelin Ard› Yas Etme Ritüeli 

Mu¤la’n›n baz› köylerinde dü¤ünler üç veya befl gün sürmek-
te ve dü¤ün içinde k›na ile birlikte yas etme ortam› gerçekleflmek-
tedir. K›na yak›lmadan önce anne ile k›z aras›nda yas etmeler a¤la-
flarak bafllar, k›na esnas›nda ve sonras›nda devam eder. Gelene¤e
göre, gelin alma günü olan perflembe günü öncesinde, sal› ve çar-
flamba günü akflam› k›na yak›l›r. Sal› günü gelinin bafl k›nas› yak›-
l›rken anne k›z›na sar›l›r ve yas etmeye bafllar: “π›z›m gitme, gelin ol-
ma, evini ›ss›z, desdisini susuz ∫oyan ∫›z›m. Babañ alīcak (a¤layacak), an-
neñ, ∫ardefllē…” gibi sözler söyler. Yas edenler aras›nda akraba ol-
mayan komflular, geline ve anneye sar›l›p a¤lafl›rlar. 

Gelin ard› yas etmeden önce geline abdest ald›r›l›r. Çarflamba
günü akflam› gelinin el ve ayak k›nas› yak›l›r. Yas ederek gelin
oturtulur yenge, elindeki bir çanak k›nay›, gelinin önce sa¤ eline ve
sol aya¤›na, daha sonra sol eline ve sa¤ aya¤›na yakar. K›na yak›-
l›rken bütün k›na boyunca yas edilir (K-2).
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Yerkesik beldesine gelin getirilirken K›zlan köyü ç›k›fl›nda ço-
ban kad›n, gelin arabas›n›n önüne atlayarak “sen gelin mi gidiyor-
sun” diye geline sar›l›p a¤layarak yas etmifltir (K-8). Mu¤la’n›n çe-
flitli belde ve köylerinden dört yas etme metni derlenmifltir: 

1. Bodrum’un Mumcular beldesinden Hayriye Gül, iki adet ge-
lin ard› yas etme örne¤i söylemifltir. Gelin evden ayr›l›p ata bindi-
rildi¤i esnada, sanki evden cenaze ç›km›fl gibi yas edilirmifl. Günü-
müzde gelene¤in azald›¤› belirtilmifltir. 

Yas etme cümleleri günlük yaflam›n içinden sözlerle oluflmak-
tad›r ve k›z›n yapm›fl oldu¤u hizmetler an›lm›flt›r.

“Elleri filcanl› k›z›m omuzlar› havlulu k›z›m, 
Bubas›na, misafirlere filcanlarnan kimlē gayvelerini veriyoru.
Bubas›n›ñ evinde abdes edince namaz ∫›l›yoka namazlīs›n› 

kim yaz›yoru ∫›z›m. 
Havlular› babas›n›ñ abdas›na ellerine kim tutuyoru ∫›z›m.
Abisiniñ önünde ifllēden gelik gelen ∫›z›m.
Sen nerlere gitdiñ flimdi k›z›m.” (K-7)

2. Hayriye Gül, anlatt›¤› ikinci a¤›tta bir gelin için yas etmenin
ne anlama geldi¤ini, f›kra gibi yaflanan gerçek bir olaydan hareket-
le dile getirmifltir. Bu olay, kaynak kiflinin kayn›n›n görümcesinin
bafl›ndan geçen bir olaym›fl. Hem a¤lar›m hem giderim diyen bir
anlay›fl, gelinle damad›n aras›n› açacak kadar büyüyecektir. 

Kaynak kifli: “bu eviñ ∫›z› (kendi oturdu¤u evi gösterip), benim
gay›nnan›ñ görümcesi. Gelin gidiyomufl. Güvey gelmifl. K›na yanāka bu-
rada yas iderlē. Hani geline eline ayāna k›na yanarka yas iderlē, ālarlā.
Güvey diñliyoru. Eviñ bi odas›na geflmifl, geline k›na yan›yo. Dimifl ki bu-
bas›na” 

“Babam bafl› sar›kl›lar› dengim mi sand›ñ
Düz ovalar› engin mi sand›ñ babam 
Sen beni bafl› sar›kl›lara nas› verdiñ
Ben unu isdemiyodum a babam 
Niden yapd›ñ babam”
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deyip gelin odan›n birinde babas›na a¤lar, yas edermifl. Kaynak ki-
fli yas etme sözlerinin devam› oldu¤unu fakat kalan›n› unuttu¤unu
belirtmifl, ard›ndan yas etme öyküsünü anlatm›flt›r. Buna göre gü-
vey, gizlice k›z›n evine gitmifl, k›z›n nas›l yas etti¤ini iflitmifl. ‹flitip
kafas›n› sallarm›fl. K›z›n o¤lan evine varas› gelmezmifl, babas›na
neden sar›kl›lara verdin dermifl. Gelini ata bindirmifller, güvey evi-
ne getirmifller. Gelin akflam içeri girince yengeler, gelini güveye b›-
rakm›fl gitmifller. Güvey demifl ki: “Bafl› sar›kl›lar› dengim mi sand›n
/ Düz ovalar› engin mi sand›ñ diye ālad›ñ, yas itdiñ ba¤›ra ba¤›ra hadi ba-
kim demifl, eviñize dimifl.” Gelinin elbiselerini ç›karm›fl baflka bir elbi-
se giydirmifl ve kap›dan gönderivermifl. Gelin güveye dönmüfl
“Aaa sar›kl››››m, ben de bora gide gelmedim. Ben seni çok seviyon demifl”
(Anlat›c› güler). Güvey, “öyleyse gel gel içeri” demifl ve gelini içeri
alm›fl (anlat›c› güler) (K-7).

3. K›na yak›l›rken on dört yafl›nda gelin olan kaynak kifli, k›-
na ortam›n›, daha küçük oldu¤unu, neyin nas›l olaca¤›n› bileme-
di¤ini, teyzesinin kendini biraz da zorla a¤latt›¤›n› anlatm›flt›r:
“K›na yakd›lā. Hindi üfl dene ∫ad›n geldi. Beni tenkeniñ üsdüne otur-
dulā. Gelinke sandalye yok. Undan sōna k›na yakd›lā. Bi flark› sõledilē,
“iliman›m, pōtukal›m / bu gece borda ∫alal›m” deye. Undan sōna anam
bafllad› āl›m›ya k›na yakarka. Bi de dēzem vard› benim. H›s›mlādan. Hö-
le elimi dutdulā (elini bile¤inden tutar). Sen dedi ufac›kdan var›rkan
dedi ālamad›ñ da dedi, bi yumuruk ∫odu benim elime. Ben dutuyon eli-
mi de ālāyola (a¤l›yorlar) gāri. Ben de ālāyon gāri. Hani yas ediyon.
Anam orda ālāyoru.” 

Kusurlu hece yap›s›yla mani formunda yas etme, giden gelinin
ard›ndan ezgilerle söylenir.

Evlerimiñ dirē
Yüreklerimiñ yürē
Elleriñ ∫aflī
Gidiyor evleriñ yak›flī”

“Iraflara ∫oydum fincan›
Gidiyor evleriñ bir can›
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Evimiñ b› ∫›z›
Gidiyor evlerimiñ dirē8 (K-1).

4. Yarafl köyünden Adile Ak›nc›, kendi k›z› için üzüntüyle na-
s›l yas etti¤ini anlatm›fl ve yas etme ortam›n› yeniden yaflam›flt›r.
K›z›n›n sürmeli oldu¤unu, ona doyamad›¤›n›, evlerin ve da¤lar›n
yak›fl›¤› oldu¤unu anlat›r. K›z›n› neden memura verdi¤ini, öpme-
lere k›yamad›¤›n› çaresizlik ve üzüntüler içinde söyler. K›z› için ha-
y›r dua ederek yas eder. Son cümleler, k›z›n›n annesi için söyledi¤i
yas etme cümleleridir. 

Eve gelseeem evleri yak›fld›r›d››››n 
Dava gitseeem davlar› yak›fld›r›d›››n 
Gözüm ākada ∫almazd›››› a ∫›z›››››››m 
Sürmeli ∫›z››››m sürmeli gīz›››m 
Doya doyaaa duramad›m seniñleeen 
πüçcükden vēdim deeee ālad›m ∫ad››››m 
Verimazd›m emmeeee
Anas› bubas› yok diye ālad›››››m
Hüüü hüüü hüüüüü

Evlerdeeee yak›fl›rd›n
Dālara gitseeeeeen yak›fl›rd›››››››n
Elleri çenteliiiii memura veriyorduuum
Bubas› yok diyeeee ufac›kdan
πendim gibi oluuu da ālāda geçinemez deye vēdiiiiiiim 
A yavr››››m
Var›m da senidiiiiñ yo∫um da sendiiiiiñ
Her dertlerimiiii senle de ald›››››m
A yavruuuum ci¤erlerimden kopduuuuuñ koparamad››››m 
Öpmelere ∫›yamad›m emmeeee
Ellere vēmeye ∫›yd›m a yavr›››››m
Elleriñ marān› senne ald››››m
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8 “Evlerimin dire (¤i) / Yüreklerimin yüre(¤i) / Ellerin kafl›(¤›) / Gidiyor evlerin ya-
k›fl›(¤›)” // “Raflara koydum fincan› / Gidiyor evlerin bir can› / Evimin bir k›z› /
Gidiyor evlerimin dire(¤i), (K-1). 



πoca yüzü gõmediiiim
πocalāda dikin dutmad›››››m
Geldin miydin seninle ālard››››m a çocuuuuuum
Beni yal›ñ›z b›rakd›ñ da gitdiiiiñ
Geçinemez demedim mi ben seneeee
U cavur cad› ∫aynala demediñ miii
πendim var›yoñ demediñ miiii
πulaklar›m› savur ederin dediiiiñ
Gözlerimi kör ederin dediiiiiñ
Hasda eliñ ōlu demedim miiiiiii
Geçinemezsiñ demedim miii ben seneeeee
Anam dayan›r››››n var›yon demediñ miiii
Anam kimlerle ∫ald›››› demediiiiiiñ
Beni b›rakd›ñ gitdiiiiñ
Elleriñ kõlerine vermiyen de
Bi yudum sulaaaa vesin dediiiiim
Bi bak›r sulaaaaa vēsin dedim 
Afl›r afl›r meml›katlaraaa getmesin demedim miiiiii 

A yavr››››››››››m
Ci¤erlerimden kopduuuuñ ∫›yamad›m emmeeee 
Nāpan veriveren ellere dediiiiim
Hadi ūrlar olsuuuuun 
Bafl›ña gün dōsuuuuun 
Elleriñ kap›lar› zordur dediiiiiim
Geçinirin anam dediiiiiiñ 
Dālara getdim a yavr››››››m
U gidēse ben nas› dayanr›m dediiiiiiiim
Ay anam al›fl›verisiñ demediñ mi beneeeee 
Öle dediiiiiiñ 
Nas› dayanam ele veriiiiiiim
Gelin olduñ da gitdiiiiiiñ 
Allah bi yüz gõdüüüüüüñ bi dā gösdermesin 
Allah geçinmek vēsiiiiiin 
Allah mutlu olsun çocum dediiiiiim 
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Ay anaaaaam
Sen b›rakd›ñ da gitdiiiiñ beniiiii
Ben seni b›rakd›m gitdiiiiiiim
A ∫›z›››››››m yaln›z ne haliñ vāsa gör dediiiiiiiim
Sen de beni b›rakd›››››ñ
Yan›ñda ∫omflular›ñ vā
Onlarla dur dediiiiiiiñ beneeeee
Hadi anam hak∫›ñ› helal et9 (K-1)

5. Yas Etme veya A¤›t Yakma Ritüelinin Boyutlar› 

‹slam öncesinden gelen ritüelin naz›m biçimiyle ‹slam sonras›-
na tafl›nd›¤› kimi araflt›rmac›lar taraf›ndan belirtilse de (Roux 1999:
271) sadece naz›m de¤il, nesir yap›l› a¤›tlar da ‹slam sonras›na ta-
fl›nm›flt›r. 
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9 Eve gelsem evleri yak›flt›r›rd›n / Da¤a gitsem da¤lar›n yak›flt›r›rd›n / Gözüm ar-
kada kalmazd› a k›z›m / Sürmeli k›z›m sürmeli k›z›m / Doya doya duramad›m se-
ninle/ Küçücükken verdim de a¤lad›m kald›m / Varamazd›m amma / Anas› ba-
bas› yok diye a¤lamad›m / (Elini yüzüne kapat›r) / Evlerde yak›fl›rd›n / Da¤lara
gitsen yak›fl›rd›n / Elleri çantal› memura veriyordum / Babas› yok diye ufac›ktan
/ Kendim gibi olur da oralarda geçinemez diye verdim / A yavrum / Var›m da
sendin yo¤um da sendin / Her dertlerimi seninle ald›m / A yavrum ci¤erlerimden
koptun koparamad›m / Öpmelere k›yamad›m amma / Ellere vermeye g›yd›m a
yavrum / Ellerin meram› sene ald›m / Koca yüzü görmedim / Kocalarda diki(fl)
tutmad›m / Geldin miydin seninle a¤lard›m a çocu¤um / Beni yaln›z b›rakt›n git-
tin / Geçinemez demedim mi ben sana / O kafir cad› kaynana demedim mi / Ken-
din var›yorum demedin mi / Kulaklar›m› sa¤›r ederim derdin / Gözlerimi kör
ederim derdin / Hasta elin o¤lu demedim mi / Geçinmezsin demedim mi ben sa-
na / Anam dayan›r›m var›yorum demedin mii / Anam kimlere kald› demedin /
Beni b›rakt›n gittin / Ellerin köylerine vermeyeyim de / Bir yudum sular versin
dedim / Bir bak›r sular versin dedim / Afl›r afl›r memleketlere gitmesin demedim
mi / A yavrum / Ci¤erlerimden koptun k›yamad›m amma / Ne yapay›m verive-
rin ellere dedim / Haydi u¤urlar olsun / Bafl›na gün do¤sun / Ellerin kap›lar› zor-
dur dedim / Geçinirim anam dedin / Da¤lara gittin a yavrum / O giderse ben na-
s›l dayan›r›m dedim / Ay anam al›fl›verirsin demedin mi bana / Öyle dedin / Na-
s›l dayanay›m ele veririm / Gelin oldun da gittin / Allah bir yüz(ün) gördün bir
daha göstermesin / Allah geçinmek versin / Allah mutlu olsun çocu¤um dedim /
Ay anam / Sen b›rakt›n da gittin beni / Ben seni b›rakt›m gittin / A k›z›m yaln›z
ne halin varsa gör dedim / Sen de beni b›rakt›n / Yan›nda komflular›n var / On-
larla dur dedin bana / Haydi anam hakk›n› helal et (K-1). 



Altay fiamanlar›n›n söyledikleri a¤›t cümleleri, ölenin yapt›k-
lar›yla do¤rudan ilgilidir. Ölenin mezar tafllar› üzerine yaz›lanlar
da o kiflinin yaflam›nda yapt›klar› önemli iflleri öne ç›karan cümle-
lerden oluflur. Ölenin ard›ndan söylenen a¤›tlarla, mezar tafllar›nda
yaz›lanlar aras›nda benzer bir mant›k söz konusudur. ‹Ö mezar ki-
tabeleri, bu arada Yenisey Yaz›tlar›’ndaki a¤›tlar›n her biri, birer
nesir cümlesidir (Roux 1999: 264-268, 270). Jean Poul Roux’un da
iddia etti¤i gibi (Roux 1999: 267) eski Türk mezar tafllar›, adeta öle-
nin yap›p ettiklerini ortaya koyan birer a¤›t niteli¤i tafl›maktad›r
(Orkun 1987: 512-514, 523-531, 543-545 vd.).

Orta Asya Türk kültüründe a¤›t yakman›n zaman› hakk›nda
bilgiler yer almaktad›r. Buna göre cenaze yeme¤i yenmeden önce
a¤›t yak›lmal›d›r. A¤›t yakman›n temel amac›, ölenin yap›p ettikle-
rinin, erdemlerinin anlat›lmas›, ölenin k›ymetinin ortaya konulma-
s› ve yoklu¤unun ne kadar büyük bir kayba neden oldu¤unun an-
lat›lmas›d›r. Yak›lan a¤›tlarla mezar tafllar›, ayn› anlay›fl›n devam›-
n› yans›t›r. Bu mezar tafllar›n›n birinde: “oruçluyken ve ayakta hayk›-
raraktan aç›klamada bulununuz” denilmektedir (Roux 1999: 266). 

Mu¤la’da devam eden yas etme gelene¤i, Orta Asya’daki eski
Türk gelene¤inden farkl› de¤ildir. Ölenin k›ymeti, toplum kat›nda-
ki de¤eri, geçmiflte ve günümüzde yas etme gelene¤inin neden ge-
rekli oldu¤unu veya sürdürüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Mu¤-
la’da ölen kifli ard›ndan söylenen a¤›tlar›n içerikleri, onun hayatta
iken yap›p ettikleri ile ilgilidir. Hayk›rarak veya h›çk›rarak ölenin
veya gidenin ard›ndan yas etmeler, ölen ve giden kifliye verilen bir
de¤erdir. Orta Asya’dan Anadolu’nun en ücra köflesinde yer alan
Mu¤la’ya kadar tafl›nan yas etme cümleleri, hem iç yap›lar› hem de
d›fl yap›lar› ile büyük bir benzerlik arz ederler. 

Altay Türkleri aras›nda dul kalan kad›n, ölü yurtta kald›¤› sü-
re içinde a¤lamak zorundad›r. A¤larken kendi zaman diliminin
özel koflullar›ndaki ortam, ölen kocan›n methedilmesi, Mu¤la’da
kad›nlar›n yakt›klar› yas etme cümleleriyle iç ve d›fl yap›lar›yla
benzerdir: 
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“Kahraman›m hayatta iken
Alt›n yakal› ipek kürk giyerdim
Fakat o öldükten sonra
Afla¤› köleler gibi
Deriden kaput giyerim
Kahraman›m hayatta iken, 
Çinlilerin ekmek ve pirincini yerdim, 
Fakat o öldükten sonra
Köleler gibi kaba bulgur yerim.
Kahraman›m güzel ve muhteflemdi, 
Oca¤›m›z nefleli idi, 
Ambar›mda mallar çoktu, 
Kocam›n gölünde
Ku¤u bile yüzemezdi, 
Fakat flimdi onun üzerinde 
Kötü karga bile uçuyor.
Kocam›n gölünde
Kaz bile yüzemezdi
Fakat flimdi onun üzerinde, 
Kötü karga bile uçuyor.
Eskiden bana yaklaflmaya 
Cesaret edemeyen kötü adamlar
fiimdi küstahça bana: 
Sen art›k bizimsin ey dul! diyorlar.” (Radloff 1986: 204)

Ölen kocan›n ard›ndan ona nas›l güvendi¤i ve flimdiki yaln›z-
l›¤›n›n nice olaca¤› üzerine söylenen sözler, hem düz cümlelerden
oluflmaktad›r, hem de herhangi bir bent, hece, kafiye kayg›s› tafl›-
mamaktad›r ve Mu¤la’daki yas etme örnekleri ile paralellikler arz
etmektedir. 
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Sonuç 

Yas etmek, ölen veya gidenin ard›ndan a¤layarak içindeki ac›-
y› sözlere dökmektir. A¤›tlar veya yas etmelerin ana temas› ayr›l›k-
t›r. ‹nsan, geçici veya kal›c› (öte dünyaya ertelenen) bir flekilde sev-
di¤i, de¤er verdi¤i kifliyi görememe ad›na yas eder. Yas etmek ve-
ya a¤›t yakmak, ölen kifliye verilen bir de¤erdir. Genellikle arala-
r›nda kan ba¤› bulunanlardan, de¤er verme ad›na yas etmeleri bek-
lenir. Kan ba¤› olanlar›n yan› s›ra yer ba¤› olanlar aras›nda da yas
etmeler görülür; ayn› köyden kad›nlar, gidenler için yas ederler.
Yas etme sonucu a¤lay›p içini döken kad›n, bu üzüntüsünü do¤al
olarak çevresiyle paylaflm›fl olur. Yas etme, ölenin çevresinden bek-
lenilen bir gelenektir. Ölenin ard›ndan a¤lamamak ay›plan›r, toplum
taraf›ndan yerilir. Ölenin insan oldu¤u, hayvan olmad›¤› bir kere
daha hat›rlat›larak yas etmemek k›nan›r. Böyle bir anlay›flla yas tö-
renleri canl›l›¤›n› korumufl, varl›¤›n› önemli ölçüde sürdürmüfl
olur. Mu¤la’da yas etme sözlerinin ço¤u, konuflma ve ac›s›n› düz
cümlelere dökme fleklinde gerçekleflir. Türkü ve mani formuyla di-
le getirilen yas etmeler de vard›r. Derlemeler yapt›¤›m›z yerlerde
daha çok naz›m düzeyinde olmayan, sanat kayg›s› tafl›mayan yas
etme cümleleri ile karfl›lafl›lm›flt›r.

Destan devrinin yani kahramanl›k ça¤›n›n çoktan bitti¤i, bil-
gi ça¤›ndan uzay ça¤›na geçildi¤i günümüzde gelenek, aile ba¤la-
r› üzerinden devam ettirilmektedir. Yas edilmemesinin k›nanma-
s›, yas etme gelene¤inin yapt›r›m› olmufl; k›rsalda yaflayan insan-
lar›n yak›n iliflkileri, yas etme ritüellerinin canl› kalmas›n› sa¤la-
m›flt›r. 

‹slamiyet’in Türkler taraf›ndan kabul edilmesinin üzerinden
yüzlerce y›l geçmifl olmas›na, ‹slamî anlay›fl›n feryat etme gibi afl›-
r›l›klar› men etmesine ra¤men, a¤›t yakma / yas etme gelene¤i gü-
nümüze kadar varl›¤›n› sürdürmüfltür. Bu iflleviyle a¤›t yakma /
yas etme, ölüm ve / veya ayr›l›k sonras› bir milletin yap›p etmele-
ri ile birlikte derinli¤i olan kültürün izlerini tafl›maya devam etmifl,
toplumun dinamiklerden biri olmay› sürdürmüfltür.
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Kaynak kifliler (K-no.)

K-1: Ak›nc›, Adile, 1950 Yarafl köyü / Mu¤la do¤umlu, ilkokul dörde
kadar okumufl, ev han›m›.

K-2: Asmal›, Nurten, 1938 Bafa beldesi / Milas do¤umlu, ilkokul me-
zunu, ev han›m›.

K-3: Cankurt, Zülahi, 1935 Esençay köyü / Mu¤la do¤umlu ve ilkokul
mezunu, ev han›m›.

K-4 Çulha, Bilal, 1941 Çamoluk köyü / Mu¤la do¤umlu, emekli ö¤ret-
men ve muhtar.

K-5: Çulha, Süleyman, 1930 Çamoluk köyü / Mu¤la, (Nüfusu Göktepe
köyüne kay›tl›), üçüncü s›n›fa kadar okumufl, tütüncülük, çiftçi-
lik, çobanl›k yapm›fl.

K-6: Direk, fierife, 1949 Esençay köyü / Mu¤la do¤umlu, ilkokul me-
zunu, ev han›m›.

K-7: Gül, Hayriye, 1928 Gölbafl› köyü / Mumcular beldesi / Bodrum
do¤umlu, ilkokul mezunu, ev han›m›.

K-8: fiahan, Ayfle, 1972 Esençay köyü / Mu¤la, ilkokul mezunu, ev ha-
n›m›.

K-9: fiahan, Fatma, 1945 do¤umlu, Esençay köyü / Mu¤la, ilkokul me-
zunu, ev han›m›.

K-10: fiaban, Mehmet, 1947 Esençay köyü / Mu¤la do¤umlu, ilkokul
mezunu, emekli ve çiftçi.

K-11: Tuncer, Remiye, 1950 Yerkesik beldesi do¤umlu, ilkokul mezu-
nu, ev han›m›.
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Foto¤raf 1: Göktepe köyünde yas eden kad›n

Foto¤raf 2: Esençay köyü, Fatma fiahan
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Foto¤raf 3: Zülahi Cankurt

Foto¤raf 4: Yarafl köyü, Adile Ak›nc›
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Yörelerden





Tahtac›larda A¤›t Yakma Gelene¤i

Sat› Kumartafll›o¤lu*

Tahtac›lar›n kim olduklar› hakk›nda ortaya serilen bilgiler, ge-
nel olarak ayn› noktada toplanmaktad›r. Buna göre Bat› ve Güney
Anadolu k›y› fleridinde genellikle ormanl›k alanlarda yaflayan Tah-
tac›lar, eskiden tahtac›l›k ifli ile u¤raflt›klar› için bu isimle an›lmak-
ta olup ayn› zamanda Alevî-Türkmen zümresi içinde yer almakta-
d›rlar (Birdo¤an 1995: 9; Ç›blak 2005: 39; Baha Said Bey 2006: 132).
Tahtac›lar hakk›nda pek çok bilim adam›n›n varm›fl oldu¤u ortak
kan›, onlar›n Orta Asya’dan gelmifl bir oymak olan A¤açerilerin de-
vam› olduklar›d›r (Sümer 1962: 521-528; Birdo¤an 1995: 9-10; Yörü-
kân 2002: 149). Di¤er Alevîlerden farkl› olarak Tahtac›lar, iki oca¤a
ba¤l›d›rlar. Bunlardan biri ‹zmir/Narl›dere’de bulunan “Yan›nya-
t›r oca¤›”, di¤eri ise Ayd›n/Refladiye’deki “Hac› Emirli oca¤›”d›r
(Baha Said Bey 2006: 133; Selçuk 2004: 30). Tahtac›lar, hem ba¤l› ol-
duklar› bu ocaklar itibariyle hem de tarihî süreç içerisinde birtak›m
siyasî, ekonomik ve sosyal flartlar itibariyle, di¤er Alevî topluluklar
ile Sünnî topluluklardan kültürel yönden baz› farkl›l›klar arz et-
mektedirler.

* Sat› Kumafltarl›o¤lu, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü araflt›rma görevlisi, Bal›kesir.



Önceleri konar-göçer biçimde yaflayan Tahtac›lar, daha sonra
da¤l›k alanlarda orman içlerinde toplumun di¤er kesimlerine uzak
bulunduklar›ndan ve tarihî süreçte birtak›m dinî-siyasî etkenler-
den dolay› kapal› bir toplum özelli¤i göstermifllerdir. Yaflam tarz-
lar›n›, kültürlerini, inançsal boyutlar›n› bu özelliklerinden dolay›
korumufllar, d›fl tesirlerden daha az etkilenmifllerdir. Bu nedenden
dolay› Tahtac›lar›n yaflamlar›nda görülen pek çok unsur, eski Türk
kültüründen izler tafl›makta ve günümüzde de canl›l›¤›n› sürdür-
mektedir. Bunlardan bir tanesi de cenaze törenlerinde a¤›t yakma
gelene¤idir. 

Tahtac›larda gördü¤ümüz a¤›tlar, genellikle bir merasime
ba¤l› olarak yak›lmaktad›r. Bu merasimler, ölüm olay›n›n ard›ndan
düzenlenen cenaze töreni ile cenaze töreninin ard›ndan düzenle-
nen “ölü hay›r›” törenleridir.

1. Cenaze Töreninde Yak›lan A¤›tlar

Tahtac›lar›n cenaze törenlerinde yak›lan a¤›tlar›n, Anadolu’nun
de¤iflik yörelerinde yak›lan a¤›tlardan önemli bir fark› vard›r. Cena-
ze e¤er gecelemek zorundaysa zakirler, cenazenin bafl›nda sazlar›yla
“nefes” söylerler. Nefes, bilindi¤i üzere Alevî-Bektaflî kültüründe
“ilahi”ye karfl›l›k olarak kullan›lan bir terimdir. Hem hece hem aruz
vezni ile ve hem gazel hem de koflma biçimiyle söylenen nefesler, ge-
nellikle cem ayinlerinde saz eflli¤inde makamlarla okunur (Güzel
2004: 589). Alevî-Türkmen zümresi içinde yer alan Tahtac›lar, gece
boyunca ölünün bafl›nda saz eflli¤inde nefesler söyleyerek günümüz-
de a¤›t yakma gelene¤ini canl› bir flekilde sürdürmektedirler. Ancak
günümüzde bu gelenek, geçmifle göre daha zay›f kalmaktad›r. 

Ölünün bafl›nda saz çalarak nefes söyleyenler genellikle “za-
kir”lerdir. Ölünün etraf›nda daire oluflturarak söylenen “cenaze
nefesleri”, Hatayî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Kul Mustafa gi-
bi Alevî-Bektaflî kültürünün önde gelen flairlerine ait nefeslerdir.
Ancak bu cenaze nefeslerinin sahipleri her ne kadar belli olsa da
bunlar, ölümle ilgili herkesin duygular›na tercüman olabilecek
a¤›tlard›r. 
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Cenaze bafl›nda sazlar›yla nefes söyleyen zakirler, cem ayinle-
rinde yapt›klar› görevlerle Alevî-Bektaflî kültürünün önemli bir
parças› olmakla birlikte, geçmiflteki ozanl›k gelene¤inin günümüz-
de Alevî-Bektaflî kültürüne uzanan bir dal›d›r. Özellikle Bat› Ana-
dolu’da âfl›kl›k gelene¤inin çok zay›f oldu¤u bilinmektedir. Asl›n-
da zakirler, Bat› Anadolu’da Tahtac›lar ve Çepniler aras›nda ve
tüm Anadolu’da tüm Alevî-Bektaflî zümresi aras›nda âfl›kl›k gele-
ne¤ini farkl› dinî-kültürel bir boyut ve farkl› isimler alt›nda devam
ettirmektedirler. Zakirler, “kamber”, “sazandar”, “gövender” gibi
isimlerle de an›lmaktad›rlar (Duymaz vd. 2007). Alevî-Bektaflî kül-
türünde zakirlerin as›l icra ortamlar›, dinî ve sosyal içerikli bir ayin
olan cem ayinleridir ve zakirler, buralarda saz çal›p fliir söylemek-
tedirler. Ancak cenaze törenlerinde zakirler taraf›ndan ölüm konu-
lu nefesler okunmas›, yaln›zca Tahtac›lara özgü bir durum olarak
görünmektedir. Nitekim Bal›kesir Çepnilerinde ve Tahtac›lar›nda
kamberlik gelene¤i üzerine yap›lm›fl olan çal›flmada Tahtac›lar ara-
s›nda kamberlerin cenaze bafl›nda nefes okuduklar› ama Çepniler
aras›nda böyle bir gelene¤in var olmad›¤› tespit edilmifltir (bkz.
Duymaz vd. 2007). Mersin Tahtac›lar› üzerine bir çal›flma yapm›fl
olan Ali Selçuk da ölünün etraf›nda daire fleklinde toplan›p saz efl-
li¤inde a¤›t yakma âdetinin, Anadolu’da Tahtac›lara özgü bir gele-
nek oldu¤unu belirtmektedir (Selçuk 2004: 217). Elmal›’ya ba¤l›
Akçaenifl Tahtac›lar›nda, ölünün gecelemesi gerekti¤i durumlarda
köyde bulunan zakirler, ölünün etraf›nda sabaha kadar saz çalarak
nefesler okur ve evdeki herkesi a¤lat›rlar (Engin 1995: 40). Biz de
Edremit Tahtac›lar› aras›nda bu gelene¤in zay›f da olsa devam et-
ti¤ini tespit etmifl bulunmaktay›z. Edremit’e ba¤l› Tahtakufllar kö-
yünde ölüm olay› e¤er ö¤leden sonra gerçeklefltiyse cenaze, ertesi
güne kadar beklemek ve gecelemek zorundad›r; gece ise ölünün
bafl›nda nefesler okunmaktad›r (K5).

Mersin Tahtac›lar› üzerine doktora tezi haz›rlam›fl olan Nilgün
Ç›blak, cenazenin bafl›nda zakirler taraf›ndan saz eflli¤inde söyle-
nen nefeslerden yedi adet derlemifltir. Bu nefesler fiah Hatayi, Pir
Sultan Abdal, Kul Himmet Üstad›m ve Kul Mustafa’ya ait olan ne-
feslerdir. Bu nefeslerde genel olarak dünyan›n gelip geçicili¤i ve
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kimseye kalmayaca¤›, herkesin sonunda öbür dünyaya göçece¤i,
ölümün gerçekli¤i ve ölümden kaç›n›lmazl›k, ölümden sonra yeni
bir hayat›n bafllayaca¤›, hayattayken kazan›lm›fl olan mal-mülk,
flan ve flöhretin öbür dünyaya götürülemeyece¤i, dünyada yap›lan-
lar›n hesab›n›n mahflerde sorulaca¤› gibi konular ele al›nm›flt›r
(Ç›blak 2005: 259-264). Nefesler 3, 4, 5 ve 7 dörtlük hacminde, 8’li
veya 11’li hece ölçüsü ile söylenmifllerdir. Ancak fliirlerin baz› m›s-
ralar› sözlü gelene¤in etkisiyle 9’lu veya 12’li hece halinde söylen-
mifltir. Kafiyeleniflleri ise “koflma” naz›m biçiminin kafiyelenifline
uygundur. Bu nefeslerden fiah Hatayî ve Kul Himmet Üstad›m’a
ait iki nefesi aktarmak istiyoruz:

fiah Hatayî’ye ait cenaze nefesi

Ey erenler ben bir fikir eyledim
Nice hanelere kalmad› dünya
‹ndim yaradana flükür eyledim
Nice pehlivana kalmad› dünya

Kara bulut olup havaya a¤an
Sulu sepen olup yerlere ya¤an
Atas› Allah topraktan do¤an
Hazreti ‹sa’ya kalmad› dünya

Elinde asas› vard›r bir niflan
Nur da¤›nda meleklerle konuflan
Hakk’a bin bir kelimeyi dan›flan
Hazreti Musa’ya kalmad› dünya

Aslan kimi Medine’den boflanan
Gökyüzünde meleklerle küflenen
Düldüle binip zülfikar› kuflanan
Ol aslan Ali’ye kalmad› dünya

Kim ikrar verip de ikrara bakan
Muhammed bura¤› u¤runa çeken
Mucizeti çokmufl göklere ç›kan
Muhammed Mustafa’ya kalmad› dünya
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Kim ikrar verip de ikrar›n› güden
Aflkar’a binip de Yemen’e giden
Urum erlerini seydi bendi eden
Seydi Battal Gazi’ye kalmad› dünya

fiah Hatayim var m› sözün hatas›
Umman ›m›fl bu dünyan›n ötesi
Yetmifl iki milleti kendi atas›
Ol Adem ataya kalmad› dünya (Ç›blak 2005: 260).

Kul Himmet Üstad›m’a ait cenaze nefesi

Kabul görme flaflk›n bir gün ölürsün*

Dünya kadar mal›n olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Sen söylersin söz içinde sözün var
Ö¤ünür gezersin o¤lun k›z›n var
fiu dünyada üç befl arfl›n bezin var
Gül bedesten senin olsa ne fayda

Yalan söyler gov g›ybetten geçmezsin
Yiyip içer helal haram seçmezsin
Birgün olur sular dahi içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda

Bülbül seni götürürler evinden
Hakk’›n kelam›n› koyma dilinden
Kurtulufl yok Azrail’in elinden
Türlü türlü fendin olsa ne fayda

Kul Himmet Üstad›m gelse otursa
Hakk’›n kelam›n› dile getirse
Dünya benim diye zapta geçirse
Harun kadar mal›n olsa ne fayda (Ç›blak 2005: 263).
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Tahtac›lar aras›nda ölünün bafl›nda saz çal›p söyleyenler, gele-
ne¤e göre zakirler olmakla birlikte, e¤er zakir yoksa saz çalmas›n›
bilenler de ça¤r›larak nefes söyleyebilirler. Yerleflim yerlerinde ge-
nellikle ölü saz›n› çal›p nefes söyleyenler ayn› kiflilerdir (Selçuk
2004: 206). Gelene¤in zay›flad›¤› yerlerde nefesler saz olmadan da
söylenebilir. ‹zmir/Narl›dere Tahtac›lar› aras›nda zakirler taraf›n-
dan geceleyin cenaze bafl›nda saz çal›p nefes söyleme gelene¤i gü-
nümüzde canl›l›¤›n› yitirmifltir. Bunun yerine kad›nlar, cenaze ba-
fl›nda toplanarak cenaze gömülünceye kadar irticalen a¤›t söyle-
mek suretiyle a¤larlar. A¤›t›, ölünün bafl›na s›ralanan kad›nlar nö-
betlefle yaparlar ve bu ifli meslek olarak yapmad›klar›ndan söyle-
dikleri a¤›tlardan para da almazlar. A¤›tta ölünün hayattaki iyi hal-
lerinden ve iyiliklerinden bahsedilir. Kad›nlar›n söyledikleri bu
a¤›tlar›n makam›, çocuklar›n ninnisini and›r›r. Antalya Tahtac›lar›
aras›nda ise a¤›t› erkekler yapar (Yetiflen 1986: 49). Zakirlerin d›fl›n-
da sazs›z söylenen ve dolay›s›yla mahlas› olmayan a¤›tlardan bir
tanesini A. Y›lmaz, ‹zmir Tahtac›lar›ndan derlemifltir:

Ölürse kara yerler ölsün
Anam babam tafllar als›n dövünsün
Siyah perçem ensemizden dökülsün
Nice yi¤itler var kara yer sende.

Üç gün oldu ben s›ladan göçeli
Ak koyunu kuzusundan seçeli
Elleri k›na bafl› da akçal›
Nice gelinlik k›z var kara yer sende.

Muhaletin suyu harlay›p akar
Geldi¤i yerleri öt gibi yakar
Anas›n›n sütü burnuna kokar
Nice masumlar var kara yer sende.

Eder Hüseyinin yenmifl içilmifl
‹yi gününü gençlikte geçirmifl
Büyütmüfl beslemifl can›n› uçurmufl
Nice ihtiyar var kara yer sende. (Y›lmaz 1948: 79-80).
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Ölünün bafl›nda söylenen a¤›tlar›n zakirler taraf›ndan saz eflli-
¤inde icra edilmesi, yani belli bir makam ve ezgi ile söylenmesi, bu
türün “türkü” kategorisi içerisinde de¤erlendirilmesinin en önem-
li göstergesidir. ‹lhan Baflgöz, “a¤›t”lar›; mahiyet, do¤ufl ve yay›l›fl-
lar› itibariyle türküler içinde ele alm›fl, ölüm olay› üzerine söylenen
bir a¤›t›n zamanla dilden dile aktar›larak türkü halini alabildi¤ini
ifade etmifltir. Hatta ona göre baz› a¤›tlar, efkârlan›nca söylenen bir
türkü hali alabilmektedir (Baflgöz 1986: 245-246). Pertev Naili Bora-
tav da a¤›tlar›, bir törene ba¤l› olsun olmas›n, ac›kl› bir olay› konu
edinen ve metni de ezgisi de bu olay› an›msatmaya ve yaflatmaya
elveriflli türküler olarak adland›r›r (Boratav 1991: 444). Nitekim za-
kirler taraf›ndan ve saz eflli¤inde söylenmeyen, kad›nlar taraf›ndan
herhangi bir müzik aleti olmadan söylenen a¤›tlar da kendilerine
has birer ezgiye sahiptirler. 

Tahtac›lar aras›nda saz eflli¤inde olsun veya olmas›n her za-
man bir ezgiyle söylenen a¤›tlar, yaln›zca ölünün bafl›nda gecele-
yin icra edilmezler. A¤›tlar, cenazenin defnedildi¤i gün de devam
eder. Ölünün defnedildi¤i gün verilen yemekten sonra hay›rl› veri-
lir. Cenaze sahiplerine bafl sa¤l›¤› dilenir. Son olarak törendeki en
büyük kad›n ya da ölenin annesi a¤›t yakar. ‹zmir Tahtac›lar›ndan
derlenmifl ve böyle bir törende bir annenin, giden o¤lunun ard›n-
dan yakt›¤› a¤›t› aktar›yoruz: 

Neden ayr›l›k istemezdin sen?
O¤lum nas›l durursun bensiz?
Senin halinle e¤lenirken ben
fiimden sonra acep neylerim sensiz?

Ecel çekti ald› elimden seni
Ölüm ac›s›na u¤ratt› beni
Kara topraklara verdim ben seni
fiimden sonra acep neylerim sensiz?

Narin vücudunu kurtlar yoldu mu?
Tatl› dillerine toprak doldu mu?
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A¤›tlar›m sana malum oldu mu?
fiimden sonra acep neylerim sensiz?

Kitab›n çantanda as›l› kald›
Elbisen sand›kta bas›l› kald›
Her yerde izlerin yaz›l› kald›
fiimden sonra acep neylerim sensiz?

Çocuklar mektepten ç›kt›¤› zaman
Bafl›ma y›k›l›r bir kara duman
Saçlar›n› yolar bu garip anan
fiimden sonra acep neylerim sensiz? (Y›lmaz 1948: 83).

A¤›tlar, genel olarak ölünün evinde yak›l›r. Ancak baz› du-
rumlarda mezar bafl›nda da a¤›t söylendi¤i olur. Örne¤in ‹zmir’in
Bademler köyü Tahtac›lar›nda a¤›tç›, mezar bafl›nda da a¤›t söyler
(Boratav 1991: 446).

2. Ölü Hay›r› Törenlerinde Yak›lan A¤›tlar

Tahtac›lar aras›nda a¤›t yakma gelene¤i, yaln›zca cenaze mera-
simiyle s›n›rl› de¤ildir. Cenaze töreninden sonra ölünün üçü, yedi-
si, k›rk› ve y›l› hay›rlar› yap›l›r. Bu hay›rlar esnas›nda, ölenlerin ya-
k›nlar› taraf›ndan a¤›t yak›lmaya devam edilir. Ancak bu hay›rlar-
da art›k zakirlerin yeri yoktur. A¤›t yakanlar, daha ziyade kad›n-
lard›r. Edremit yöresi Tahtac›lar›ndan tespit etti¤imiz kadar›yla bu
hay›rlarda yak›lan a¤›tlar, ölenin “soyka”s›na ba¤l› olarak yak›lan
a¤›tlard›r. “Soyka” (Soyha, soha, söyka) Derleme Sözlü¤ü’nde, “1.
Ölünün üstünden ç›kan giysi (Anadolu’nun de¤iflik yerleri ve K›b-
r›s), 2. miras, kal›t” (Derleme Sözlü¤ü 1978: 3669) olarak tarif edil-
mektedir. Tarama Sözlü¤ü’nde ise “Soyka (soyha)”ya “Soyuntu,
s›rttan ç›kan elbise; elbise” manalar› verilmektedir (Tarama Sözlü¤ü
1996: 3525).

“Soyka”, Tahtac›lar aras›nda da ölen kiflinin üzerinden ç›kan
k›yafetleri olarak bilinmektedir. Bu k›yafetler, ölüm olay›ndan son-
ra y›kan›r ve bohçalan›r. Ölünün üçünde bu bohça, kad›nlar›n or-
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tas›na getirilerek aç›l›r. Aç›lan k›yafetlere, yani “soyka”ya bak›la-
rak a¤›tlar yak›l›r. Sonra “soyka” tekrar bohçalan›r. Bu bohça, ölü-
nün yedisinde aç›lmaz. Ancak k›rk›nda tekrar aç›l›p “soyka”ya
a¤›tlar yak›l›r. Sonra bu bohça kald›r›l›p yüksek bir yere kald›r›l›r.
Son olarak bu bohça ölünün y›l›nda aç›l›r ve üzerine a¤›tlar yak›l›r.
“Soyka” tekrar bohçalanmaz. K›yafetler, ihtiyac› olana da¤›t›l›r.
Ölünün y›l›na kadar yap›lan bu hay›rlarda a¤›t› söyleyen kad›nlar,
ya ölen kiflinin yak›nlar› ya da a¤›t yakmakta ünlü kad›nlard›r (K1,
K2, K3, K4).

Bu kelime, Azerî Türklerinde de “soyka”, “soyha” olarak ayn›
anlamda kullan›lmaktad›r. Hatta “soyha” üzerindeki yas anlam›,
“soyhaya kalm›fl”, “soyhaya kals›n” gibi beddualarda korunmufltur
(Beydili 2004: 499). Bu beddualarda bir kiflinin ölümünün istenme-
si yatmaktad›r. Yani “soyha”, Azeri Türklerinde de yas törenleriy-
le alakal›d›r. Sözcük anlam›n›n incelenmesi, onun yas törenleriyle
ba¤lant›l› oldu¤unu gösterir. Avflarlarda da ölen biri oldu¤u za-
man büyük yas tutulur; a¤›tç› kad›nlar toplan›p ölen insandan ge-
riye kalan tüm elbiseleri ortaya koyarlar. Onlar da ortaya toplan-
m›fl bu elbise y›¤›n›na “soyha” ad›n› verirler. Tüm obalardan ve
köylerden ça¤r›lan a¤›tç› kad›nlar, “soyha”lar› ellerine al›p ölenin
kahramanl›klar›n› ve sa¤l›¤›nda gösterdi¤i yi¤itlikleri bir ezgiyle
anlat›rlar (Beydili 2004, 499).

Tahtac›lar aras›nda ölünün y›l›na kadar düzenlenen ölü hay›r-
lar›nda toplanan kad›nlar, “soyka”ya bakarak a¤›t yakmakla ölü-
nün hat›ralar›n› yâd etmekte, onun meziyetlerini anlatmakta ve
ona olan özlemlerini dile getirmektedirler. Bir anlamda ölen kifliyi
unutmad›klar›n› duyurmak istemekte, ayn› zamanda ölümünün
ard›ndan duyduklar› ac›y› ifade etmektedirler. ‹zmir Tahtac›lar›n-
dan derlenmifl ve bir annenin, ölen çocu¤unun ard›ndan duydu¤u
ac›y› dile getirdi¤i bir a¤›t› aktarmak istiyoruz:

Ellere yili¤ini eder
B›rak›r evine gider
Yetimin mi bitmek mi bilir geceler 
Ölüm ald› elimizden
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Uzaklaflt› elimizden
Tatl› dilli çocu¤um yu yu
Mis kokulu yavrucu¤um yu yu.

Çamafl›r›n› soydular
Körpe yavrumu yu¤dular
Kara topra¤a kodular
Uçtu ovan›n bülbülü
Kurudu bahçenin gülü
Bir tanecik yavruca¤›m yu yu
Benim e¤e çocuca¤›m yu yu.

Ben nas›l yanm›yay›m dostlar?
As›l k›vranm›yay›m dostlar?
Nas›l s›zlanm›yay›m dostlar?
Var›m› verip bitirdim
Güzel yavrumu yitirdim
Benim güzel çocuca¤›m yuy yuy
Tatl› yavruca¤›m yuy yuy.

Siz üç gün yas çekersiniz
Göz yafllar› dökersiniz
Dertli bafl›ma ne dersiniz?
Derdimin orta¤› komflular
‹flimin yarda¤› komflular
Ela gözlü yavruca¤›m yuy yuy
Al dudakl› çocuca¤›m yuy yuy

Kendini çekmifl duygudan
Haberi yok korkudan
Yavrum uyanmaz uykudan
Mezar ona yatak oldu
Körpe kuzum toprak oldu
Benim e¤e çocuca¤›m yuy yuy
Bir tanecik yavruca¤›m yuy yuy (Y›lmaz 1948: 84-85).
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Sonuç

Alevî-Türkmen zümresi içerisinde yaflayan Tahtac›lar, yafla-
d›klar› co¤rafî mekânlar ve di¤er birtak›m nedenlerden dolay› flim-
diye kadar içine kapan›k bir özellik arz etmifllerdir. Bu içine kapa-
n›k olma durumu ise birtak›m kültürel de¤erlerin günümüze kadar
yaflanm›fl ve korunmufl olmas›na en büyük etkendir. Tahtac›lar›n
geçmiflten günümüze yaflat›p koruduklar› kültürel de¤erlerden bi-
risi, ölüme ba¤l› uygulamalarda a¤›t yakma gelene¤idir. Elbette
Anadolu’nun de¤iflik yerlerinde cenaze törenlerinde a¤›t yakma
gelene¤i çeflitli flekillerde devam etmektedir. Ancak Tahtac›lar›n
kendilerine has bir a¤›t yakma ritüeli vard›r. Cenaze e¤er gecele-
mek zorunda kal›rsa, geceleyin cenazenin bafl›nda zakirler taraf›n-
dan saz eflli¤inde nefesler söylenir. Bu nefesler, fiah Hatayi, Pir Sul-
tan Abdal, Kul Himmet gibi ünlü Alevî-Bektaflî flairlerinin ölüm
konulu söylemifl olduklar› nefeslerdir. As›l görevleri cem törenle-
rinde saz çal›p nefes söylemek olan zakirler, böylelikle cenaze tö-
renlerinde de görev alm›fl olurlar. Ancak gelene¤in zay›flad›¤› ve-
ya zakirlerin bulunmad›¤› yerleflim yerlerinde ölüm konulu nefes-
ler baflka kifliler taraf›ndan, sazs›z bir flekilde söylenir ya da ölünün
etraf›nda gece boyunca kad›nlar a¤›t yakarlar. Gelenek her ne ka-
dar zay›flasa da hala Tahtac›lar aras›nda cenaze törenlerinde nefes
söyleyen zakirler bulunmaktad›r. Cenaze törenlerinde zakirlerin
sazlar›yla nefes söyleme gelenekleri, Alevî-Bektaflî zümresi içeri-
sinde yaln›zca Tahtac›lar’da bulunmaktad›r. Örne¤in baflka bir
Alevî-Bektaflî zümresi olan Çepnilerde böyle bir gelenek yer alma-
maktad›r. 

Tahtac›lar aras›nda cenaze töreninden sonra da a¤›t yakma ge-
lene¤i devam eder. Cenaze töreninden sonra ölünün üçü, yedisi,
k›rk› ve y›l› hay›rlar› yap›l›r. Bu törenlerde yak›lan a¤›tlar, ölenin
üzerinden ç›km›fl k›yafetleri olan “soyka”ya ba¤l› olarak söylenir.
Tahtac›lar aras›nda ölünün y›l›na kadar düzenlenen ölü hay›rlar›n-
da toplanan kad›nlar, “soyka”ya bakarak a¤›t yakmakla ölünün ha-
t›ralar›n› yâd edip onun meziyetlerini anlat›r ve ona olan özlemle-
rini dile getirirler. 
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Cihanbeyli, Bay›nd›r, Torbal›’dan Üç A¤›t

Necat Çetin*

1. Cihanbeyli’den Bir A¤›t

Cihanbeyli’den derlenen a¤›t›, Yadigar Tülek1 yakm›flt›r. Daha
dünyaya gelmeden ölen babas› için yakt›¤› a¤›t›n hikâyesini flöyle
anlatm›flt›r: “Babam Sabahattin2 sekiz kardeflmifl.3 Babam en büyü-
¤ü.4 Bu¤day hasat zaman› biçerle Urfa’ya gitmifller. ‹ki amcao¤lu
çal›fl›yorlarm›fl. Babam istirahata çekilmifl. Amcao¤lusu biçerdöve-

* Necat Çetin, Uzman Tarih Ö¤retmeni ve Okul Müdürü, Ülfet Onart Lisesi, Bay›n-
d›r 35840 ‹zmir. cetin.necat@gmail.com

1 Baba: Sabahattin, Anne: Müzeyyen, Cihanbeyli 23/03/1953 do¤umlu, 1972 y›l›nda
Hüseyin Tülek ile evlilik. Derleme tarihi: 15/09/2010. Yer: Torbal› Ayranc›lar. Ha-
n›m Yadigar ile kuzen olmas›na ra¤men annesi Ayfle ile ayn› evde ve ortamda ye-
tiflti¤i için “teyze” olarak hitap etmektedir.

2 Tüm araflt›rmalar›m›za ra¤men Sabahattin’in nüfus kayd› bulunamam›flt›r. Cihan-
beyli Nüfus arflivinin daha önceki y›llarda yanm›fl oldu¤unu ö¤rendik. Sabahattin,
zaman›nda nüfusa yaz›lmam›fl olabilir. Kald› ki sakl› nüfus problemi halen günü-
müzde de sürmektedir.

3 Nüfus belgelerine (Cihanbeyli Karfl›yaka Mah. C. 5, Hane 20) göre Sabahattin’in
kayd› görünmemektedir. Muhtemelen sakl› nüfustur. Hane reisi 1910 do¤umlu
Mehmet Tevfik (1914-1969)’tir. Kay›tlara göre çocuklar› Ali Galip (1933-1995), Se-
bahat (1938), Sabiha (1940), Ayfle (1942), Aysel (1945), Fatma Bance (1947), Ahmet
Tevfik (1949)’tir. Ailenin soyad›: Y›lmaz.

4 Kayda göre en büyük çocuk Ali Galip. Sakl› nüfus iken yaz›lm›fl veya Sabahattin’in
do¤umu Ali Galip’e yaz›lm›fl olabilir.



ri kullan›rken, kendisi de biçerin ön taraf›ndaym›fl. Biçer bir sete gi-
rince, babam biçerin ön taraf›na düflmüfl. Yaralanm›fl. Oradan Ada-
na’ya getirmifller. Hastanede vefat etti¤inde daha ben do¤mam›fl,
anam bana hamileymifl. Babam 19 yafl›ndaym›fl.5 Annem, babam
vefat edince babas›n›n evine geri dönmüfl.6 Daha yafl› genç. ‹kinci
bir evlilik yapm›fl.7 Beyflehir’de. Üvey babam8 anneme evde çok
eziyet edermifl. Y›llar sonra kay›nannem olacak Ayfle9 ayn› sokakta
otururlarm›fl. Dedem Cihanbeyli’den Kad›lar›n Tevfik’e10 mektup
yazm›fl.11 Mektubunda “Gelin, üvey babas› torununuza eziyet edi-
yor. Gelin torununuza al›n.” demifl. Mektup üzerine dedem Tevfik
ve babaannem Sadiye12 gelmifl. Babam13 ve annem alelacele gelip
annemden beni al›p Cihanbeyli’ye götürmüfller. Ben o zaman daha
1,5 yafl›ndaym›fl›m. Dedem Tevfik’i y›llarca babam bildim. Babaan-
nemi de anne. 1965 y›l›nda Cihanbeyli Merkez ‹lkokul beflinci s›n›-
fa giderken evde tesadüfen kendi kimli¤imi gördüm.14 Orada baba
ölü Sabahattin yaz›l›yd›. Ben inanmad›m. Gerçe¤i o zaman ö¤ren-
dim. Okul müdürü babam›n da ö¤retmeniymifl. Hakk› ö¤retmen.
Dedemin de samimi arkadafl›ym›fl. Hakk› ö¤retmen bir gün okul-
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5 Anlat›ma göre Sabahattin, 1934 do¤umlu olmal›. Ancak 1933 y›l›ndan daha önce
do¤mufl olmas› gerekir çünkü Ali Galip 1933 do¤umlu.

6 Konya Seydiflehir K›z›lcalar Mah. (Cilt 8 hane 120) Hane reisi Dervifl Salih (1908-
1958), k›z› Müzeyyen 1951 y›l›nda tescil edilmifl. 01/02/1932 do¤umlu. Hanenin
soyad›: Ataman.

7 Müzeyyen, 19/10/1953 tarihinde Beyflehir ‹çeriflehir nüfusuna kay›tl› Damlap›nar
Osman o¤lu 1925 do¤umlu Seyit Ali ile evlenmifltir. Ali’nin lakab› “sobac›”d›r. Ka-
y›tlara göre bu evlilikten Zekihan ve Ayfle isminde iki çocu¤u vard›r.

8 Seyit Ali Atalay (1925-2002).
9 Ayfle Tülek, Osman k›z›, 1924 Beyflehir do¤umlu. Ayfle Han›m 1954 y›l›nda vefat

etmifl.
10 Ailenin lakab› Cihanbeyli’de “Kad›lar”d›r.
11 Dönemi göz önüne ald›¤›m›zda bir kad›n›n baflka bir ilçedeki kifliye mektup yaz-

mas› ve durumu beyan ederek hem haber vermesi ve hem de önlem almas›n› be-
lirtmesi, durumun vehametini göz önüne sermektedir.

12 Kay›tlarda Sat› olarak geçmektedir. ‹brahim k›z› 1914 Cihanbeyli do¤umlu. 1980
vefat›.

13 Asl›nda dedesi. Yadigar Han›m ölünceye kadar dedesine baba, babaannesine de
anne olarak hitap etti¤ini ifade etmektedir.

14 Tahminen Yadigar’a, Y›lmaz’a tan›ma yolu ile kimlik verilmifltir.



dan benim nüfus kâ¤›d›m› istedi. Ben de babam bildi¤im dedeme
söyledim. Babam “Ben götürürüm” dedi. Elime nüfus cüzdan›m›
hiç vermezlerdi. 5. s›n›fta s›n›f ö¤retmenim Türkçe dersinde Latif
ö¤retmenim hepimize bir soru sordu. ‹smimizin anlam›n›. “‹ster
büyüklerinizden sorun, ister kendiniz araflt›r›n, bilene befl verece-
¤im.” dedi. Ben de sözlükten araflt›rd›m. ‹sminin anlam›n›n “hat›-
ra, hediye” anlam›na geldi¤ini ö¤rendim. Okula gittim. S›rama
oturdum. Ö¤retmen benim nüfusumu s›rama gelerek bana verdi.
Me¤er okul müdürü hastalanm›fl. Yerine baflka müdür gelmifl. O
da benim durumumu bilmedi¤i için nüfusumu ö¤retmenime ver-
mifl. Böylece ben gerçe¤i ö¤rendim. ‹çini açt›m. Okudum. Ablam
olarak bildi¤im kifli annem, abim olarak bildi¤im kifli ise babam
ç›kt›. A¤layarak ben de ö¤retmenime söyledim. Baba yadigar› ol-
du¤umu a¤layarak anlatt›m. Ö¤retmen ve tüm s›n›f benimle bera-
ber a¤l›yordu. Eve gittim. Evde ölü abimiz olarak bildirilen baba-
m›n foto¤raf›n›n alt›na oturdum. A¤lad›m. A¤lad›m. Ev halk› hep-
si bafl›ma topland›lar. Nedenini sordular. Beni teselli ettiler. Dede-
me gelin olas›ya kadar baba, babaanneme de anne dedim. Bizim
oralarda (Cihanbeyli) vefat edenlerin ard›ndan a¤›tlar yak›l›r. Ben
de aile gelene¤ine uygun olarak, 19 yafl›nda vefat eden, mezar›n›n
yerini dahi bilmedi¤im babama a¤›t yakt›m. Hala yakar›m. O¤lum
do¤unca babam›n ad›n› verdim.” 

Babaya a¤›t

Benim babam bey de¤il de beserek15

Gelir mi ki bastonuna basarak
Güler mi ki sim b›y›¤›n› k›sarak
Sim b›y›kl› babam oy, 
Al gülünü16 eller alan17 babam oy
Yuvas›na el kufllar› konan babam oy.

Emine Gürsoy Naskali • 57

15 ‹sim, halk a¤z›nda: ‹ki hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan tülü devenin er-
ke¤i. Kaynak: http://sozluk.bilgiportal.com/nedir/beserek. 

16 Kar›s›.
17 Annesinin ikinci evlilik yapt›¤› kifli.



Kahpe felek de¤irmenin döndü mü
Ba¤›n bahçen sular›nlan doldu mu
Ben yapar›m sen y›kars›n bendimi
Benim ile derdin neydi felek

Afla¤›dan gelir acem h›c›s›18

Dö¤ünür19 ç›rp›n›r a¤lar bac›s›
Ne zor imifl öksüzlü¤ün ac›s›
19 yafl›nda gara toprak olan babam oy

Algöçü20 ilgöçüne21 giden babam oy
Felek vurdu dafl›nan
Gözüm doldu yafl›nan
Ben nerelere gideyim
Bu belal› bafl›nan

Feleyilen ben kumara oturdum
Felek sordu sohpetini yitirdim.
Derdim elli idi yüze yitirdim
Gencecik ölen babam kurban›m

Utan gara yerler utan
Gara perçem22 tutam tutam
Gara yeri vatan dutan
Aslanlar aslan› babam kurban›m

Yorgunum Allah›m ben de yorgunum
Gafl›n gara gözlerine vurgunum
Beni gelin etmemifller de
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18 Hac›.
19 1. Afl›r› üzüntü, çaresizlik, piflmanl›k duyarak ç›rp›nmak, kendi kendini dövmek.

2. Çok üzülmek.
20 Yeni eflyalar› baflkas›na evlenince baflkas›n›n eflyalar›na kar›flmas›, murad›na ere-

memek.
21 El, yabanc›.
22 Saç tutam›.



Babalara dar¤›n›m.
Birini ham23 iken yedim
Birini gök24 ilen yedim babam oy

Olur mu Allah’›m böyle olur mu?
Allah’›m böyle olur mu?
19 yafl›nda gençler ölür mü?
Do¤mam›fl yavrusu da arda kal›r m›?

Sim b›y›kl› babam gurban›m
Top kakilli25 babaya gurban›m

Gurbanlar olay›m mert o¤lu merte
Nereden u¤ram›fl bu zal›m derde
Hani benim sim b›y›kl›
Babam nerde?26

Halam Elmas’›n ben gelin olurken yakt›¤› a¤›t:

Gelin çantas› gümüfl
‹çine doldurdum yemifl,
Hani bu gelinin babas› 
Küsmüfl de mi gelmemifl?

Not: 21 Eylül 2010 tarihinde Cihanbeyli ve Beyflehir ilçe nüfus müdürlü¤ü-
nün ortak çal›flmas› ile Yadigar Tülek’in annesi ve babas› ile nüfus ba¤› ku-
rulmufltur. Babas› Y›lmaz hanesine 201. birey, annesi ise 202. birey olarak
kayd› tamamlanm›flt›r.
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23 Babas› Sabahattin.
24 Yafllanmadan 57 yafl›nda vefat eden dedesi Tevfik. 
25 Kâkül.
26 Anneye soruluyor.



2. Torbal›’dan Bir A¤›t
Avflar beyi Gündüz Bey a¤›t› (Torbal›) 

Torbal› bölgesinde benim çocukluk veya yeni yetme dedi¤imiz
yafllarda eski usul köy dü¤ünlerinde, özellikle zurna eflli¤inde söy-
lenen, kimi köylerde “Sar› Y›ld›z” kimi yerde ise “Yörük K›z›” ola-
rak bilinen uzun hava, sözlerine dikkatlice bakt›¤›m›zda asl›nda
Avflarlardan Gündür Bey’e söylenen bir a¤›tt›r. Gündüz Bey ile il-
gili elimizde ne yaz›k ki bir bilgi ve belge yok. Muhtemelen oba
ad›n› Yeni-il Türkmenlerinden Kara Gündüz Bey’den alm›flt›r.27

Cemaat 1522 tarihinde Antep, Marafl, Hatay taraflar›ndad›r. Derle-
menin yap›ld›¤› kifli olan Mustafa Göksu’dan,28 taraf›mca derlenen
di¤er anlat›mlarda29 olaylar genelde Marafl yöresinde geçmektedir.
Kald› ki farkl› köy ve farkl› kifliden30 derlenen di¤er a¤›tta da (Sar›
Y›ld›z) geçen baz› dizelerin, Antep Barak havalar›ndan oldu¤u tes-
pit edilmifltir. Bu, bize bu a¤›t›n, afliretler arac›l›¤› ile Torbal› yöre-
sine tafl›nd›¤›, yüzy›llard›r söylendi¤i hissini vermektedir. Öncelik-
le Mustafa Göksu’dan 3 Kas›m 2007 tarihinde derledi¤imiz “Avflar
beyleri” adl› a¤›t› verelim.31

Avflar beylerim (Gündüz Bey) 

Al›verin de k›r at›m›n da gemini gemini
At›verin de Urum’da arpas›n› yemini
Süremedim de k›r atça¤›z›m›n gemini
Binip sürenler de sürsünler de k›r atça¤›z›m›n gemini 

Avflar beylerim oy oy of

Odam›z›n da ard›n› delik oy oy delik deldiler
Geldiler de iç avludan da d›fl avluya da hemen de doldular
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27 http://www.avsarobasi.com/avsar-oymak-ve-obalari/avsar-oymak-ve-obala-
ri.html?id=91

28 Torbal› Göllüce Köyü 1934 do¤umlu. Ayn› köyde ikamet etmektedir.
29 Marafll› Âfl›k Hüseyin, Âfl›k Ömer. Kerem ile Asl› hikayeleri Marafl’›n Tan›r Köyü

etraf›nda geçmektedir. (Necat Çetin arflivi).
30 Halil Küçüköz, Torbal› Da¤tekke Köyü. Durmufl Ali Ayd›n, Torbal› Helvac› Köyü.
31 Uzun hava ses kayd›na taraf›mca al›n›p çözümlemesi yap›lm›flt›r.



‹lk at›flta koç Gündüz Bey’imi vurdular
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle bizim koç 

Gündüz Bey’im Avflar beylerim ey ey ah 

Var›n da bak›n odam›zda iyi dumanlar oy oy tüter mi 
Ben ölürsem de bir küçük o¤lum var da yeter mi tutar m› 
[...?] a sevdi¤im gümbür gümbür öter mi 

Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle bizim koç 
Gündüz Bey’im Avflar beylerim ey ey ah 

Ya da haber geldi¤inde olayd›m d›flar› ç›kard›m 
Çifte kubur tabancalar›ma32 sevdi¤im belcezime sokard›m 
Çay›r da çimen de üstüne de al kanlar› saçard›m 
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle bizim koç 

Gündüz Bey’im Avflar beylerim ey ey ah 

Çektim de b›ça¤›m› ç›kmaz da k›n›ndan
Çok a¤alar beyler korkard› a sevdi¤im 

Benim b›ça¤›m›n ününden
Yürekçe¤izimi de koymay›n konak önünden 
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle bizim koç 

Gündüz Bey’im Avflar beylerim ey ey ah33

Mustafa Göksu ile 10 Eylül 2010 tarihinde yap›lan görüflmede
ayn› derlemede, baz› sözcüklerde ilk derlemeden baz› küçük fark-
l›l›klar tespit edilmifltir.

Gündüz Bey34

Al›verin g›r at›m›n gemini
As›verin Urum’da arpas›n› yemini
Süremedim g›r atcaz›m›n demini
Binip sürenler sürsün g›r at›m›n demini
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32 Dolma tabanca, çakmal›k tabanca.
33 ttp://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=16304 yay›nlanmaktad›r.
34 10 Eylül 2010 tarihli kay›t (Necat Çetin arflivi).



Al ile allad›lar gafile gaflad›lar
Der koç Gündüz Beylerim

Odam›z›n ard›n› delik delik deldiler
Deldiler de iç avludan d›fl avluya doldular
‹lk at›flta Gündüz Bey’imi vurdular
Gag ile gaflad›lar Gündüz Bey’imi

Var›n da bak›n odam›zda dumanlar tüter mi
Ben ölürsem s›ladaki küçük o¤lum var yerce¤izimi tutar m›
Al ellerine mor çevreli der
Koç Gündüz Bey’im

Ya da habercezim olayd›
D›flara ç›kard›m
Çay›rda çimen üstüne al kanlar› saçard›m
Çifte kubur beyli dabancalar›m› belcezime sokard›m
Gaf ile gaflediler 
Der koç Gündüz Beylerim

Çektim b›ça¤›m› ç›kmad› k›n›ndan
Çok a¤alar beyler korkard› benim b›ça¤›m›n ününden
Üleflcezimi koymay›n konak önünde
Al ellerine mor çevreli der koç Gündüz Bey’i

Ayn› a¤›t›n, “Sar› Y›ld›z” ad›yla Torbal› Ormanköy köyünde
yap›lan derlemesi de uzun hava olarak söylenmektedir. Sözler flöy-
ledir:

Gündüz Bey (Sar› Y›ld›z)35

Sar› Y›ld›z da do¤du da yüceden
fiavk› vurdu pencereden, bacadan
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35 28 Ekim 2007 günü Torbal› Ormanköy köyünde, Da¤tekke köyünden 1956 do¤umlu
Halil Küçüköz’den taraf›mca derlenmifltir. (Necat Çetin arflivi), http://www.turku-
dostlari.net/turku_bilgileri. asp?turku=16301 yay›nlanmaktad›r.



Uykusuz mu kald›n a sevdi¤im dünkü geceden36

Uyan a sevdi¤im uyan, sabahlar oldu öf ülen öf

E¤ildim de bir gül kopard›m har›mdan37

Da¤lar tafllar hemen seda verdi derinden
Kim ayr›lm›fl ben ayr›lay›m yarimden
Uyan a sevdi¤im uyan sabahlar oldu öf ülen öf

Odam›n has›r38lar›n› kald›rman
Gelen misafirlerimi de geriye döndürmen
Yaflar Bey’in öldü¤ünü Gündüz Bey’e bildirmen
Kalk ulanda avland›m Gündüz o¤lu Yaflar Bey öf ülen öf

Ayn› a¤›t›n Torbal› Helvac› köyünde yap›lan farkl› bir derle-
mesi de afla¤›daki gibidir:

Gündüz Bey (Sar› Y›ld›z)39

Sar› da y›ld›z da do¤du da bucadan
fiavk› da vurdu da pencerden de bacadan
Uyan da uyan a nazl› gelin
Uykusuz mu kald›n üç gün üç geceden
Ah ulan da avland›m da der Gündüz o¤lu Yaflar Bey of

Gündüz Bey’i de kalkar da kalkar duvarlara dayan›r
Keten de gömle¤i de al kanlara da boyan›r
Böyle de yi¤itlere de canlar m› dayan›r
Ah ulan da avland›m da der Gündüz o¤lu Yaflar Bey of

Odalar›m›z›n da has›rlar›n› da kald›rmay›n
Gelin de misafirlerimi de geriye döndürmeyin
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36 Antep Barak yöresi türkülerinde geçmekte olan bölüm.
37 Bölgeye has bir terim. Eve bitiflik çal› ile çevrili arsa.
38 Göl saz›ndan örülen, yere üzerine oturmak için serilen yazg›.
39 30 Ekim 2008 günü, 1932 do¤umlu Durmufl Ali Ayd›n’dan taraf›mca derlenmifltir.

(Necat Çetin arflivi), http://www.turkudostlari.net/turku_bilgileri.asp?turku=
19275 yay›nlanmaktad›r.



Gündüz Bey’in de vuruldu¤unu da düflmanlara bildirmeyin
Ah ulan da avland›m da der Gündüz o¤lu Yaflar Bey of

Odalar›m›z›n da arkas›ndan da delik de delik deldiler
Delikten de birer birer iç avlumuza doldular
Çektiler de k›r at› bindirdiler all› gelini
Ah ulan da avland›m da der Gündüz o¤lu Yaflar Bey of

Ormanköy ve Helvac› köyünde yap›lan derlemeler, Mustafa
Göksu’ya göre Afyon Koflmas›’d›r. Sözleri afla¤›daki gibidir:

Afyon koflmas›40

Gene göç etti Afyon’dan Yörükler
Ulum ulum ulan›r
Sar› yayla derler koç Gündüz Bey’ime dolan›r
Sar› yayla derler yaylayamad›m
Nazl› da doru¤umu eyleyemdim

Ay do¤du pencereden bacadan
Uykusuz mu gald›n kömür gözlüm dünkü geceden

Her kovuk dibi Yörüklere yurt olur
A k›z seninle ayr›l›k dört olur
O güzellik sende iken bu gençlik bende iken 
Koymam yar sende ah›m› al›r›m
Bunu bilesin sevdi¤im

Sar› yaylamdan ceylan kalkar
Avflar ovas›na kan döke döke gider
Nazl› doru¤um can verir yetifl kömür gözlüm

Gündüz Bey a¤›t›n›n farkl› bölge ve kiflilerden de¤iflik var-
yantlar› da bulunmaktad›r.41
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40 10 Eylül 2010 günü al›nan kay›t (Necat Çetin arflivi).
41 http://www.turkudostlari.net/soz. asp?turku=17625, http://www.turkudostla-

ri.net/soz. asp?turku=14570, http://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=18116,
http://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=6239



3. Bay›ndar’dan Bir A¤›t
Tahtac›larda cenaze a¤›t› (Bay›nd›r) 

Bay›nd›r ilçesinin eski ad› Ulad› olan Yakap›nar köyünde ya-
flayan Alevi Türkmenleri “Tahtac›”d›r. Köyde bir kifli vefat etti¤in-
de vefat eden kiflinin yak›nlar› taraf›ndan cenaze topra¤a verilesiye
kadar bir na¤me melodisinde devaml› a¤›t yak›l›r. A¤›t yakma bir
ve birden çok kifli taraf›ndan o anda içten geldi¤i flekliyle yap›l›r.
A¤›t yakma, ac› dinesiye kadar devam eder. 2007 y›l›nda ‹smet Tu-
ranl›o¤lu42’nun cenazesinde cenaze evinin kap›s›nda tespit edildi¤i
kadar kay›t alt›na al›nm›fl olan a¤›t afla¤›da verilmifltir.

Cenaze evindeki a¤›tlar 

Yavrular›m babas›z gal›yo oyy
Nap›yonuz gomflular›m diyodu oyy
Sizin sesinizi duyunca seviniyodu oyy
Afl›r43 geliyo Alamanya’dan oyy
Nas›l sölerim ona oyy44

Ayaklar›n üflüyo mu diye soramad›m oyy
Garn›n›n açl›¤›n› soram›yodum oyy
Saatleri soruyodun babam oyy
Söyleyince sabahla olmuyo diyodun oyy
Çok içime vuruyodu babam oyy
A¤r›mad›¤›m babamdan oyy
Torunlar›n çok g›ymatliydi babam oyy
Gara gözlülerimin dedesi oyy
A¤z›na sular› veremedi¤im babam oyy
Akflamlar› iki yan›nda dolafl›yoduk oyy
Uyan›r diye bundan sonra nolur babam oyy
Hakk›m›z geçtiyse helal olsun babam oyy
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42 Hüseyin o¤lu Ulad› 01/06/1936 do¤umlu. 26/11/2007 vefat›.
43 O¤lu Afl› Turanl›o¤lu, 1970 do¤umlu.
44 Efli Sabriye taraf›ndan söylenen.



Gözlerimin yafllar›n› göstermiyodum babam sana oyy
Ben sana hiç g›yam›yodum babam oyy
Sen de bana g›yam›yodun de mi babam oyy
‹zmir’imin güzeli yan›na geliyodu babam oyy
Alkan45’›m yan›mda kals›n diyodum babam oyy
Ali’m hep hat›r›n› soruyodu babam oyy
Ö¤süz mü gald›m hindi46 babam oyyyy

Kuzular›m›n dedesi 
Torunlar›m›n hiç k›yamad›¤›
Çok k›ymetli dedeleri
Sayesinde çok gezdim
Almanyalara götürdü beni
Çok çal›flkand› oy
Çal›flkand› 

Baba gitin bizi b›rak›p
Ah baba nerelere gittin baba
Neye u¤rad›¤›m› flafl›rd›m baba

Baba eyyiyim dedin 
Aldatt›n beni
Ben sana bak›yodum yorulmuyodum
fiimdi yordun beni 
Akflam iyiyim dedin ya 
Derdin fazla geldi
A¤›rd›n kald›ramad›m seni
Kalabal›klardan çekinirdin ya ooy oy oy

Yordum seni ben dediydim
Çok güzel giydirdin beni 
Çok güzel gezdirdin beni
Alt› ayd›r hiç bi yere ç›lmad›n oy oy oy 
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45 Torunu. 
46 fiimdi.



Baba oy baba oy 
Üzdüm sizi diyom baba oy oy oy 
Yüzüne çok batk›y›m ooy oy 
Tatl› sözlüydün sen oy oy oy 
Bana bi fley oldu mu üzülürdün

Nas›l kaybettim seni baba
Aman›n ya baba 
Hiç k›yamad›m sana baba
Yuvada evlenecek insan› yok
Kalmad› evlad›n evde
Gurbette çocuklar›n oy oy oy
Yi¤itlerimin babas› oy oy oy 
‹smet Efe’m oy oy 
Uykular›n çok derin oy oy oy
Aç telefonda yoklay›m çocumu diyodu

Öksüzlük çok zor uh uh uh uh 
Torunlar›m›n dedesi oy oy oy 
A¤lamad›n dünürüm 
Üzülmedin dünürüm

Gece bi yere gidemiyom
Ben bakay›m da sen git diyon
Torunlar›m›n dedesi
Çocuklar›m›n babas› oy oy oy 
Ne diyim ne diyim oy oy oy 
Çok çal›flkand› oy
Gitce¤i yerlere gidemedi oy oy oy 
‹zmirlere gittim gezemedim oy oy 
Yorulup gelirdin de bir fleyler haz›rlard›m
Alkan’›m›n hiç yan›ndan ayr›lmad›¤› dedesi
Baban› kurtard›¤›nda oy 
Baban›n yan›nda yatt›yd›n oy

Çok hat›rnazd› bu da oy
Yavrular›n ayr›l›yon da oy
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‹yi olsun bunu da diye
‹zmirlere göçtüm oy

Babam k›ymetliydi babam oy
‹fllerimi bitirdim de geldim yan›na oy
Alkan’›n çantas›n› al›yodu
Elbiselerini al›yordu
Çok güzelini gördü¤üm babamda

Çok hislendik biz bunun hastal›¤›na
‹çimize çok koydu oy oy
Rahats›z olma diye oy oy oy
Yan›nda ufak ufak laf at›yordum oy oy
Biz burada ne oldu¤umuzu bilemedik oy oy
Uzak kardafl›m47 ne yapt› kim bilir oy oy

Yavrular›m babas›ndan ayr›l›yo oy
Yavrular›m›n day›s› da geliyo oy
Saat kaç diye soruyodun bana oy
Söylüyodum da sabah olmuyo diyodun oy
Komflular›mla helallefltim de
Babam›n hastal›¤› var dedim oy
Çok k›ymetli babam da oy
Torunlar›n çok k›ymetliydi babam da oy
Karagözlülerimin dedesi de oy
Bundan sonra nolurum bilmem de oy
Hakk›m›z helal olsun babam oy
K›yama¤›m babam da oy
Baba ünlüyom da gelmiyo cevap oy
Vermiyon babam oy
‹flimin biri de sendin babam oy
A¤›r ifller tutan babam oy
Yoklukta büyün babam oy
Ö¤süz babam da oy
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Alkan on befl gün yan›mda dursun dedin de babam
Kals›n dedim babam oy
Çok sefas›n› sürdüm de
Çok güzelini giydim oy
K›yamad›¤›m babam oy
K›yamad›¤›m torunlar›m oy
Çok çal›flkand› bu da oy
K›yamad›¤›m babam oy
Ne kadar yüzüne baksam
Az gelir babam da oy
Yavrular›m geldi de hofl geldin demedin onlara oy
Çok çal›flkand› bu da oy 
Horantas›na hep evler yapt›rd› bu da oy
Çocuklar›m›n babas› oy
Yavrular›m›n komflusu oy
Babam diye yand›m bugün oy 

Kuzular›m›n dedesi
Çok çal›flkand›
S›ra bizde mi? 

Yavrular›m›n dedesi
Babas›zl›k çok zor of off
Bayramdan gelerkene 
Yavrular› diye severdin ohh ohh

Nap›y›m bundan sonra gari48 ben
Nerelere gideyim ben
Aman›n ya baba aman›n baba
Senin bana hakk›n çok geçti of
Aman›n ya yüzüne bakma doyamad›m babam
Yakt›n bizi oy oy oy

Bakt›kça yüre¤im ac›yo oy
Napcam nerelere gitcem 
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Bakt›m m› içim aç›yo sana oooy oy
Anam› babam› kurtard›n diyodun oy
Kurtard›n oy kurtard›n oy

Yavrular›m aray›nca a¤lard›m oyyy
A¤lama ‹smet Efe derdim a¤lard›n oy
‹çimden geliyo derdin oy
Elinden geldi¤i kadar bakt›n bana

Uzak yoldayd› kardeflim 
Yetifl dedim yollar› bilmiyordum da
Komflumuz
Yaln›z düflen komflumuz 
Gurbetçilik çok zor

Soranlar›n sormaz ufffff 
Gelenlerin gelmez uhhh
Gurbetlik çok zor oyy oy
Uzak yollu kardeflim oy
Napt› bilmem oralarda oy

‹çine do¤du muydu babam oy
Ölcem dediydin babam oy
Torunlar›na öteber alcam derdin oy
Noldu kald› gari
Çok çal›flkand› oyy oy
Çok gelenimiz oldu 
Sana geçmifl olsuna
Çok sevinirdin de oy
Napal›m napal›m napal›m oy
Elinden geldigi kadar çok bakt›n bize oy oyy

Yi¤itlerin babas› ‹smet Efe’m49 oy
Torunlar›n dedesi oy
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Sabah olur da al›r giderler oy
Çifte gelinlerin kay›nbabas› ‹smet Efe’m oy
Güzel dünyaya gözünü yumdun 
Her ifli de bitirdin oy
Can yoldafl›ndan ayr›l›yorsun bugün

Yavrular›m›n dedesi babam
Elinden geldi¤i kadar çok çal›flt›n babam
Yoksuzlukla büyüttü¤üm kuzular›m oyy
Ne yapars›n›z bilmem oy
Çocuklar›n›n arabas›n›n sesini duyunca 
Misafir geldi diye sevinirdin oy 
Çok çal›flkand› bu da oy
Çocuklar›m›z var derdi de
Çifte gelin ald› oy
Güzel’in dedesi ayr›ld›n oy
Babam diyeni duydun mu
Anam diyeni duydun mu 
Kemiklerim s›zlar nökerim50 oy
Bir yan›m gurbet nökerim de
Bir yan›m ölüm oy oy
Sen bitirdin bitirdin oy 
S›ra bize geliyo oy

Bu derdi nerden buldun sen sende oy
Biz çok çile çektiydik

Çok k›ymetlimin enifltesi
A¤lama aba dedin oy oy
Gündüz yan›ndayd›k daha
Nere gittin sen oyyy
Sabahleyin iyiydin haberin geldi
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Yavrular›n oy
Babam çok k›ymetliydi benim
Oy oy
Çok k›ymetliydi oy
Çantas›n› al›yodu
Elbisesini al›yodu oy
Sen benim çok yemeklerimi yedin

Çok iyiydin abam sen çok iyidin
Uslu babam can›m babam
Derdin oy
Kahvelerden toplard›k da
Gelirdik seni oy
Arkadafllar›nla otururdun
Oy oy

Baflkalar›na bak›yordum
Ateflin var m› diye babam

Ölmeseydin de yan›mda dursayd›n
Olmaz m›yd› babam oy

Kara gözlü torunlar›n› 
Dedesiz koydun oy

Hastal›¤›nla çok u¤raflt›k oy
Keflke iyi olsayd›n oy
Rahats›z olmas›n diye
Usul usul bak›yodum sana ben
Oy oy oy 

Her ifllerime bak›yordum da
Sana geliyordum babam oy
Babam yollarla bakmas›n diyodum
Oy oy
Kendine gel de yan›ma gel oyy
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Akflam olunca torunlar›n gelirdi
Severdin oy oy
Kalk bi de yüzüne bakam babam oy
Uzaklarda kald›n kardeflinden oy
Çok k›ymetliydin
Hepimizin yan›nda babam›zd›n oy
Uzaktaki kardeflim ne yapt› acaba oy
Napal›m gari oy
Derdi a¤›rd› oy

Kuzular›m›n dedesi
Torunlar›na k›yamazd› oy oy 
Çok g›ymatl›yd› o 
Sayesinde çok gezdim oy oy oy 
Alamanyalara götürdü beni
Çok çal›flkand› oy oy 
Çal›flkand› çal›flkand›
Korktu¤um bafl›ma geldi
Nerelere gidiyon 
Çok gezdirdin beni

Alkan’›n dedesi 
‹smet’in dedesi
Kuzular›m›n dedesi
Çok çal›flkand› oy oy oy
Çocuklar›ma yard›m› oldu
S›ra bizde mi baba oy oy oy 

Can yoldafl›mdan ayr›ld›m
Bize gelin bize ünlemeden geçmeyin
Yürürken yan›mda düflünüyodun akflam
Ah ‹smet Bey b›rak›p gittin beni

Baba gittin bizi b›rak›p
Ah baba
Neye u¤rad›¤›m› flafl›rd›m baba
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Çok çal›fl›yodu da çal›fl›yodu
Çal›flma diyodum torunlar›n var
Hep çal›fl›yodu hep
Sana bak›yodum baflka iflim yoktu diyodum da
Seviniyodun
Çal›fl›yodun da dertler bitmiyodu da
Dertler çoktu
Kufl olup buralarda göçtü komflular›

Can yoldafl›mdan ayr›ld›m ben
Geldinizde sevinirdi
Derdimin orta¤›
Uzun süre ameliyat oldun
Hasta yatt›n
Çocuklar›n çok k›ymetliydi

Babam eyyiyim dedin
Aldatt›n beni
Ben sana bak›yodum yorulmuyodum 
fiimdi yordun beni
Akflam iyiyim dedin ya 
Derdim fazla geldi
A¤›rd›n fazla geldin kald›ramad›m seni
Kalabal›klardan çekinirdin yaf

Yordum seni ben dediydin
Çok güzel giydirdin beni
Çok güzel gezdirdin beni
Alt› ayd›r bi yere ç›km›yodun bakt›m sana

Baba oy baba oy 
Üzdüm sizi diyodun baba oy oy
Huuuuu huuu
Tatl› sözlüydün sen
Bana bi fley oldu mu üzülürdün

74 • A¤›t Kitab›



Çok çal›flkand› ifl çok yapard›
Torunlar› vard› hepsini çok severdi
Çok çal›flkand› oy oy oy 
Çok çal›flkand› oy oy oy 
O¤lun çay›rda dururdu da
Araba sesi duydun mu
Sevinirdin oy oy oy 
Ölcem ölcem diyodun da 
Ben g›z›yodum

Nas›l kaybettim seni baba ben
Aman›n ya baba hiç k›yamad›m sana baba
Yuvada evlenecek insan› yok yok
Yavrun kalmad› evlad›n yok
Gurbette çocuklar›n oy oy oy 
Yi¤itlerimin babas› oy oy oy 
‹smet Efe’m oy oy 
Uykular›n çok derindi oy oy 
Aç telefonu yoklay›m çocu¤umu diyodun

Yirmi iki sene oldu öleli oy oy 
Sen sorard›n derdimi oy oy 
Y›llar›m›n komflusu oy oy oy
Çenesi bulunmaz ‹smet Efe
Ölümün ans›z›n oldu da oldu da

Torunlar›m›n dedesi oy oy 
A¤amad›n dünürüm üzülmedin dünürüm
Gece bi yere gidemiyom 
Ben bakay›m da sen git diyon
‹stedin istedin oy oy 
Torunlar›m›n dedesi çocuklar›m›n babas›

Baba yüzüne bakmaya doyamad›m baba 
Nas›l b›rakt›n oyda goy ya
G›yamad›m baba oy
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Her fleyi çok g›ymatl›yd› oy
Ne diyim ne diyim oy oy 
Çok çal›flkand› oy
Gitcee yerlere gidemedi oy oy 
‹zmirlere gittin gezdin oy oy

Yorulurdun geldi¤inde bi fleyler m›r›ldan›rd›n
Aksam güzeli
Yavrular›m›n dedesinden ayr›ld›m oy oy oy 
Geldi mi bize sevinirdik ohhh ohhh
Güzellerimin dedesi offf offf off
Yavrular›m›n dedesi 
Babas›zl›k çok zor of of of
Bayramlardan gelerkene
Yavrular›m diye severdin oy oy oyy 
Napay›m bundan sonra gayri ben of of of 

Nerelere gideyim ben
Aman›n ya baba aman›n ya baba
Senin bana hakk›n çok geçti oy oy oy
Aman›n ya yüzüne bakma doyamad›m babam
Yakt›n bizi oy oy oy 

Bakt›kça yüre¤im ac›yo yo
Napcam nerelere gitcem
Bakt›m m› içim ac›yo oyy oy oy
Anam› babam› kurtard›m diyodun oy oy oy 
Kurtard›n oy kurtard›n oy

Yavrular›n aray›nca a¤l›yodun oy oy oy
A¤lama ‹smet Efe derdim a¤lard›n oy oy 
‹çimden geliyo derdin eyyyy
Elimden geldi¤i kadar bakt›m

Uzak yoldayd› kardeflim
Yetifl dedim yollar› bitiriyodu da komflumuz
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Yaln›z düflünen komflumuz
Gurbetçilik çok zor

Soranlar›n sormaz uy uy 
Gelenlerin gelmez uhhhh
Gurbetçilik çok zor oy oy 
Uzak yolluk kaderim oyy
Napt› bilemem oralarda oy

‹çime do¤duydu babam oy oy 
Ölcem dediydin babam oy oy 

Torunlar›ma öteberi alcam derdin 
Noldu kald› gayri
Çok çal›flkand› oy oy 
Çok gelenimiz oldu sana geçmifl olsuna 
Çok sevinirdin de oy
Severdin komfluyu oy oy 
Napay›m napay›m napay›m oy oy
Elinden geldi¤i kadar çok bakt›n bize oyy oyy
Yi¤itlerimin dedesi ‹smet Efe’m oy oy 
Sabah olur da al›rlar giderler oy oy 
Torunlar›m›n dedesi oy oy 
Çifte gelinlerimin babas› ‹smet Efe’m oy oy

Güzel dünyaya gözünü yumdun
Her ifli de bitirdin oy oy
Can yoldafl›ndan ayr›l›yon bugün
Yavrular›m›n dedesi babam
Elinden geldi¤i kadar çok çal›fl›rd›n babam

Yoksuzluyla büyüttü¤üm kuzular›m oy oy 
Ne yapars›n›z bilmem oy oy 
Çocuklar›n›n araba sesini duyunca
Misafir geliyo diye sevinirdin oy oy 
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Çok çal›flkand› bu da oy oy 
Çocuklar›m›z vard› derdinde oy oy
Çifte gelin ald›n oy oy 
Güzelin babas› ayr›ld›n oy oy 
Babam diyeni duydun mu?
Anam diyeni duydun mu?
Kemiklerim s›zlar nökerim oy oy
Bir yan›m gurbet nökerim de 
Bir yan›m ölüm oy oy 
Sen bitirdin bitirdin oy
S›ra bize geliyo oy 

Çok k›ymetlimin enifltesi oy oy 
A¤lama aba51 derdin oy oy 
Gündüz yan›ndayd›k daha
Nere gittin sen oy oy 
Sabahleyin iyidin haberin geldi

Yavrular›m oy oy 
Babam çok k›ymetliydi benim oy oy 
Çok k›ymetliydi oyy oy
Çantas›n› al›yodu oy oy
Elbisesini al›yodu oy
Sen benim çok yemeklerimi yedin

Kayfe52lerden toplard›k da
Gelirdik seni oy oy
Arkadafllar›nla otururdun oy
Bafllar›na bak›yodum ateflin 
Var m› diye
Ölmeseydin de dursayd›n
Yan›mda olmaz m›yd›n oy
Kara gözlü yavrular›m› 
Dedesiz koydun oy oy 
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Hastal›¤›nla çok u¤raflt›k oy oy 
Keflke iyi olsayd›n oy oy 
Rahats›z olmas›n diye
Usul, usul bak›yodum sana ben oy oy 
Babam yollara bakmas›n diyodum oy oy 
Kendine gel de yan›ma gel oy oy oy
Sana geliyodum oy oy
Akflam olunca torunlar›n gelirdi oy oy 
Sevinirdim oy oy 
Kalk bi de yüzüne bakam babam oy

Uzaklarda kald›n kardeflinden oy oy 
Çok k›ymetliydi oy
Hepimizin yan›ndayd› babam›zd›n oy oy 
Uzaktaki gardafl›m napt› acaba oyyyy
Napal›m gari oy oy
Derdin a¤›rd› oy oy

Kimsenin gözünün içine bakt›rmad›n
Aman da yav
Çok sefas›n› sürdüm
Çok güzelini giydim 
Niyneyim Niyneyim

Mezarl›kta a¤›tlar 

Akflamdan beri sesleniyom babam
Niye duymad›n beni babam

Torunlar›m›n dedesi oy
Güzellerimin dedesi oy oy 

Bakmaya doyamad›m babam oy oy 
Neye u¤rad›m› bilemedim de babam oy oy 
Nere gitsem derdime çare bulamad›m
Ben bunun eyy
Arkadafllar› geliyodu da geliyodu eyyy
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Çok çal›flkan idi
Çok evler yapt›rd› eyyy eyy
‹yiyim dedin aldatt›n beni baba
Hakk›m da geçtiyse sana babam oy 
Gözlerini aç babam
Bir fley de duymuyo oy babam
Çocuklar›n› ay›rmazd›n da yan›nda oy oy 

Ana ana babam› ald›lar ana oy oy 
Üçünüzü ay›rmam diyodun babam oy
Çok doktorlara götürdüler s›rayla oy
Nice doktorlar çare bulamad›
Ama senin hakk›n çok geçti oy
Yaras› içinde olan babam da oy
Aç m›s›n diye sorard›m baba
Yedik k›z›m derdin
Her köflede benim kardeflim var diyodun eyi

Köydeki cenaze ifllemleri 

Köyde bir cenaze oldu¤unda ölünün ailesi, ilk olarak yak›n ak-
raba ve komflular›na haber verir. Haber pencereden pencereye, ka-
p›dan kap›ya tüm köyü dolafl›r. Köyde bir cenaze oldu¤u k›sa sü-
rede duyulur. Uzaktaki yak›nlar›n›n, köylerdeki arkadafllar›n›n
toplanmas› sayesinde cenazenin ifl paylafl›m› yollar› aran›r, görev
da¤›l›m› olur ve cenaze sahibinin hiçbir fleyden haberi olmaz. Ce-
naze sahibinin ac›lar›, yak›nlar›yla birlikte paylafl›l›r. Yak›nlar› ta-
raf›ndan a¤›tlar yak›l›r. Genelde bayanlar a¤›tlar› içlerinden geldi-
¤i gibi do¤açlama olarak söylerler. A¤›tlarda bir kiflinin yaflam›nda
geçirdi¤i çocukluk, askerlik gibi dönemler ve yaflad›¤› zorluklar,
yapt›¤› iyilikler anlat›l›r. Ac›s› dininceye kadar a¤›tlar sürer. Ölen
kifli, yak›n arkadafl› veya o¤lu taraf›ndan t›rafl olur. Son abdest ola-
rak y›kan›r. Evlendi¤indeki elbiseler53 giydirilir, e¤er bedenine uy-
muyorsa beyaz kumafltan elbiseler diktirilip giydirilir. Giyimin
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üzerine kefenlenir, tabutun ald›¤› kadar k›yafetleri koyulur. Tabu-
tun içine minder ve yast›k konulur, ölü bir battaniyeye sar›l›p tabu-
tun içine konulur. Bir traktör yard›m› ile mezarl›¤a götürülür. Bu
s›rada tabutun bafl›nda ailesi ve yak›n arkadafllar› bulunur. A¤›tlar
mezara gidene kadar devam eder. Cenaze d›flar›da, uzak bir yerde
ise cenaze getirilene kadar (2-3 gün sürebilir) cenaze yak›nlar›, a¤›t-
lar yakarak beklemeye koyulurlar.54.

Yadigar Tülek’in annesi Müzeyyen Han›m ve babas› Sabahattin Bey

Yadigar Tülek ve efli Hüseyin Tülek, 15/09/2010 (Necat Çetin arflivi)
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Mustafa Göksu (Develi), 10 Eylül 2010, Torbal› Göllüce Köyü 
(Necat Çetin arflivi)
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Dile Dökülen Ac›: 
Kayseri ‹ncesu’dan A¤›tlar

Aysel Özen*

A¤›t; ac›, hüzün ve kederin türkü gibi söylenerek a¤lamayla
kar›fl›k d›fla vurumudur. Genelde kad›nlar taraf›ndan genç ölüm-
ler, çok sevilen anne, baba, kardefl gibi yak›n akrabalar›n ölümleri,
ayr›l›klar, s›la hasreti ve beklenmeyen ac› olaylar karfl›s›nda söyle-
nir. Ço¤unlukla ölü evinde a¤layarak söylenen a¤›tlar, hüzünlü ol-
sa da a¤layamayan kiflilere dokunur, onlar› da a¤lat›r.

fiiir gibi olmas›na karfl›n söyleyenler flair olmad›¤› gibi vezin
ve kafiyeye de dikkat edilmeden do¤açlama söylenen a¤›tlar, o an-
daki üzüntülü ruh halini yans›t›r. Herkes kendi a¤›t’›n› kendi ya-
kar. Sadece o ana özel bu a¤›tlar, bir düzen kayg›s› tafl›mazlar. Bir
yere yaz›l›p da tekrar söylenmezler. Unutulamayanlar, kulaktan
kula¤a aktar›l›r.

Çok sevdi¤in biri bir gün çok uzaklara gider. Günler, aylar,
hatta y›llar geçer ama o gelmez. Sen gidemezsin. Öyle bir ayr›l›k
atefli çöker ki içine, bunu dile dökmek art›k kaç›n›lmaz olur. Otu-
rursun bir köfleye, bafllars›n yüksek sesle derdine yanmaya.
A¤›t’›nda; hasretinin yüzü döner aya, sözleri bala. Esen rüzgârda

* Aysel Özen, Araflt›rmac› yazar, Kayseri.



onun kokusunu hissedersin. Elini uzatsan tutacak gibisindir ama
uzun yollar vard›r arada. Ona kavuflamaman›n verdi¤i ac›yla dilin-
den dökülür na¤meler. Varsa yan›nda arkadafl›n, dostun onu da bu
melankolik hale dald›r›rs›n. ‹ster istemez yafllar süzülür yana¤›n-
dan. Ama yine de içinde bir kavuflma ümidi vard›r. Bu da dökülür
na¤melere. Ya dönülmez yollara gitmiflse sevdi¤in. Bu ister yarin
olsun, ister anan, ister baban, isterse kardeflin... Hele bir de bakma-
ya doyamad›¤›n yavrunsa... ‹flte o zaman içinde patlayan volkanla-
r› durduramazs›n. Hele öyle bir kültürde yetifltiysen, o zamana ka-
dar iki dörtlük dahi dökülmediyse bile dilinden, bir anda kendini
a¤›t eder bulursun. Sen onu kafanda flekillendirmemiflsindir asl›n-
da. Ne odadaki seni teselli etmeye gelen arkadafllar›n durdurabilir
seni, ne de sen kendini. A¤z›ndan dökülen a¤›tlar yanarda¤dan ç›-
kan lavlar gibi onlar›n da yüreklerini yakar. Bu lav› söndürmek için
gözlerinden yafllar sel olur akar. Sonunda sen de biraz rahatlam›fl-
s›nd›r, dostun da. “‹nsan insan›n a¤›s›n› (zehirini) al›r.” demifller.
Zehir ne kadar ac›ysa da panzehiri olan dil, onun ac›s›n› al›r. Gö-
nülden söylenen bu dizelere ‹ncesu’da de¤iflet ad› verilmektedir.
Afla¤›da de¤iflet / a¤›t örnekleri bulunmaktad›r. 

Askerde iken hastalan›p 1980 y›l›nda vefat eden fiahin Aykar
için yak›lan a¤›t:

Yaylas›na vard›m, yaylas› otlu
Suyunu içtim, suyu tatl›
O¤lan gelir samur kürklü
Ne deyim de a¤lay›m, kaderim böyleymifl.

A¤ koyun da koflan›n da koflulu
Yoz davar›n›n üstü afl›l›
O¤lan gelir boynu poflulu
Ben a¤lamay›m da kimler a¤las›n?

Afl›p afl›p gider, yaylan›n yolu
Sihile dayanmaz, Erciyes’in gülü
Al› koyum da karalar ba¤lay›m.
Ne deyim de a¤lay›m, kaderim böyleymifl
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Yaylan›n yollar› diken de¤il mi?
Dikenin üstünde güller biter mi?
O¤lans›z evlerde günler geçer mi?
Ben a¤lamay›m da kimler a¤las›n?

Bizim koyun da tuz tafl›na gelmiyor
Aray›p da kuzusunu bulmuyor
Ellerin kuzusu da kuzu olmuyor
Ben a¤lamay›m da kimler a¤las›n

Yüksekten götürün, gencin ölüsü
Çiçekler donat›n, tabut dolusu
A¤layan anas›, bac›s›
Ne deyim de a¤lay›m, kaderim böyleymifl.

Niflanl›yken ölen damat için yak›lan a¤›t:

fiu yaylan›n güne yüzü
Gün vurdukça erir buzu
Kör olas›n zalim ecel
Yans›z koydun gelink›z›

Ölem dedim ölemedim
Bir murada eremedim.
Ecel alm›fl nazl› yari
Murad›ma eremedim.

Erciyes’in kar› buzu
Eridi mi günden
Ben sana ne yapt›m da zalim ecel
Yasl› koydun gelink›z›

Kocas›na, genç efli taraf›ndan yak›lan a¤›t:

Evlerinin önü küllük
Küllükte yat›yor pulluk
Daha yafl›m yirmi befl idi
Bana yak›fl›r m› dulluk?
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Akan sular ak›fl›r m›?
Bakan gözler kamafl›r m›?
Daha yirmi beflti yafl›m
Bana dulluk yak›fl›r m›?

Ölüm döfle¤inde yatan bir hastaya yak›lan a¤›t:

El yaz›ya, el yaz›ya
Duman çökmüfl çöl yaz›ya
Ben de kurbanlar olay›m
Beflikte yatan kuzuya

El veriyor, el veriyor
Orta direk bel veriyor,
Döndüm bakt›m sa¤ yan›ma
Hac› Bey’im can veriyor

1920’ li y›llarda Hac› Vali’nin o¤lu Mustafa ile Leylefer (Nilü-
fer) evlenirler. 20-25 günlük evli iken, daha gelinin elinde k›nalar›
solmadan efli Mustafa genç yaflta ölür. Babas› Hac› Vali taraf›ndan
yak›lan a¤›tlardan bir bölüm:

Seher vakti do¤an y›ld›z
Ah çekerim gece gündüz
Seher vakti do¤an y›ld›z
Ölüme çare bulunur mu?

Ala at ah›rda kiflniyor
Arpa yemez, musulu diflliyor
Döndüm bakt›m sa¤ yan›ma
Mustafa’m can veriyor

Mustafa için anal›¤› (üvey annesi) taraf›ndan yak›lan a¤›t:

Uzun olur devemizin urgan›
K›sa geldi Leylefer’in yorgan›
Dokuz devede Mustafa’m›n kurban›
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‹nin kufllar inin kepir tafl›na
Leylefer gelmesin koflan bafl›na

‹rili ufakl› da yaylam›z›n tafllar›
Kalem gibiydi de Mustafa’m›n kafllar›
‹ki topak da Leylefer’in saçlar›
‹nin kufllar inin Kepir tafl›na
Leylefer de gelmesin koflan bafl›na
Çobanlar da bakmas›n hilal kafl›na

Makinalar da dikiflleri dolafl›r
Karal› haber de Garipçe’ye ulafl›r
Vali baban›n da dili dolafl›r
‹nin kufllar inin Kepir tafl›na
Leylefer de gelmesin koflan bafl›na

‹stanbul’a para savd›m saz geldi
Dokuz beflli de ak gerdana az geldi
Leylefer de bize kademsiz geldi
‹nin kufllar inin Kepir tafl›na
Leylefer de gelmesin koflan bafl›na

...

Koyun gelir kuzusuyla
Aya¤›n›n tozuyla
Leylefer’im suya gitmifl
Yan› çifte kuzusuyla

Leylefer oturmufl tafl›n üstüne
Al yazma ba¤lam›fl kafl›n üstüne

Leylefer’in koyunu geliyor içi közzüklü
Leylefer geliyor çuha dizlikli
Çoban› geliyor beli azz›kl›

1960’l› y›llarda çok güzel bir k›z vard›r. Bu k›z taraf›ndan red-
dedilen bir genç ve arkadafllar›, k›z›n komflular›na yalvararak cac›k
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(mad›mak) toplamak için Tuz Deresi civar›na k›z› getirmelerini is-
terler. Hiçbir fleyden haberi olmayan k›z, komflularla cac›¤a gider.
Ans›z›n kad›nlar›n önlerine ç›karak k›z› yakalayan gençler, kad›n-
lar›n korkudan kaç›flmas›yla birlikte k›z› b›çaklayarak öldürürler.
Bu k›z için yak›lan a¤›ttan bir bölüm:

Tuz deresi derler de bir ›ss›z dere
Yedim b›ça¤›, serildim yere
Benim bu halimi dostlar›m göre
Al›n destan›m› kalmas›n yerde.

Keflke ya¤mur ya¤sa da ›slansayd›m
Bir çoban görse de seslenseydim
Kanl› derelerde de ›slansayd›m
fiu benim halimi gören a¤las›n
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Maçka (Trabzon) Akarsu Köyünde 
A¤›t Gelene¤i

Nursel Baykaso¤lu*

Akarsu köyünde a¤›tlar,1 ölüm haberi duyuldu¤unda, ölünün
bafl›nda ya da gömülmesinden hemen sonra söylenir. Bugüne ka-
dar erkekler taraf›ndan söylenen örne¤e rastlanmam›flt›r. A¤›tlar›n
içeri¤i ve ezgisi, toplumun ortak yaratma gücüyle zenginleflir.
Akarsu köyünde a¤›tlar›n hangi kifli ya da olay için kim taraf›ndan
söylendi¤i, bugün köyde yaflayan yafll› bayanlar taraf›ndan an›m-
sanmakta; köyden kent’e (‹stanbul) yo¤un göç veren köyün gençle-
ri taraf›ndan bilinmemektedir.

Akarsu köyünde yaflayan 65 yafl›ndaki Havva fieker’in, 25 ya-
fl›nda ölen o¤lu Celal fieker’e a¤›t›:

Yayla çimeni nem’dur
Topra¤› kendindendur.

* Yrd. Doç. Nursel Baykaso¤lu, Gazi Üniversitesi Mesleki E¤itim Fakültesi El Sanat-
lar› E¤itimi Bölümü ö¤retim üyesi, Ankara.

1 Bu makaledeki bilgiler Temmuz-A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda bulundu¤um
Trabzon’un Maçka kazas› Akarsu köyünde, sa¤lam ve güvenilir iliflkiler kurdu-
¤um kaynak kiflilerden, samimi ortamlarda, yüz yüze görüflme tekni¤i ile derlen-
mifltir. 



Benum sararup solmam 
Celal’umun derdindendur.

Ah da¤larum da¤larum (da¤lar›m)
Karalar› ba¤larum
Celal’umun yüzünden 
Yanar da dumanlarum.

Ah dereler ah dafllar (tafllar)
Akar gözümden yafllar.
Dertliyum yuzum gülmez,
Ey gidi arkadafllar.

Ölüm öyle tez gelur, (gelir)
Benzer sar› yapra¤a.
Celal’um kara saçli, 
Verdum seni topra¤a.

Of çekerum durunden (derinden)
Da¤lar oynar yerunden
Var midur benum gibi 
Yavrisini (yavrusunu) yitiren (kaybeden)

70 yafl›ndaki Seher Güner’in, 33 yafl›nda ölen o¤lu Rasim Gü-
ner’e a¤›t›:

Çemberume ucuna, 
Kara boncuk ba¤larum, 
Rasim’um sen gideli,
Durur durur a¤larum.

Rasim’um saçlaruni,
Ba¤ladum çemberume
Gece günduz a¤larum,
Rasim’umun haline.

Karadenuz üstunde, 
Bunlar da kayik (kay›k) midur.
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Ben yiturdum (kaybettim) yavrimi, 
A¤lasam ayip midur.

Yaktun beni e yavrim, (yavrum)
Maçka çiras› gibi.
Dolafl da gel yanuma, 
T›pki eskisi gibi.

Bu aci baflka aci, 
Belki ç›kmam sabaha.
Nasil a¤lamiyayim,
Dayanamayirum daha.

Kar ya¤ayi ya¤ayi, 
Akarsu da¤larina.
Mevla’m düflürsun beni,
Yavrimun kollarina

Bugün 86 yafl›nda olan Havva fieker’in, 57 yafl›nda ölen di¤er
o¤lu için a¤›t›:

Bahçeye ektum biber, 
Biberi aldum siper.
Gökte uçan kufllarla, 
Yolladum sana haber.

Pencere kanadina,
Sürerum mavi boya.
Pencerede hayalun, (hayalin)
Sarilsam doya doya.

Ayirdunuz yavrimden (yavrumdan)
Ay’umdan (Ay’›mdan) Günefl’umden.
Gözlerumun yafllari
Kurudi kederumden
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80 yafl›ndaki Havva Güner’in, 59 yafl›nda ölen o¤lu Hikmet
Güner’e a¤t›:

Gece çiktum d›flari,
Gök ayaz idi ayaz.
Benum (benim) garip Hikmet’um,
Baflun (bafl›n) oldi bembeyaz.

E Hikmet’um, Hikmet’um,
Kurban olayim sana.
Derduni söylemedun,
Derman olayum sana.

Asmam dalun (dal›n) kurusun, 
Kalmasun sende yaprak.
Gel otur konuflalum,
Sonumuz kara toprak.

77 yafl›ndaki fiükriye Güner’in, 60 yafl›nda ölen kardefli Vural
için a¤›t›:

Yaylanun çimeninde, 
Var oturak tafllarum.
Bir gözümden kan akar, 
Öburinden yafllarum.

Ah Vural’um Vural’um,
Gördum mendilleruni.
Gelende (gelince) görece¤um,
O senun halleruni.

Anam beni vay etsun,
Dagun (da¤›n) tomararlar› (da¤da yetiflen bir çeflit yeflil sebze)
Sa¤›ldi mi (iyileflti mi) Vural’um
Yüre¤unun yaralari.
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Ah da¤lar ulu da¤lar,
Etraf› sisli da¤lar.
Vural’um akluma gelende, 
Gök durur bulut a¤lar.

25 yafl›ndaki Nurten Memifl’in, 61 yafl›nda ölen annesi Emine
Özmen için a¤›t›:

Yan›nda yoktum annem,
Belki bir fley söylerdun.
Derya ile Deniz’e
‹yi bak Nurten derdun.

Ne teyze, ne de dayi,
Tutmaz anne yeruni.
Açtun bende bir yara,
Yaralarun deruni.

Annem kaybettum seni, 
Ararum yana yana,
Allah’a yalvarurum,
Rüyamda göster bana.

Gizli gizli a¤larum,
Derya, Deniz göremesun.
Allah’um sen büyüksun,
Baflka aci vermezsun.

Efli ölüm döfle¤inde olan 86 yafl›ndaki Mehmet Baykaso¤-
lu’nun, 84 yafl›ndaki Havva Baykaso¤lu’na a¤›t›:

Tasa koydum yogurdi,
Bile (beraber) yesek nolurdi.
Geldi ayriluk vakti,
Ayrulmasak nolurdi.
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63 yafl›ndaki ayfle fieker’in, 87 yafl›nda ölen kay›nvalidesine
a¤›t›:

Oy anam anacu¤um,
Aç kaldun yedurdun beni,
Susuz kaldun, içirdun beni.
Yoruldun yaturdun beni.

Akarsu köyünde a¤›t ve ölenin arkas›ndan tutulan yas süresi,
ölen kifliye olan yak›nl›¤a ba¤l› olarak ço¤u zaman bir yaflam süre-
since devam etmektedir. Özellikle ölen kifli gençse ve anne yafl›yor-
sa, yas›n zaman s›n›rlamas› yoktur. Kad›nlar›n duygusall›¤›, ac›la-
r›na yo¤unluk ve süreklilik kazand›rmaktad›r.

Akarsu köyünde yas tutan kad›nlar, birtak›m fleyleri yapmak-
tan kaç›n›rlar. Genellikle renkli ve süslü fleyler giymezler.

Kal›plaflm›fl baflsa¤l›¤› dilekleriyle ac›l› aileleri avutmak, “ya-
n›p yak›lman›n” bofllu¤unu ve zarar›n› belirtmek amac›yla söyle-
nen sözlerin, Akarsu köyündeki ac›l› annelerde çok da etkili olma-
d›¤› gözlemlenmifltir. 

Kaynak kifliler
Ayfle fieker, Havva fieker, Havva Güner, Nurten Memufl, Seher Güner,

fiükriye Güner.

Kaynaklar
Örnek, Sedet Veyis, Türk Halk Bilimi, Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›n-

lar›, Ankara 1977.
Genel Kültür Ansiklopedisi Ana Britannica, Cilt 1, ‹stanbul 1986.
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Emirda¤ Yöresi A¤›tlar›

Ömer Faruk Yald›zkaya*

Anadolu’daki konar göçer Türkmen oymaklar›n›n sadece ya-
flay›fllar› de¤il; türküleri, masallar›, ninnileri ve a¤›tlar› da kendine
özgüdür. Do¤umu ninnilerle karfl›larken, çocu¤unu Türkmen dü-
¤ünüyle evlendirmifl, ölüyü ise son yolculu¤una a¤›tlarla u¤urla-
m›fllard›r.

Ege bölgesinin ‹ç Bat› Anadolu bölümünde yer alan Emirda¤
ilçesi, Afyonkarahisar iline ba¤l›d›r. Tarih boyunca birçok medeni-
yetin yaflad›¤› Emirda¤ yöresine, son olarak O¤uz (Türkmen) boy-
lar›na ba¤l› afliretler yerleflmifltir. Emirda¤, Türkmen gelenek göre-
neklerinin, anlam ve özelli¤ini kaybetmeden günümüze kadar gel-
di¤i Anadolu’nun nadir ilçelerinden birisidir. Bu geleneklerden bi-
risi de millî fliirlerimizin en dokunakl›s› olarak adland›rd›¤›m›z
a¤›tlard›r.

Sözlü edebiyat ürünlerimiz içinde en yayg›n› olan a¤›tlar; ço-
¤u kez kay›t alt›na al›nmad›¤›ndan çabucak unutulmufl, onlar› söy-
leyen kiflilerin ölümüyle de silinip gitmifltir. Geriye ise bölük parça
birkaç dörtlük kalm›flt›r.

* Dr. Ömer Faruk Yald›zkaya, Araflt›rmac› yazar.



Yükü yük üstüne y›¤arlar gelin,
Acer kaftan›n› giyerler gelin,
Kalk Yusuf o¤lunu dö¤erler gelin,
Kalk Keziban gelin biz gider olduk,
Biz göçer olduk.

Yaklafl›k yüz y›ll›k olan bu a¤›d›, yörenin ünlü a¤›tç› kad›n›
Topakk›z (Gülsüm Köse), lohusa iken ölen yayla komflusu Dayda-
l› köyünden Keziban geline yakm›flt›r. A¤›t›n ancak yukar›daki bir
dörtlü¤ü haf›zada kalm›flt›r. A¤›t› derledi¤imiz Topakk›z’›n dama-
d› Seydi Yüceer bize “E¤er Topakk›z sa¤ olsayd› da bu a¤›d› yaz-
sayd›n, sayfalar tutard›.” demifltir.

Emirda¤’da a¤›t söyleme, “a¤›t yakma” olarak tan›mlan›r. A¤›t
yakanlara hiçbir ücret ödenmez ve bu ifl “hasbi” olarak yap›l›r. Yö-
rede a¤›t yakmakla tan›nan kad›nlar vard›r. Bunlar›n y›llar önce
söyledi¤i ve günümüze kadar gelen a¤›tlar› tarihî, millî ve mahallî
olaylarla ilgili unsurlarla doludur.

Bugün; Sayru, Tökel, Ulmufl, Ga¤am…vb. gibi arkaik kelime-
lerin yaflad›¤› Emirda¤ yöresinde; a¤›tlar›n dili de günlük konuflma
dilidir.

Emirda¤ yöresi a¤›tlar›nda en göze çarpan özelliklerden birisi,
o kiflinin sa¤ken çevresiyle olan iliflkilerinin anlat›lmas›d›r. Sa¤ken
darg›n oldu¤u kimse, kiflinin ölümünden sonra eline k›na yakm›fl
ya da özel günlerde giyilen ve kutnu kumafltan yap›lan “saya” ad-
l› mahallî kad›n giyimini giymiflse bu, ölüme sevinildi¤ini gösterir
ve a¤›tlarda dile getirilir:

Gar› depe depe geldin mi eve,
Göse’nin k›z› da çok etti sene,
Al gutnu guflanm›fl ipek si¤ine,
Evine gel kibar g›z›m evine,
Ben ne deyim senin kibar beyine.

Geride kalanlar›n ne olaca¤› endiflesi, a¤›tlarda ortak temad›r.
Kocas› öldükten sonra askerdeki o¤luna harçl›k gönderemeyece-
¤inden korkan Türkmen kad›n›, bunu çok güzel bir flekilde ifade
etmifltir:
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Haki urbas› da gövez iflli¤i,
Ali(ih)san’a kim salacak harçl›¤›,
Meral’›n› görmeyince gelmez d›fll›¤›,
Gurbanlar olurum kibar beyime.

A¤›tlarda; ölünün sa¤ken ata binifli, tak›nd›¤› silah, yatt›¤› oda
ve giydiklerinden de söz edilir:

A¤am dayanmadan binerdin ata,
Daha yol mu kald› gabirden öte,
Biz bilerek a¤am›za yapmad›k hata,
Gurbanlar olurum aslan beyime.

Day›m ata biner uyru yukar›,
Sim k›l›ç tak›n›r alt›n tokal›,
Ac›s› burada öte yakal›,
Niye goydun gittin all› gelini,
‹leri durdun da verdin serini.

Gara kürk giyerdi boylu boyunca,
Hökümet adam› gelir duyunca,
De flahan gelin de day›n sorunca,
fiahan gelin han› nettin day›n›.

Emirda¤ yöresi a¤›tlar›nda; a¤›t yak›lan kifliden baflka, daha
önce ölen kiflinin üstüne de a¤›t yak›l›r. Bunun en güzel örne¤i, son
derledi¤imiz a¤›tlardan birisi olan Dimito¤lu Sad›k’›n o¤lu Sait
Buzlu’nun a¤›t›d›r. Sait Buzlu, bir y›l önce genç yaflta akci¤er kan-
serinden ölür. Kardefli Peruz Buzlu da 23 y›l önce 18 yafl›nda iken
trafik kazas›nda ölmüfltür. ‹ki o¤lunu da genç yaflta kaybeden an-
neleri Belk›z Buzlu, çok uzun olan a¤›t›n›n birkaç k›t’as›nda flöyle
söyler:

Sait o¤lum ci¤erinden yaral›,
Peruz o¤lum bo¤az›ndan pereli,
fiehire gidiyolar guzum bural›,
Gurbanlar olurum yaral› guzum,
fiehirin yollar› aral› guzum.
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Sait de giyerdi beyaz iflli¤i,
Anay›n da hiç gelmiyor d›fll›¤›,
Peruz asker idi goyacad›m harçl›¤›,
Gurbanlar olurum gara gözüne,
Ben ne deyim gaderine yaz›na.

Bayat’a gitmifl de geri gelmemifl,
fioför olmufl ehliyetin almam›fl,
Yirmi üç y›ld›r yan›yor anas› deli olmam›fl,
Aman Peruz aman deli miydin?

60-70 y›l önce yak›lan eski a¤›tlarda, konar-göçer Türkmen ya-
flant›s› hemen göze çarpmaktad›r:

Yaz gelince yaylalara göçerdi,
Yozuyunan sa¤mal›n› seçerdi,
Gelene geçene sofra açard›,
Babama babama garip babama,
fiimdiden sonra baykufl konar yuvana.

Topakev tutard› halat urganl›,
Karyolada yatar balâ yorganl›,
Hocaya da gider önü kurbanl›,
Gurbanlar olurum Cerci day›ma,
Güzel gelinlerin harc› day›ma.

Averen’de k›rk›l›rd› yapa¤›,
Sürüden k›ymetli tombul köpe¤i,
Ç›ka day› bofl mu buldu soka¤›?
Beyime beyime Cerci beyime,
Güzel gelinlerin harc› beyime.

Kaybetti¤i eflinin ard›ndan “Hemi a¤ayd› hemi beyidi / Ard›-
m› verdi¤im karl› da¤ idi…” diye a¤›t yakan Türkmen kad›n›, art›k
gözden düflece¤ini düflünür. Bir a¤›tta flöyle söyler:

98 • A¤›t Kitab›



Ben gurbeti geze geze yoruldum,
Evvel alt›n idim flimdi pul oldum,
De¤er bilmez kötülere kul oldum,
Felek beni tafla çald› neyleyim.

Bir baflka a¤›tta ise ac›s›n› flöyle ifade etmektedir:

Buca¤a da yaz dam›n› yapt›rm›fl,
Üzerini kam›fl ile örttürmüfl,
Gay›nlar›m eski kap› takt›rm›fl,
Gurbanlar olurum Bayram eflime,
Genç yafl›mda dulluk geldi bafl›ma.

Yöremizde; ölenin a¤z›ndan a¤›t söylendi¤i gibi, ölmeden ön-
ce kendi üstlerine a¤›t yakanlar da vard›r. Sevdi¤ine verilmedi¤i
için intihar eden Alikel (Alikân) köyünden Döne’nin a¤›t›, böyle bir
a¤›tt›r. Bu a¤›t, bugün hüzünlü bir melodiyle türkü olarak söylen-
mektedir.

Alikel üstünde bir bölük duman,
Babam›n elinden hallar›m yaman,
Cesedim kuyudan ç›kt›¤› zaman,
Guyudan ç›k›nca derdime bak›n,
Kafl›ma gözüme türküler yak›n.

Mezar›m› yol üstüne kazs›nlar,
Döne deyin kuyular› gezsinler,
Baflucuma karayaz› yazs›nlar,
Ben gay›l de¤ilim böyle yaz›ya,
Babas› g›yar m› Döne guzuya.

Kimi a¤›tlarda abartmalar oldu¤u sezilir:

Ç›kar ç›kar merdiveni dinlenir,
Erzurum’da Gayseri’de söylenir,
Feryâd›ma hep bülbüller dillenir,
Gurbanlar olurum kibar beyime.
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Baz› a¤›tlarda a¤›tç› kad›n, söyledi¤i a¤›t›n içinde kendi duru-
munu da gözler önüne serer. Emirda¤’da iyi a¤›t yakmas›yla tan›-
nan Huriye Ural’›n, bac›s› Dudu Do¤ramac›o¤lu’na yakt›¤› a¤›tta-
ki afla¤›daki k›t’a dikkat çekicidir. Kendisine soruldu¤unda “O¤-
lum, benim çolu¤um çocu¤um yok. Ben ölünce kim a¤›t yakacak?
Burada kimsesizli¤imi söyledim.” demifltir:

Ne o¤lum var›d› ne de k›z›m,
fiu yalan dünyada gülmedi yüzüm,
Anamdan do¤al› karad›r yaz›m,
Ölesiye ben yanar›m yaz›ma.

Öyle a¤›tlar›m›z var ki tarihî olaylarla doludur. Çanakkale’de
flehit olanlar›, Yemen’de, Edirne’de,Kudüs’te kalanlar› anlat›r:

Çanakkale derler yeflil sö¤ütlü,
Neçe molla getti eli divitli,
Bi mektup atay›m üstü tahütlü,
Mektubum ordunu bulur m’ola.

Ali A¤a’m Edirne’de oldu flehit,
Garab›y›k Yemen’de ünlendi yi¤it,
‹bik A¤a’m Kudüs’te kald› bir büyük,
Ben bu derdin hangisine yanay›m,
Zencirler zaptetmez benim gönlümü.

Ölüye sa¤ken yap›lan kötülükler bir bir dile getirilirken, ölüye
gelen kalabal›k, dü¤ün kalabal›¤›na benzetilir:

Niyazi’ynen Maser ettiler oyun,
Mustafa güdüyor bir bölük koyun,
Ben de sand›m o¤lum ediyor dü¤ün,
Kalk gidelim yeflil beyim yaylaya.

Ayn› durum, bir baflka a¤›tta ise flöyle ifade edilmektedir:

Hemi berber idi hemi talebe,
Dü¤ün mü ediyon bafl›n kalaba,
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Gurbanlar olurum garip Ceylan’›m,
Halam› goyup da gitme mezara.

Baz› a¤›tlarda a¤›tç› kad›n, ölüme bedel vermeye, ölenin yeri-
ne baflkas›n› göndermeye kalk›fl›r: 

Odas›na ç›kt›m hal› döfleli,
Bedel kabul olsa yeterdi mal›,
Kör Vali gelirde ister Sabini,
Yerine de Sad›k Bey’i salal›m,
Beyim kalks›n biz yerine ölelim.

Ancak, cenaze hareket etti¤inde art›k uysal ve teslimkârd›r:

Hadi aslan eflim git güle güle,
Durup da o¤luna bir selam eyle,
Söyle kahpe felek olur mu böyle?
Motorun alt›nda yatan eflime,
Kekili al gana batan eflime.

Sonuç olarak, Emirda¤’da a¤›t gelene¤i sürüp gitmektedir. Bu-
güne kadar birçok a¤›t taraf›m›zdan dinlenmifl ve derlenmifltir.
Bunlar›n birço¤u ilk a¤›zdan yani söyleyenin a¤z›ndan derlemeye
çal›fl›lm›flt›r. Derledi¤imiz a¤›tlar›n bir k›sm› Emirda¤ Yöresi Türk-
men A¤›tlar› kitab›nda yay›nlanm›flt›r. Bu konudaki derleme çal›fl-
malar›m›z halen devam etmektedir.

Bu çal›flman›n bizden sonra yap›lacak çal›flmalara basamak
teflkil etmesi dile¤iyle; yeni derledi¤imiz ve hiçbir yerde yay›nlan-
mam›fl birkaç a¤›t› sunuyoruz.

Sad›k’›n A¤›t›

Sad›k Karaca, 23 yafl›nda trafik kazas›nda ölür. Geride efli ve
bir çocu¤u kal›r. O¤lunu genç yaflta kaybeden annesi Remziye Ka-
raca, afla¤›daki a¤›t› yakar.

Size diyom size anam›n g›z›,
Sad›¤’›m›n için u¤ray›n baz›,
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Daha küçü¤üdü Nazi¤’in g›z›,
On alt› yafl›nda gelin ald›yd›m.

Güller düflsün Sad›¤’›m›n bafl›na,
Gelin dayanamaz gelir efline,
Sad›¤’›m›n tekeri de düflmüfl pefline,
Gurbanlar olurum ›ss›z evlime.

Verin benim keman›m› saz›m›,
E¤liyemiyom bu Nazi¤’in g›z›n›,
N’olayd› o¤lum görseyidim yüzünü,
Gurbanlar olurum goç Sad›¤’›ma.

Hemi all› giyer, hemi karal›,
Suhule burada Murat nereli,
Sad›k gaza yapm›fl a¤›r yaral›,
Gadir asker olmufl duymad›n›z m›?
Sad›¤’›n götürmüfl duymad›n›z m›?

Gözünün üstüde saç›n tarard›,
Dimito¤lu’nun Ceylan’› arard›,
Gar›s›na guzum baflka yanard›,
Gözünü inanmaz öksüz guzumu,
Anas›z babas›z öksüz guzumu.

Tekin bural› da Sad›k nereli,
A¤ iflli¤ini al ganlara beleli,
Anan görmüfl Suhule Sad›k yaral›,
Sen benim gelinim öldürdün beni.

Aman aslan o¤lum gar›n› görmedi yüzün,
Asker olay›d›n al›rd›m izin,
Sana diyom sana Suhule g›z›m,
Ben sana g›yamam hadi gidelim.

De¤mem anam g›z› sonra telime,
Ezilerek var›yom ben Nazi¤’in evine,
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Dayanam›yom anam g›z› küçük geline,
N’ola ona dü¤ün etmeseydim,
Avucuna g›na yakmasay›d›m.

Ceylan’›n A¤›t›

Ceylan Ye¤men, 19 yafl›nda iken bir münakafla sonucu b›çak-
lanarak öldürülür. O¤lunun ölümü üzerine annesi Döne Ye¤-
men’in yakt›¤› a¤›t flöyledir:

Sar›y›m›fl flu da¤lar›n çiçe¤i,
Katil h›rs›z kalbe atm›fl b›ça¤›,
Gelin alacakt›m önü köçekli,
Gurbanlar olurum sar› gülüme,
Anan mecnun oldu guzum yoluna.

Kör oldu guzum da anay›n gözü,
Al gana m› batm›fl o güzel yüzü?
Neyimifl katilin guzuma kasti,
Gurbanlar olurum ince fidan›m,
Anay› babay› mecnun edenim.

Neredeymifl gül o¤lumun yaras›?
Cebinden mi ç›km›fl kanl› paras›?
Katil h›rs›z ci¤erinden yanas›,
Ald› guzumu da deli etti beni,
Sekiz senedir de deli etti beni.

Atefl att›n ci¤erimin ba¤›na,
Bak›n kar m› ya¤d› Emirda¤’›na?
Guzusu ölenler gelsin yan›ma,
Delirdim guzum da ç›kt›m da¤lara,
Ben Ceylan’s›z giremiyom evlere.

Gel guzum da bohçalar›n açay›m,
K›z›n iyisini sana seçeyim,
Yurt düflmedi ben macire göçüyüm,
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Gel sar› guzum da deli ettin beni,
Gece gündüz guzum melettin beni.

Guzum saçlar›n› yana taram›fl,
Anas› gocu¤un yan›na goymufl,
Geceyinen gündüz Ceylan aram›fl,
Yitirdim guzumu ben bulam›yom,
Kör oldum guzum da ben göremiyom.

Ali ‹hsan’›n A¤›t› 

Kasap Ali ‹hsan Özkasap, 35 yafl›nda romatizmadan ölür. Ölü-
mü üzerine bac›s› Sultan Aktafl’›n yakt›¤› a¤›t flöyledir:

Gidece¤im anamo¤lu senin ard›ndan,
Ben ölürüm yi¤it edem derdinden,
Biriciktin kald›rd›lar yurdundan,
Anam›n o¤lu da bir tek gardafl›m,
Ölesiye sana yanar ateflim.

‹hsan davar keser sa¤ eli kanl›,
Ne bir day› var da ne de bir emmi,
Kasaplar içinde gül edem ünlü,
Anam›n o¤lu da gurban oluyum,
Gül gardafl›m ben yoluna ölüyüm.

Kelep kelep gül edemin kekili,
Anas› g›z›ndan al›r ak›l›,
‹ç cepleri burcu burcu kokulu,
Anam›n o¤lu da gurban oluyum,
Gül gardafl›m ben yerine ölüyüm.

Saçlar›n› taram›fllar tel gibi,
Gardafl› yok emmisi yok el gibi,
35 yafl›nda gonca gül gibi,
Babam›n o¤lu da gurban olurum,
Kalk gardafl›m ben yerine ölürüm.
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Salhane’den gelir s›rt› ceketli,
Pazara giderdi eli sepetli,
Gardafla yanan›n kalm›yor akl›,
Babam›n o¤lu da öldürdü beni,
Gülleri açarken soldurdu beni.

Gelmedi diyerek bana dar›lm›fl,
Helallaflm›fl bac›s›na sar›lm›fl,
Yaz gelirken befl guzudan ayr›lm›fl,
Geliyor bayramlar ›fl›y›n vakti,
So¤udu mu gül gardafl›m ba¤r›y›n taht›.

Perihan Gelin’in A¤›t› 

Perihan Öksüz, Boyamao¤ullar› sülalesinden Gülü (Mehmet
öksüz)’ün gelinidir. Genç yaflta beyin tümöründen ölür. Ölümü
üzerine komflusu Huriye Ural’›n yakt›¤› a¤›t flöyledir:

Geline geline all› geline,
Bo¤um bo¤um k›na yakm›fl eline,
Gelin si¤lerini sokmufl beline,
Bayram günü gelir gelin evine.

Ne aman solmufl da gelinin yüzü,
Daha dünyas›nda var›m›fl gözü,
Ard›nda galm›fl da üç tane guzu,
Kuzuya gel all› gelin kuzuya.

Evinin d›fl› da sar› boyal›,
Gözlerimden hiç gitmiyor hayali,
Bir gelin yitirdik mutlu yuval›,
Geline geline all› geline,
Bayram günü gelir gelin evine.

Gelin de düflmüfl yayla yoluna,
Koyun sa¤ar helke takm›fl koluna,
Çifte kuzusunu alm›fl yan›na,
Kuzuya gel all› gelin kuzuya.
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Gelinin evi de köprünün bafl›,
Ne yorgun a¤l›yor gelinin efli,
Sal’›ndan tutulmufl da bunun gardafl›,
Kuzuya gel all› gelin kuzuya.

Gelin de avluya dikmifl gülünü,
Ben bilirim bu gelinin halini,
Delik deflik etmifl serum kolunu,
Kuzuya gel all› gelin kuzuya,
Ben gay›l de¤ilim böyle yaz›ya.

Dudu’nun A¤›t› 

Dudu Do¤ramac›o¤lu’na, bac›s› Huriye Ural’›n yakt›¤› a¤›t
flöyledir:

Gel anam k›z› da yan›ma otur,
‹ki ben söyleyim eksi¤im getir,
Gardafl›n izine gelmifl evine götür,
Bir sorsana gardafl›y›n halini.

Çarp›n k›r›ls›n da ilaçl› flifle,
Çekti¤im emekler hep gitti bofla,
Benim ihtiyac›m vard›r gardafla,
Etme anamo¤lu olurum deli.

Gurbet gurbet anamo¤lu dolafl›r,
Bafla bir ifl gelse hemen ulafl›r,
Bu kader de benim ile güreflir,
Ben usand›m bu kaderin elinden.

Ne o¤lum var›d› ne de bir k›z›m,
fiu yalan dünyada gülmedi yüzüm,
Anamdan do¤al› karad›r yaz›m,
Ölesiye ben yanar›m yaz›ma.
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Mahallî kelimeler: 
acer : yeni
d›fl : rahat
ifllik : gömlek
sa¤mal : sa¤›lan koyun
si¤ : mahallî kad›n giyimi “saya”n›n bir parças›
topakev : Türkmen çad›r›
yaz dam› : ba¤evi
yoz : sa¤›lmayan koyun

Kaynak kifliler

Remziye Karaca, 57 yafl›nda, 2 çocuklu, E. Kacerli mahallesinden,
okur-yazar de¤il.

Döne Ye¤men, 50 yafl›nda, 4 çocuklu, E. Kacerli mahallesinden, okur-
yazar de¤il.

Sultan Aktafl, 56 yafl›nda, çocu¤u yok, Çilli mahallesinden, okur-yazar
de¤il.

Huriye Ural, 65 yafl›nda, çocu¤u yok, Çilli mahallesinden, okur-yazar.
Belk›z Buzlu, 69 yafl›nda, 9 çocuklu, Çilli mahallesinden, okur-yazar

de¤il.
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K›br›s’ta A¤›t

Mahmut ‹slâmo¤lu*

Dr. fievket Öznur**

K›br›s Türk halk edebiyat›nda türkü veya destan adlar›yla da
adland›r›lan a¤›tlar, K›br›s Rum halk edebiyat›nda “travuthi” ola-
rak isimlendirilir. K›br›s Türk ve Rum halk edebiyatlar›ndaki a¤›t-
lar; “bi¤idaris”ler taraf›ndan yak›l›r. Baz› insanlar›n daha henüz ha-
yattayken “bi¤idaris”leri ça¤›r›p kendileri için bir a¤›t yakmalar›n›
istedikleri de olmufltur. 

K›br›s’ta yak›lan önemli a¤›tlar flunlard›r: “Hasanbulliler A¤›-
t›” (1892), “Latif A¤a A¤›t›” (1897), “Yena¤ral› Mehmet A¤a A¤›t›”
(1905), “Fatma Han›m A¤›t›” (1924), “Kar›s›n› Öldüren Doktor Be-
hiç Bey’in Merkezî Cezaevinde As›lmas› A¤›t›” (1924), “Salih Kel
Hasan A¤›t›” (1030), “Nazire Mehmet Emin A¤›t›” (1931), “Yusuf
Mehmet’in A¤›t›” (1933), “Pileli Mehmet Hasan A¤›t›” (1934), “Ce-
mal Mida A¤›t›” (1946) vb. K›br›sl› Türk ve Rum ozanlar, söyledik-
leri a¤›tlar› bazan broflür olarak bast›r›p satarlar. 

Ayn› ölüm olay› üzerine hem Türk ozanlar›n Türkçe olarak
hem de Rum ozanlar›n Rumca olarak a¤›t yakt›¤› görülür. Baz›

* Dr. Mahmut ‹slâmo¤lu, Araflt›rmac› yazar, K›br›s.
** fievket Öznur, Yak›n Do¤u Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, KKTC.



a¤›tlar, bir dilden di¤erine de çevrilir. A¤›tlar›n Rumca orijinalleri
okundu¤u zaman beyitler aras›ndaki kafiyeleniflin çok güzel oldu-
¤u görülür. Türkçe’ye çevrildi¤i zaman de¤er kayb›na u¤rar. Rum-
ca’da ortalama 3500 Türkçe sözcük vard›r. Bu sözcükler eskiden
K›br›sl› Rumlar taraf›ndan çok yo¤un bir biçimde kullan›l›yordu.1

Eskiden Rumca a¤›tlar da Türkçe kökenli sözcüklerin daha fazla
kullan›ld›¤› görülür. Günümüzde ise Türkçe sözcükler daha az
kullan›lmaktad›r.

Avukat Süleyman fievket için yak›lan a¤›tlar

Avukat Süleyman fievket için Ulviye Mithat Han›m, Türkçe bir
a¤›t yakm›flt›r. Yine Süleyman fievket için flimdiye dek bilinmeyen
iki a¤›t daha bulunmaktad›r. Bunlardan biri, ünlü Rum halk ozan›
Azinas taraf›ndan Rumca olarak yak›lm›fl, ünlü araflt›rmac›-yazar
Dr. Yangullis taraf›ndan tespit edilmifl ve taraf›m›zdan da yine
manzum olarak Türkçe’ye çevrilmifltir. Üçüncü a¤›t ise taraf›m›zca
derlenip gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›fl, merhum Mustafa Hulusi’ye ait olan
Rumca bir a¤›tt›r. 

Avukat Süleyman fievket 

Hakk›nda iki dilde a¤›tlar yak›lm›fl bulunan Avukat Süleyman
fievket, K›br›sl› bir beydi. 1908 (Azinas’a göre 1906) y›l›nda K›b-
r›s’›n Baf kazas›nda bulunan Vreçça, Türkçe ad›yla Da¤aflan kö-
yünde dünyaya gelmifltir. Babas›n›n ad› Mehmet Kemal Cemal’di.
Kardefli Mahir Adatafl Bey’in 1993 y›l›nda Ankara’da yay›mlam›fl
oldu¤u Avukat Süleyman fievket’in Yaflam Öyküsü isimli kitab›nda
verilen bilgilere göre babalar› Mehmet Kemal Cemal Efendi, Baf
kasabas›nda Haf›z Ali Efendi medresesinde yetiflmifl ve ö¤retmen-
lik formasyonu kazanm›fl birisiydi. Annelerinin ad› Rahime Süley-
man olup okur yazarl›¤› bulunmayan bir ev han›m›yd›. 
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fievket do¤du¤u zaman annesi ile teyzesi aras›nda adeta pay-
lafl›lamaz oldu; gece annesinde kalan fievket, gündüzü de teyzesin-
de geçirmekteydi. Teyzesi ve enifltesi taraf›ndan da çok sevilen bu
çocu¤u, neticede enifltesi bizzat okula yazd›rd›. Derslerinde fevka-
lâde baflar›l› olan Süleyman fievket, liseyi 1926’da pek iyi derecey-
le bitirdikten sonra ‹stanbul’da Hukuk Fakültesi’nde yüksek ö¤re-
nimine devam ederek mezun oldu. K›br›s’ta o dönemlerde avukat-
l›k yapabilmek için Londra’da birkaç y›l hukuk tahsili görmek ka-
ç›n›lmazd›. Bu nedenle Londra’ya giderek üç y›ll›k bir “Barrister-
at-Law” e¤itimi gördükten sonra 1933 y›l›nda vatan› olan K›br›s’a
dönerek Baf kasabas›nda avukatl›¤a bafllam›flt›r. Avukatl›¤a baflla-
d›¤› y›l, 4 A¤ustos 1933 tarihinde K›br›s Avukatlar Barosu’na da
kayd›n› yapt›rd›¤› bilinmektedir. Ayn› zamanda K›br›s Türk Atle-
tiz’im Birli¤i olan Y›ld›z’›n da kurucusuydu. K›br›s’ta gerek Rum-
lar gerekse Türkler taraf›ndan çok sevilen ve baflar›l› bir meslek ic-
ra eden bu genç avukat›m›z, maalesef henüz 27 yafl›ndayken 4 Ara-
l›k 1936 tarihinde bir sel kazas›nda floförüyle birlikte sulara gark
olarak bu fani dünyadan göç etmifl, tüm ailesini ve kendini tan›yan
Rum-Türk herkesi mateme bo¤mufltur. Bu yetenekli Türk avukat,
o dönemde yaflam›fl olan Türk ve Rum ozanlar› öylesine etkilemifl-
tir ki ölümünün ard›ndan her iki dilde a¤›tlar yak›lm›fl ve seneler-
ce bu a¤›tlar halk›n dilinde yaflam›flt›r. Aradan geçen uzun y›llar,
fliirlerin gün ›fl›¤›na ç›kmas›n› maalesef engellemifl bulunmaktad›r. 

Bu de¤erli hukukçumuzla ilgili sunaca¤›m›z ilk a¤›t ünlü Rum
Halk ozan› Haralâmbos Azinas’a aittir. 
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Haralâmbos Mihail Azinas

Azinas (Azina veya Azinos diye de
bilinir) 1905 y›l›nda Baf’›n Filûsa köyün-
de dünyaya gelmifl ve 6 Eylül 1979 tari-
hinde Avustralya’da yaflama gözlerini
yummufltur. Ailesi küçük çapta çiftçi-
likle u¤rafl›p, devecilik yapmaktayd›.
Fakat ona fliir ve yollar daha cazip gel-
di¤inden çiftçili¤i b›rak›p devesiyle bir-
likte K›br›s’› gezerek görüp duydu¤u

olaylar›, insanlar› insanlara anlatmay› tercih etmifltir.

Haralâmbos’un, köyünde ifllenen bir cinayeti anlatt›¤› “Çifte
Cinayet, Katerina Antoni ve Mihail Athinu ve Katillerin Mahkûm
Olmalar›” adl› türkü (a¤›t), onun ilk türküsü (a¤›t›) olacakt›r. Önce-
leri el yazmas› biçiminde haz›rlay›p okudu¤u türkülerini (a¤›tlar›-
n›), eline para geçtikçe broflür biçiminde bast›rm›flt›r. 

O¤lunun ölümü üzerine Avustralya’ya göç eden Haralâm-
bos’un orada, onu seven ve takdir eden Rum-Yunan gurbetçilerine,
özellikle satirik fliirlerinden örnekler okudu¤u bilinmektedir.

K›br›s’›n siyasal ve toplumsal tüm olaylar›, ozan›n fliirlerinin
konular›n› oluflturmaktayd›. Son yüzy›l›n halk ozanlar›n›n önde
gelenlerinden biri olan Azinas’›n aflk fliirleri ve at›flmalar› da son
derece etkileyici ve güzeldir. Ozan›n, Atatürk’ün ölümü üzerine de
bir a¤›t› vard›r.

Avustralya’da kaleme ald›¤› baz› fliirleriyle Avustralya Baflba-
kan› Gough Whitlam’dan takdir mektuplar› alan K›br›sl› halk oza-
n› Azinas; 1974 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Ada’ya kesin dönüfl yapma-
y› tasarlarken K›br›s’ta yaflanan olaylar nedeniyle düflüncesini de-
¤ifltirmifltir. 

Bu arada flunu da belirtelim ki 1963-1972 y›llar›nda, do¤du¤u
ülkeyi iki kez ziyaret eden Azinas, ikinci ziyareti esnas›nda satirik
fliirlerini derleyip kitaplaflt›rm›flt›r.
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Avukat Süleyman fievket

TO TSARKI / TOU POTAMOU ASELEIAS / KAI TA TESSERA Y UMA-
TA TOU / Sumbãn tες 4 ∆εkεmbr¤ou 1936 / Soulεhmãn Siεϕk°t (dikhgÒrow)
/ POIHMA UPO / X. M. AZINOU / Ek FiloÊshw - Pãϕou / 1937 / TUPOIS*
XR. G. STAURINIDH - LEUKVSIA.  

__ _________ _______ ___, __ _____ __ _________,
__ _________ _______ ___, __ _____ __ _________,
__ _________ _______ ___, __ _____ __ _________,
__' ____ π__ π________ __ π_ __ ___ ____________. 
__ π______ π__ __________ __ _____ _______
__ _____ ______ π_____, ________ __ __ ____.
___π_____ __ _________ ____ ____ ____ __ __ _____,
__ __π___ _π__________ π______ __ π________.
__ π_______ ___ __ ________ __ ___ π_____________, 
___ __ ______ ________, ______ __ ___________,
__ ___________, ______, ____ __ π___________,
__ _____________ ____ ___ ____ __ π__________.
_____ ____ ______ π____ π_, ___ ____________
___ ___ _____ ___ π______ ____ ___ _π__________ 
___ __________, _ ___π__, ____ _π___________,
__π______ __ ___ _____ ________ _____ π__ _____
____ _______ ___' ________ π___ ____ ___ ____ _______.
__ '____ __ π___ __ π_______ __ π______ ___ __ _____
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___ ___ ____ ___, ______, π____ π__π__ __ π____. 
___ π_____ __ '______ 'π_ π___ π__ _____ _____________,
_________ ___ ___ ______ π______ __ π__π______,
____ ___ _____ ______ ______ π________.
___ ____ ____, ____ ____, __' ________ _______
π__ π____ _______ π_____ _' ____π_____ _π____. 
_ π__π___ π__ ________ ___ π_____ ___ _________
___ ______ π______ ________ _ ______ ____ _____.
___ π_______ ___ __ ___ __ ___ __________,
π__ ______ π__ ____ _____ __ ___ __ ________.
___π__, ___ π_____ ___ _____ _________ __ ______
___ __ _____ ____ π_______ π_________ __ ______. 
_____ ___ ___π___ __ π____ _ __ ____ _______ 
___ __ π______ _________ ______ ____ _______.
__________ π__ __ ____ π___ '_ ___________, 
__ π______ ___ _________ ______ ___________.
_' ________ ____________ ______ ____ _________ 
____ __ ____ ____ π_______ π__π____ ________. 
_________ ____, _ _____, π__ '___ ____________ 
___ ___ ________, ____' __ _____ ____ _____________. 
____ ___ ______ __ ____, __ _____, __ ________,
π__ _____ _____ ____ π_____ _____' __________, 
π___ ___ π____ ________ ___ ________ '___ ____ 
___ ____π__ π___ __ _____ ____ ________ __ _____. 
____ ____ _____ _ππ____, ______ ____[_]_______ 
___ __ π_____ ____ _________ ______ ___ ___ ___π______.
___π__, __ __________ ___ π_______ ____ _______ 
____ - ____ _________ __ _______ π__ ___ _____. 
______ _______ _ _____ ____ _________ ___ π____, 
____ __ ___ _________ ______, ___ _________. 
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Aflelya deresinin flark›s› ve dört kurban›

Olay›n vuku buldu¤u gün, 4 Aral›k 1936. fiairi X. M. Azinas.
Filusa, Baf. fiiirin yaz›ld›¤› tarih, 1937. Bas›ld›¤› yer: Stavrinidis
Matbaas›, Lefkofla. 

Bat›dan do¤uya ve kuzeyden güneye
Her dinden, her milletten insanlara ça¤r›md›r.
Etraf›mda toplans›nlar ve düzenli dursunlar,
Söyleyeceklerimi iyicene duysunlar.
Bu fliiri yaz›p da hat›ra b›rakmay›
Bir flair olaraktan görevim addederim.
Özellikle sürücüler ak›llar›nda tutsun,
Tehlikeli bölgelerde hayli tedbirli olsun.
Derelerde, uçurumda h›z yapmas›nlar,
Tehlike görünce de tamamen dursunlar.
Yerlerinden inerek bir yol bak›versinler,
Tamamen emin olup öyle devam etsinler.
Bu söylediklerime e¤er uymufl olsalar,
Derenin kenar›nda durup ilerlemeseler,
Arabadan inip de incelemifl olsalar,
Bafla gelen felaket belki olmayacakt›,
Onlar da günümüzde hayatta kalacakt›.
Eskiler diyorlar ki insan›n ders almas›...
Gereklidir bu türden olaylar yaflamas›.
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Kifli tokuflaca¤› tafl› önce bilseydi,
Onu ordan kald›r›r ve öyle geçerdi.
Aksi halde millerce uza¤›ndan dolan›r.
Beklenmedik olayda hayat›n› yitiren
Bir de¤il, iki de¤il, tam dört kiflidir birden.
Beflinci nas›l kurtuldu, onu kimler kurtard›,
Baflka pek çok insan›n yaflamas›na yarad›.
Giriflte diyeceklerimi burada kesece¤im,
Olaylar›n vukuunu bafltan nakledece¤im.
Nihayet ay›n birinde ya¤murlar bafllad›,
Derelerin sular› adamak›ll› ço¤ald›.
Perflembe sabah›nda yerler v›c›k v›c›kt›,
Derelerse hemen hemen ayn› kararda akt›.
Cuma günü ya¤murlar asla ara vermedi,
Sular adeta köprülerin üzerlerinden indi.
Arklar kökten sökülmüfl a¤açlarla doluydu,
Derelerdeki sular vapuru kald›r›rd›.
Diyarizo bir, Ksero iki bunlar inmifllerdi,
Aflelya deresi, bu üçü taflm›fl durumdayd›.
Hele üçüncüsünün sular› lânetli, u¤ursuz,
Nice analar› ve çocuklar› b›rakt› öksüz.
Görünüfle bak›l›rsa köprü çamur doluydu,
Akan sular köprünün aya¤›na vururdu.
Köprünün ortas› çökmüfl, paramparça olmufl,
Yan taraflar› ise flemsiye gibi dururmufl.
Sözün k›sas› arabalar tuzakta fare gibi,
Bir bir kenarlar›ndan geçmeye bafllad›lar.
Süleyman fievket ad›ndaki avukatla beraber
Köprünün çöken yerine Salih geldi, en evvel.
Kasaba’dan2 yola ç›kmadan önce
Ahbaplar› fievket’i önlemeye çal›flt›.
Leymosun’da savunacak davas› vard›,
Bu yüzden yola ç›kmakta gece, ›srarl›yd›.
fioförlerin içinde daima tercih etti¤i
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Nefleli bir tip olan, ça¤›rd› Salihçi¤i.
Çok iyi bir Türktü, bu nedenle
Nice tüccar, avukat, doktor
Onunla yolculuk yapard›,
Ça¤r›l›nca kar, k›fl demez hemen yola ç›kard›.
Bu nedenle herkes onu tercih ederdi.
Bundan ötürü fievket’le anlaflt›lar,
Alt›ya çeyrek kala haz›rland›lar,
Leymosun’a gitmek için yola koyuldular.
Pissuri3 istasyonunda yemek molas› vard›,
Hiçbir fleyden habersiz sohbet ediyorlard›,
Ölüme yol al›yor, yaklafl›yorlard›.
Tam o esnada köprü y›k›l›verdi,
Otomobili s›¤acak delik aç›l›verdi.
Rahmetli fievket Salih’le yuvarland›lar,
Kötü talihlerinden ilk kurbanlar oldular.
Feci durumlar›n› düflünen gözyafllar›n› tutamaz.
Yolda olacaklar›na dereye yuvarland›lar.
O zaman feryada bafllad›lar, yard›m istediler,
Lakin yak›nlarda yoktu yard›m edecek kimseler.
Derenin h›z›yla bazen sa¤a, bazen ters yöne
Gidip tümseklere çarp›yorlard›,
Ç›k›p da kurtulacak uygun yer ar›yorlard›,
Fakat çabalamalar› hep boflunayd›,
Karanl›¤a ek olarak sular da artmaktayd›.
Basmak için zemin de dayan›kl› de¤ildi,
Ve de yenecekleri insan gücü de¤ildi,
Bir vapuru devirecek fliddette bir seldi.
Onlar› yutacak olan deniz uzak de¤ildi.
Yaflama umutlar› tamamen tükenmiflti,
Suyun derinliklerini kara ölüm gördüler.
Nihayet böylelikle ruh teslim ettiler,
Ve kim bilir denize ne türlü savruldular.
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‹kisinden art›k ümit kesildi¤ini,
Daha sonra görelim kimlerin geldi¤ini.
‹kinci yolcu otomobili ve floför Stavros
Ve de genel kasiyer olan Lisandros,
Geceleyin Hirsofu’dan gelip Baf’tan geçerek
Leymosun’a gideceklerdi.
Baf Kasabas›’na u¤ramalar› flans eseriydi
Dediklerine bak›l›rsa arabalar› bozulmufl
Ifl›klar›n› tamir ettirmek flart olmufl.
Lambalar› eskisi gibi ›fl›k vermiyormufl.
Stavros: “Lisandre Efendi gel flu gece yolculu¤unu 
‹ptal edelim”demifl.
Lisandre: “Baflka floför bulurum, 
Seni ça¤›rmam.”demifl.
Böylece Stavros gece yola ç›kmay› düflündü,
Ustas›n›n flikâyetçi olmas›n› istemiyordu.
Yak›tlar›n› ikmal ettiler, flavklar› onard›lar,
Yola ç›k›p birlikte malum dereye vard›lar,
Feci ölümün yer ald›¤› köprüye ulaflt›lar.
Feryad›n, üzüntünün ve iniltinin
Yer ald›¤› o u¤ursuz köprüye.
Onlar›n kederini kim kaleme alabilir.
Hangi yürek ac› çekmeden bunu anlatabilir.
Onlar da arabayla dereye yuvarland›lar,
Kaderleri öyleydi, ac› ölümü tatt›lar.
Tanr›’ya yakar›fllar›n›, feryatlar›n›
Tanr›’dan gayr›s› duymad›lar.
Derenin ilk kurbanlar› bunlar oldular.
Bu olay dünya durdukça unutulmayacak.
Ya¤murlar›n sele dönüfltü¤ü böyle
Karanl›k bir gecede,
Anan›n çocu¤unu, çocu¤un anas›n›
Yitirdi¤i böyle bir gecede,
Kimi zaman suyun üstünde
Kimi kez suyun dibinde,
Uyuyan dört ceset mevcuttu.
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Deniz de f›rt›nal› oldu¤undan
Onlara güçlük çoktu.
Ba¤› olmayan gemi misali kayalara vuruyorlard›,
Dalgalar nereye atarsa oraya gidiyorlard›.
fioförü kurtulan üçüncü otomobil
fioför Fotis’e aitti, bana bizzat kendisi anlatt›.
Baf’tan Leymosun’a harn›p tafl›maktayd›.
Seymon’un yan›nda çal›fl›yor, paras›n› al›yordu.
Onu her yere gönderiyordu, yaln›zca gidiyordu.
Sözün k›sas› o gece harn›p yükletmiflti,
Leymosun’da Trakaflol’a teslim edecekti.
Hurmac›klardan yavaflça inip
Sürat de¤ifltirerek köprüye t›rman›verdi.
Neler olup bitece¤inden tamamen bihaberdi.
Araban›n makine k›sm› köprü taban›na düfltü,
Suyun tazyikiyle de otomobil sürüklendi
‹ki dönüm kadar yere sularda sürüklendi
Neticede giderek kayalara bindirdi.
Kasas›nda harn›plardan hiçbir eser kalmad›,
Kendisi de yan taraftan ta dam›na t›rmand›,
O vakit Tanr›’ya, ‹sa’ya, Azizlere yalvard›.
Isl›k çal›p el ç›rp›yor, flöyle diyordu:
“Hangi müneccim dereye uçaca¤›m› biliyordu,
Meryem Ana’m yard›m et kurtulay›m.”diyordu.
Tam orada su ikiye bölünüyordu.
Bat›daki kollardan birisi sakin görünüyordu.
“Gelip beni görerek ac›y›p kurtaracak
Ya Türk ya da Rum yok mu?”diyordu.
Ay Neofito’nun do¤usunda s›¤›r besleyicisi vard›,
Anlad›m ki o saat p›nar›n bafl›ndayd›.
Tesadüfen öküzlerini suvarmaya ç›km›flt›,
Yuvarlanan arabay› ta karfl›dan görmüfltü.
Köprüye kadar geldi ve yeniden kayboldu,
Araban›n dereye yuvarland›¤›n› düflündü.
Bu olay› görünce evlere do¤ru kofltu,
Keflifl Yakovu’yu buldu ve durumu anlatt›,
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Vakit kaybetmeden dereye do¤ru gittiler,
Sularda, çamurlarda giderek görmeye gayret ettiler.
‹ki dakikada fenerlerle dereye vard›lar,
Lakin dereden de uzak durmaktayd›lar.
fioförün arabada bir miktar ipi vard›.
Kurnazca düflündü¤ü plan›n› dinleyin,
Potinini ç›kar›p ipin ucuna sard›,
Olanca kuvvetiyle papazlara f›rlatt›.
Papazlar onu kap›p kal›nca ip sard›lar.
Fakat hemen o anda dereden ç›kmad›.
Belobida’dan küçük bir araba gelmekteydi,
Ifl›klar›n› görür görmez rahip kofluverdi,
Onlar› gö¤üsleyip felaketi önledi.
Ona dediler ki süratle geriye git
Ve hükümet istasyonuna durumu arz et.
Kumandan Kareklas ve S. Markides Efendi,
Kaff Efendi ve ö¤rendi¤ime göre Talaridis
Haberi al›r almaz bu kibar beyler yollara döküldüler.
Bu arada Mülâzim Efendi ve üç kifli
Halatlar alaraktan onu kurtarmaya gittiler.
Ona, dereye nas›l atlamas› gerekti¤ini tarif ettiler.
Onu sudan çekerek ç›kard›lar,
Önceleri olup bitenleri pek bilmiyordu,
Onu al›p hastahaneye getirdiler.
Olay mahalline de ikaz feneri diktiler.
Kumandan da Aflelyal›lara gider,
“Yola tafllar dizerek yolcular› koruyun.”der.
Orada önemli olaylar yafland›¤›n› bilmeden
Kasabaya geri döndüler.
Bu yakada olaylar›n ak›fl›n› anlatt›m,
Leymosun taraf›nda olanlar› da anlatay›m.
Köprüye ilk varan,dereye düflmesine ramak kalan
Otomobil hangisiydi?
Araba yolcu doluydu, floförü de Nikola,
Kentli ve köylüleri getirmekteydi,
Leymosun’dan ç›k›p yola.
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Köprüde camlar›n› silmeyi düflündü,
Yavafl gitmek için de süratini düflürdü.
Köprünün y›k›ld›¤›n› hemen fark ediverdi,
Derenin sular›n›n taflt›klar›n› gördü.
Bafllar›na gelecek felaketi düflündü,
Frene bast›, vites at›p gerisin geri döndü.
Son süratle oradan Dimi4 köyüne vard›
Neredeyse tekerler h›zdan yere basmazd›.
O yönden gelenleri Dimi’de durdurdular.
Ona ve Ay.Niofito’nun keflifllerine bravo.
Çünkü bunlar herkesten daha yararl› oldular.
Üzerlerine düfleni lay›kiyle yapt›lar.
Cesur davran›fllar›n› yüce Tanr› kutsas›n.
Cumartesi, tan vakti daha flafak sökmeden
Lisandros oradaki toprak düzlüklerdeydi.
Denizin k›y›s›nda s›rt üstü yatmaktayd›,
Ay Leonidos gibi ölü ve ç›r›lç›plakt›.
Üzerinde elbise nam›na bir fley kalmad›,
Tüm organlar› da iflas etmifl durumdayd›.
Bana anlatt›klar›na göre fievket’in floförünü de
Lisandros’u da çobanlar bulup haber verdiler.
Derede ve denizdeki tüm aramalara ra¤men
Ötekiler belirmediler
Üç arabay› da paramparça buldular.
Derenin çevresi sa¤a sola da¤›lan parçalarla doluydu.
Rahmetli floför ‹stavros’a gelince...
Kimbilir ne büyük kayalar›n alt›nda kalm›flt›r.
Bu aflikârd›r ki onun kederi büyüktür.
Çünkü geride yedi yetim b›rakm›flt›r.
Rahmetli Süleyman fievket’e gelince,
Aslen Vreççal›d›r, Baf do¤umludur.
Ne yabanc›lardan ve ne de yak›nlar›ndan
Hiç kimseyi gücendirip k›rmam›flt›r.
Türkler ve Rumlar ona a¤lamaktad›r.
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4 Dimi: Eskiden Türklerle Rumlar›n beraber yaflad›klar› karma bir Baf köyüdür. 



Bana dendi¤ine göre mesle¤inde deneyimliydi,
Onu tan›yanlar asla unutmayacaklard›r.
Meslektafllar› da onun için yas tuttular,
Mahkeme binalar›nda
Önemli toplant›lar›n yer ald›¤›
Büyük salonda
Melissa Efendi
Konuflma yapt› hakk›nda.
Her yönüyle mükemmeldi.
Onda Tanr›’n›n lütfu vard›,
Yeryüzünde faydal›yd›.
Soyunun medar-› iftihar›yd›.
Lâkin boflu bofluna heba oldu,
Gençli¤ine doyamad›.
Herkesler hepsi için son derece üzüldü.
Bilhassa henüz bulunamayan ikisi için.
Derede ve denizde ellerinden geldi¤ince
Sürekli gözetleyen görevliler vard›.
Bana kesin olarak anlat›ld›¤›na göre
Nihayet Aral›k ay›n›n yirmi sekizinde
Rahmetli fievket’i bulmufllar tan›nmaz halde.
Sahildeki kumlar içinde.
Kasaba’ya nakledip orada defnettiler.
Orada ona a¤lamayan kalmad›.
Yücelerden yüce Tanr› onlar› affeylesin,
Onlar› nurlu taht›nda flereflendirsin,
Hepsinin ailelerine, yak›nlar›na da
Sab›rlar versin.
Sizler de bo¤ulanlar için rahmete vesile
Biraz para vererek bas›lm›fl bu
fiiirlerinden birer adet al›n›z.

Son

Azinas’›n yakt›¤› bu a¤›t, 6 büyük sayfa ve 245 dizedir ve Rum
halk edebiyat›n›n flaheserlerinden biri say›labilecek niteliktedir.
Mesnevi tarz›nda kafiyelenmifl olan bu a¤›t›, flairinin olay›n üzerin-
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den belli bir zaman geçtikten sonra esasl› bir araflt›rma sonucu ve
olaya tan›k olanlarla bire bir temas ederek kaleme ald›¤› görülür.
Azinas, bu fevkalade duygusal dizelerle kaleme ald›¤› eserinde,
özellikle sürücülere esasl› ö¤ütlerde bulunarak onlardan tedbirli ol-
malar›n› istemektedir. Bu arada afl›r› ya¤›fllardan dolay› taflm›fl olan
Diyarizo, Ksero ve Afleyla derelerinin azg›n bir canavara dönüfltü-
¤ünü ve sular›n köprülerin üzerinden geçti¤ini belirtmektedir.
Manzumede, o gece sele verilen ilk kurbanlar›n da Avukat Süley-
man fievket ve floförü Salih isimli bir Türk oldu¤u anlat›lmaktad›r.
Bilahare ayn› ak›bete u¤rayan floför Stavros ve arabas›nda yolcu ola-
rak bulunan kasiyer Lisandros isimli Rumlard›. Bu a¤›t›n di¤erlerin-
den ayr›lan bir özelli¤i de o gece meydana gelen olayda hayatlar›n›
yitiren Türkler ve Rumlardan herhangi bir ay›r›m yapmadan konu-
yu daha genifl bir aç›dan ele alarak ifllemifl olmas›d›r. Bu arada a¤›t-
ta, o dönemin sosyal yaflam›n›n kimi çizgilerine de rastlamak müm-
kündür. Örne¤in; Leymosun-Baf aras›nda Pissuri ad› verilen köyde
hanlar bulundu¤u ve otomobillerin burada yemek molas› verdikle-
ri belirtilmektedir. Bunun d›fl›nda adan›n ünlü ürünlerinden olan
harn›b›n (keçiboynuzu), Baf köylerinden Leymosun’a tafl›narak ora-
daki limandan d›fl ülkelere sevk edildi¤i anlafl›lmaktad›r. 

Sel felaketinde canlar›n› yitiren dört kifliden sonra yolcu dolu
arabas›yla köylü ve kentlileri Leymosun’dan Baf’a götürmekte olan
Nicola adl› floförün dereye düflmesine ramak kala taflk›n› fark edip
bir faciay› engelleyen davran›fl› da a¤›tta özellikle belirtilmektedir. 

Süleyman fievket’e Türklerin ve Rumlar›n son derece sayg› ve
sevgi beslediklerini hatta onun ölümü üzerine Baf kasabas›ndaki
mahkeme binalar›nda büyük salonda yer alan anma toplant›s›nda
Melisa Efendi’nin konuflma yapt›¤›n› görüyoruz. 

Olay›n 4 Aral›k 1936 tarihinde gerçekleflti¤ini ancak sellere ka-
p›lan Süleyman fievket’in cesedinin Aral›k ay›n›n 28’inde bulunup
defnedildi¤ini anl›yoruz. 

Bir Rum halk ozan› olarak selde hayat›n› kaybeden Süleyman
fievket ve di¤erleri için a¤›t yakan Azinas’›n fliiri bize, o dönemler-
de Türklerle Rumlar›n birlikte uyum içinde yaflad›klar›n›, aralar›n-
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da husumet olmad›¤›n› ve birbirlerinin üzüntülerini paylaflt›klar›-
n› gayet net bir flekilde anlat›r. Unutulmas›n ki ayn› Rum halk oza-
n›, 1938 y›l›nda vefat eden büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk
için de çok duygusal bir a¤›t yakm›fl bulunmaktad›r. 

Bu a¤›tta dikkatimizi çeken bir nokta da Rum halk ozan›n›n,
“Yunanl›-Ellinas” sözcü¤ünü kullanmay›p Rum sözcü¤üne yer
vermifl olmas›d›r. Örnek dize flöyledir: “En °xei ToÊrkouw gia Rvmi-
oÊw na ‘rtousin na me dousin”. “Gelip beni görecek ne Türk ne de
Rum vard›r.”

Avukat Süleyman fievket için Türk Ozan Mustafa Hulusi ta-
raf›ndan yak›lan Rumca a¤›t

Örnek olarak size sunaca¤›m›z ikinci a¤›t, yine Rumca olup bir
Türk halk ozan› olan Mustafa Hulusi (Fedai) isimli bir akrabas› ta-
raf›ndan yak›lm›flt›r. 

Mustafa Hulusi (Fedai)

Mustafa Hulusi, K›br›s Rumcas›’yla fliirler, a¤›tlar yazan son
ve büyük bir ustayd›. K›br›s Türk halk ozanlar›m›z›n sonuncusu
olan Mustafa Hulusi (Fedai), 18 fiubat’› 19 fiubat’a (2008) ba¤layan
gece vefat etmifl bulunmaktad›r.

1908 y›l›nda Yalusa’da do¤an halk ozan›, ömrünün büyük bir
bölümünü Baf kazas›na ba¤l› Vreçça (Da¤aflan) köyünde geçirdi,
orada evlendi, sekiz evlat sahibi oldu. 
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S›hhiye memurlu¤u da yapm›fl bulunan Mustafa Hulusi’nin,
1936 y›l›nda köprünün seller taraf›ndan y›k›lmas› sonucu Baf’›n
Aflelya deresinde floförüyle birlikte denize sürüklenerek bo¤ulan
çok de¤erli genç ve yetenekli avukatlar›m›zdan Vreçça kökenli Sü-
leyman fievket’in an›s›na kaleme ald›¤› Rumca a¤›t›, o dönemlerde
dillere destan olmufltu. 1000 adet bas›lan bu a¤›tlar›n 500 tanesi La-
tin harfleriyle Rumca olarak bas›lm›flt›r. Di¤er 500 adet ise Rum al-
fabesiyle Rumca bas›lm›flt›r. Latin harfleriyle Rumca bas›lmas›n›n
nedeni, Türklerin de bu harflerle a¤›tlar› daha kolay okuyup anla-
malar›n› sa¤lamakt›r. O dönemlerde yafll› Türklerin, Baf yöresinde
Rumca’y› yayg›n bir biçimde bilip konufltuklar› bir gerçektir.

Pürüzsüz bir dille yaz›lan a¤›t, Rum halk edebiyat›n›n flaheser-
leri aras›nda yer ald›. Literatüre de geçmifl olan bu eser, taraf›m›z-
ca kendisinden derlenip Türkçe’ye manzum olarak çevrilmifltir.

O / YANATOS TOU SOULEHMAN SEFKET / DIKHGOROU PAFOU /
EK BRETSIVN / AnagivtÒw tou X"Kiouϕ¤ Mεχm°t / kai uiÒw tou Mεχm°t Kε−
mãl. / Sumbãn tες 4.12.1936 / POIHMAN SUNTAXYEN UPO / MOUSTAFA
/ XOULOUSI / Ek Brεts≈n - Pãϕou / TÊpoiw K. D. XAMPIAOURH - Pãϕoς
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___ ___ π__________, _________ ___ ______, 
π____ __π__ (...), π_______ __, ___' ___. 
___ __ ____ π_ ___ ___ ______, ____ ___ _________, 
____ π______ π__ _π____, ____ ________ ___ π____.
______ __' π__ _ππ___(___)_,' ____ __ π_ ___ ___, 
_________ π__ _π_______ π____ ____ ___ ____. 
__ π_ ___ π____ ___ _π_______ _______ ___ ________, 
____ π______ π__ π_______, ___ ________________. 
___ π__' _______ _____ ___ ____ ___ ______ ___
___ π__ _____ __ ________, __ '____ ___ _______ ___. 
_______ ___, ______ ___ ___ π_____ ______, 
___ __ ____ π_ __ π___ ___, __________ π__ __ ______. 
___ ___ ______ ______ _____, _______ ___ _______, 
___ _______ ____ _______, __[_] ________ ___ ______.
__' π__ '____ π____ _____, ____ ____ _π__________, 

π__ ____ ______ _____ ____, ____ __π___ ___________. 
___ ____ _______ ____ __ ___ π_ ________ _' ______ ____, 
_______ ___ ______ _____, _______ _____ π_π__ ____. 
___ __ ______ π__ _____ _____ ___ ____ _____,
_π_____ ___ ___ ___ ______ _____ ___ ___ π______. 
___ __ ________ ________ _______ ________, 
_π_____ ___ __ __ ______ ____ ___ __ _______. 
_________ __ _________ ________ ___ ______ ___, 
____ _____ __' π__ _π_______ __ _______ ___ _____ ___.
___ _________ ___ ____, _ _____ ___ _________, 
_________ ___ _____, π______ __' π__ _____. 
______ π__ ___ _______ π___ ___ __ ________, 
___ _____ ___ _________, _____ __ _________. 
______ π____ _________ _______ ___ __ _π_______,
____' _______ ________ π__ ____ __ ___ _____. 
___ ___ _π_____ __________, _______ _________, 
__ ________ ___ _ _______ ___ ___ π______ ___ _____.
_______ ___ ___ __ '_____ _____ ___ __ _________, 
_ __ ___ ___________, ____ ______ __ ___ ______.
_______ ___ '___ ___ ______ ___ ___ ____ __ _____, 
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Süleyman fievket’in A¤›t›

Ozan› Mustafa Hulûsi, 4.12.1936, Baf.

Konuflmay› b›rak›n ve de sessiz oturun,
A¤›t okuyaca¤›m onu iyice duyun.
H›ristiyanlar, Müslümanlar etraf›mda toplan›n,
‹lk kez göreceksiniz varl›¤›n› Türk ozan›n.
Yanl›fllar›m da olursa beni mazur görün,
Bulundu¤unuz köylerde sak›n elefltirmeyin.
Okuma yazma için ben hocaya gitmedim
Ki fliirlerimi hatas›z söyleyeyim.
Do¤du¤um yer Vreçça isimli yerdir,
Ve ad›m da Mustafa diye bilinir.
Bahse konu kifliler köylülerimdi,
Dünyaya benden bir arma¤an b›rakaca¤›m,
Hemen flimdi söylemeye bafllayaca¤›m.
Tanr›’n›n takdirini size aç›klayaca¤›m.
Geçen y›l Aral›k’ta yer alan bir olayda,
Cuma gün saat dörtte dokuz yüz otuz alt›da.5

Dünyalar› yaratan gücü sonsuz Allah’›m
Senden bir tek dile¤im befl dakika lütfundur.
Anlatay›m fievket’in düflüflünü köprüden.
Köprüden ço¤u uçtu amma ve lakin ben,
Yabanc› ülkelerde y›llarca tahsil gören
Birinden bahsedece¤im, avukat›m›z fievket’ten,
Derede bo¤ularak can veren rahmetliyi
Kimin okuttu¤unu da size söyleyece¤im.
Köyünde kaç kardefli bulundu¤unu,
Ölümüne neden olan kazay› nakledece¤im.
Ana-babas›n›n iki çocu¤u oldu.
Bafl›na gelenleri anlatsam bayg›nl›k geçirirler.
Küçü¤üne fievket, büyü¤üne Mahir6 derler.
fieytan onlar›, o yetenekli çocu¤u k›skand›.
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Tahsilliydiler, çok iyi insanlard›.
‹yilerin iyisiydiler, K›br›s’ta ünlüydüler.
Size ana-babalar›ndan da bahsedeyim,
Önce s›ras›yla isimlerini söyleyeyim.
Analar›na Rahme, babalar›na Mehmet Kemal diyorlard›.
Yaflad›klar› köyde bir eniflteleri vard›.
fievket’i evlad› gibi sevdi ve yan›na ald›,
Onu her gün muntazaman okula yollard›,
Hayli s›k› bir denetim alt›nda tutard›.
Köyünün ilkokulundan pek iyi mezun oldu,
Enifltenin paras›yla “fieher’de”7 okuyordu.
Bu okul da son bulunca eniflte planlad›,
Avukat olmas›n› istiyordu biraz para saklad›.
Onu hemen tahsil için yurtd›fl›na yollad›.
A¤›rl›¤›nca harcad›, hiç gözünü k›rpmad›,
E¤itimi u¤runa çok paralar harcad›.
Umard› ki yafllan›nca kendine bakacakt›.
Tahsil sona ererek avukat oluverdi,
Yüce Yaratan onu dereye arma¤an etti.
Bunu ona kimsecikler yapmad› ki as›ls›n,
Veya öldürülsün de yeryüzünden silinsin.
Al›n yaz›s›yd› bu, Allah’›n takdiriydi
K›br›s’ta an›lacak, yaflayacak ebedi.
Lakin Yüce Yaratan haks›zl›kta bulundu,
Teyzesiyle eniflteyi yapayaln›z koydu.
Teyzesiyle eniflte onu çok severlerdi,
Yürüyüflte bile onu takip ederlerdi.
Küçüklü¤ünden beri çok iyi birisiydi,
Daha okuldayken iyi oldu¤u belliydi.
Sorunlar› olanlar hep ona giderlerdi,
Tan›kl›k edenleri kendi cebinden öderdi.
Savunmas›n› üstlendi¤i davalar›n
Yüzde yüzünü kazand›¤› görülürdü.
Çok diller biliyordu, ‹ngilizcesi flahaneydi,
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Hakimler onunla sohbet etmek dilerdi.
Her ay mutlaka büyük kentlere gitmek isterdi,
Davas› olanlar›n tümü onun yan›na giderdi.
Onun güzel sözlerini, tatl› sohbetlerini
Dinlemek amac›yla yan›na varmayan kalmam›flt›.
Anas›, babas›, enifltesi, teyzesi 
Tahsilinden dolay› gurur duymaktayd›.
Hatta biz köylüleri de iftihar ederdik.
Yirmi befl yafl›nda onu kara topraklar yuttu.
Böylesine iyi ve genç birisini topra¤›n
Yutmas› haks›zl›k ve günah de¤il miydi?
Ayn› zamanda son derece alçakgönüllüydü.
Dilencilerle bile durup sohbet eder, flakalafl›rd›.
Lakin Yaratan›m›z ve de onu k›skanan fieytan, 
Yeryüzünde yürümesini istemediler.
Bir gece evinde oturup bir fleyler at›flt›rd›ktan
Sonra Leymosun’a gitmek istedi.
Bir iki lokma at›flt›rd›ktan sonra hemen
Yerinden kalk›p eniflte8 ve teyzesinin
Üstüne sar›ld› ve onlara Leymosun’a
Gitmek istedi¤ini söyledi.
Orada halletmesi gereken iflleri de vard›.
-“Yola ç›kmak için art›k geç de¤il mi?
Seni sabah biraz erken uyand›r›r›z, gidersin”dediler.
Ona, havan›n da çok ya¤murlu oldu¤unu söylediler.
Komflular da Leymosun’a gitmemesini ö¤ütlediler.
Kulübe vard›, floför Salih’i aramaya koyuldu.
Kulübe girerken Salih aya¤a kalkt›,
Anlafl›ld›¤›na göre ona gitmemesini anlatt›.
Onu cayd›rmak için “Sabah oluncaya dek bekleyece¤im,
Bu gece Leymosun’a gitmeyece¤im.”dedi.
fievket Efendi güldü, onun s›rt›na vurdu.
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8 Eniflte: Rumca fliirde ye¤on  üç anlama gelmektedir. Day›, amca ve eniflte anlamla-
r›n› vermektedir. fiairle sohbetimiz esnas›nda bu kelimeyi hangi anlamda kulland›-
¤› sorduk, o da eniflte olarak kulland›¤›n› söyledi.



Talihsiz adam bafl›na geleceklerden habersizdi.
Ona (flöföre) “Kalk be deli flakay› b›rak,
Bu gece perilerle dans edece¤iz.”
Salih ona: “Gidilecek gece de¤il,
Leymosun’a de¤il cennete gidece¤iz.”
Sanki de biliyormufl, ona söylemifller gibi.
Oradan hareketle yola revan oldular,
Leymosun’a gitmek için arabaya bindiler.
Yoluna koyaca¤› baz› iflleri vard›.
Yolda giderken san›r›m konuflmaya bafllad›lar.
Sevdikleri bayanlardan bahsetmeye koyuldular,
Böyle sohbet ede ede köprüye ulaflt›lar,
Dereye yuvarland›lar ve ak›ldan oldular.
Ak›llar› adeta bafllar›ndan uçtu,
Kim bilir oradan oraya kaç kez tokufltu, durdu.
Allah bilir zavall›lara nas›l geldi,
Yufka yüreklili¤imizden ac› içimizi deldi,
Az önce sadece birinden söz edece¤iz dedik,
Çoklar›n› toplay›p da zahmet çekmek istemedik.
Haber Baf’a ulafl›r ulaflmaz hal hamur oldular,
H›ristiyanlar ve Müslümanlar.
Enifltesi, teyzesi olay› hemen ö¤rendiler,
Rengi uçuflmufl birer cenazeye döndüler,
Böyle kötü bir haberi Kasaba’ya kim yayd›,
Kasaba ve yöresi bu haberle sars›ld›.
Hemen doktorlar ve polis kumandan›
Yasalar›n emretti¤i biçimde olay yerine vard›.
Onlara ek olarak vatandafllar da gittiler,
Onlar› göstermesi için Tanr›’ya dua ettiler.
Salih’i hemen çamurlardan çekip ç›kard›lar,
Rahmetlinin vücudu al kanlar içindeydi.
Lakin fievket’i arad›lar, arad›lar, bulamad›lar,
Ve de gerisin geri döndüler.
“Onu deniz ald›, götürdü.” dediler.
Doktorlar Salih’i muayene ettiler,
Sonra Baf’a götürüp hemen defnettiler.
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Onu bulmak umuduyla yine fievket’e gittiler.
Eniflte ve teyzesinin a¤lamaktan sesleri k›s›ld›,
Bo¤azlar› y›rt›l›rcas›na feryat ediyorlard›.
H›ristiyanlar ve Müslümanlar da birlikte a¤l›yordu,
fievket için a¤l›yor ve dövünüyordu.
Hayattayken fievket de onlarla sohbet ediyordu.
Bunlardan ayr›larak ebeveyninden söz edeyim,
Babas›, anas› ve amcalar›ndan diyeyim.
Anas› ve babas› köyde kal›yorlard›,
Onun kayboldu¤u yerde haz›r bulunmuyorlard›.
Ana, babas› olay› iki üç gün sonra duydular,
Babas›, olay› önce kahvede duydu,
‹flitti¤i anda hemen akl› bafl›ndan gitti.
Evine varmak için kofluflmaya bafllad›,
Zaman kaybetmeden evinden sopas›n› alarak
Baf’a gitmek için yola ç›kt› yaya olarak.
‹çinin atefliyle a¤z›ndan köpükler geliyordu
Kar›s›: “Elinde deyne¤inle alelacele nereye diye” sordu.
Kar›s›na: “Erken var›p bahçede suyu yoluna koyaca¤›m,
Çok su indi, a¤açlar›m›z› ald›, götürdü,
Ki güzel meyvelerimiz olurdu da evlatlar›m›za da yollard›k.”
Hemen evin önündeki yolda bulundu,
Hayvan›n› almay› dahi düflünmüyordu.
Yolda yürürken hüngür hüngür a¤l›yordu,
Ramak kald› sakatlan›yordu.
Galatarya’ya var›nca muhtar› buldu.
Muhtar Mahmut ve o¤lu Kemal onu teselli etmeye koyuldu.
Çok yorgun düfltü¤ünden onu Amarget’e götürdüler.
Afl›r› a¤lamaktan akl› bafl›ndan gitti.
Oraya var›nca hayvan aramaya gider,
Abdullah’›n o¤lu Seyfi de ona yard›m eder.
Seyfi ondan çok fazla para ister.
Lakin hat›r için ondan yar›m lira al›r.
Benzin tüketen otomobil dahi olsayd›,
Böylesi bir olayda bunca para almazd›.
Hemen o anda hayvana bindirildi,
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Onu sa¤›ndan, solundan tutarak Baf’a götürdü.
fievket’in babas›n› burada noktalay›p
Kadersiz anac›¤›na gelelim.
Bir komflusu hemen gidip ona söyler,
A¤z›n› açar açmaz çilesi bafllar.
“Haydi çabuk kocan›n arkas›ndan gidesin,
O¤lun fievketimiz için sen de yafl dökesin.”
An›nda deli bir yaban güvercinine döndü,
‹çi yand›, gözlerinden oluk gibi yafllar bofland›.
A¤layarak f›rlay›p yolun ortas›nda bulundu,
Zavall› anac›¤› ne ac›lara düçar oldu.
A¤lay›p dövünerek yerlere düflüyordu.
Olay› duyar duymaz hayal görmeye bafllad›,
Peflinden gelmesi için ye¤eni
Ali’nin o¤lu Abdullah’a haber sald›.
Kad›nca¤›z “O¤lum fievketim” diye a¤lay›p s›zlarken,
Köylüler ona: “Belki yaland›r” diyorlard›.
‹flitilen bu felaket yalan olmaz diyordu,
Olay› duyan babas› atefllerde yan›yordu.”
“Ah o¤ulcu¤um, melek o¤lum, diyordu,
Sözlerin, dudaklar›n flekerdi sanki.
Ah evlad›m diyordu, “gözümün nuruydun,
Ben, senin, cenazeme gelmeni bekliyordum.
Bu bafl›ma gelenler nedir” diyordu,
Sesi saatten saate azal›yordu.
A¤lamaktan, ah etmekten sesi ç›km›yordu,
Böyle bir olay›n olmas›n› beklemiyordu.
Abdullah, o¤lu fievket’i bulmak umuduyla
Onu alarak Kasaba’ya do¤ru yola koyuldu.
Nalbant fievket ve Kundurac› Ahmet de
Arkadafll›k nam›na pefline tak›ld›lar.
Ona yard›m edip Baf’a götürmeye karar k›ld›lar.
A¤lay›p ah-› figan etmek adam› çürütür,
Yar› yolda ona yetiflerek koluna girdiler,
Ana babas› da feryat edip inlediler.
Amarget denen köye vard›klar› zaman 
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Hemen an›nda arad›lar binecek bir hayvan.
Lâpithyulu Cemali o köyde evliydi,
O gariban da onlara hayvan›n› verdi.
Hayvan› buluncalar Ahmet geriye döndü,
fievket’in anas›n›n akl› tamamen söndü.
Hayvana binip o¤luna gitmek üzere
Nalbant fievket ve ye¤eni ile yola düzüldü.
Kasaba’ya girince efline yetifltiler,
Ve tüm haz›r olanlar gözyafllar› döktüler.
Tüm akrabalar orada bir araya geldiler,
Kimileri bay›l›p yerlere serildiler.
Doktor ‹hsan Efendi yanlar›na var›r,
Bay›lan kiflileri muayeneye durur.
S›ras›yla hepsini ay›lt›r birer birer,
Onlar›n tümü yeniden fievket için yafl döker,
Dereye do¤ru gidip tekrar gözlem yaparlar,
Onu görebilmek için Allah’a yakar›rlar.
O kadar bakmakla da onu göremediler,
K›sacas› oradan Kasaba’ya döndüler.
S›ra geldi flimdi art›k bahsedeyim rahmetliden,
Topraklar ve tafllar onu örtmüfltü iyiden.
Topra¤›n alt›nda bir ay kadar kalm›flt›,
Derileri yüzülmüfl sadece vücut kalm›flt›.
Bir ay geçtikten sonra yine seller olufltu,
fievket’i yüzeye ç›kard›, sular o gün cofltu.
Bir çoban onu buldu ve de ba¤›r›yordu.
Desteban9 onu duyarak yan›na sokuldu.
Desteban çoban› Kasaba’ya gönderdi,
Polise bir ifade vermesini söyledi.
Ayn› saatte Kasaba’ya vard›,
Ve polise gidip ifade verdi.
Polise der: “Bir insan cesedi buldum,
Yüzü ve elleri soyulmufl.”
Polis yetiflebilmek için hemen oraya koflmufl.

144 • A¤›t Kitab›

9 Desteban: K›r bekçisi.



Muayene etmek için doktor da alm›fllar,
Polis kumandan› ile muayene etmifller.
Yasa gere¤ince onu Kasaba’ya götürdüler.
Kasaba’ya var›nca tekrar muayene ettiler.
Emir verip bekletmeden hemen defnettiler.
Lakin bunu nakletmeye derman›m yok,
Çünkü yasa bo¤ulurum gözyafllar›m çok.
Buraya kadar, hikâyeye son veriyorum,
Memnun olanlar›n›z kitapç›k als›n diyorum,
Bir kurufla sat›yorum, benden esirgemeyin,
Al›n, okuyun bunlar› derhat›r eyleyin.
Bunu aç›klamay› çoktand›r istiyordum,
Lakin onu bast›racak param yok diyordum,
fiimdi çal›flarak birkaç kurufl kazand›m,
Ve de karar vererek bu Kasaba’ya vard›m.
fiiirimi düzen içinde devaml› yay›nlad›m.
Ve de olan biteni de¤ifltirmeden yapt›m.
Beni dinleyenlerin ak›beti hay›r olsun,
Buraya gelip de beni görenlerin tümü.
‹yi olan evlad› herkes hat›rlar,
Ona rahmetler gerek bana da sizlerle uzun ömürler.

Mustafa Hulusi’nin bu eseri, Rum halk ozan› Azinas’›n eserin-
den pek de afla¤› de¤ildir. Güzel bir Rumca ile söylenen bu eser,
flairinin ilk a¤›t› olmas›na ra¤men gerek dili gerek kafiye düzeni
gerekse dizelerdeki sa¤laml›¤› aç›s›ndan son derece baflar›l›d›r.
Türk halk ozan›n›n Azinas’tan farkl› olarak, iflledi¤i bu sel felake-
tinde di¤erlerine de¤inmedi¤i, daha çok köylüsü ve akrabas› olan
ünlü Avukat Süleyman fievket’ten bahsedip onun ac› dram›n› dile
getirdi¤i görülmektedir. ‹yi bir tahsil gördü¤ünden söz ettikten
sonra ailesinden bahsederek ana babas›n›n isimlerini vermesi, bü-
yük kardefli olan Mahir Bey’den söz açmas› da Azinas’tan farkl›
olan özelliklerdir. Bu arada onun e¤itiminde son derece etkin olan
enifltesi ve teyzesinden de bahsetti¤i görülür. Bu genç yetene¤in
ölümünden anne-babas› kadar onlar›n da etkilendi¤i, dizelerde di-
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le getirilmektedir. Bu a¤›tta H›ristiyan ve Müslümanlar›n birlikte
gözyafl› döktükleri ve fievket için dövündükleri de görülmektedir.
Bu arada a¤›tta, K›br›s Türk yaflam›na ›fl›k tutacak olan önemli bil-
gilerin bulundu¤u da bir gerçektir. Örne¤in Vreçça’dan Baf kasa-
bas›na giden yol güzergah›nda mevcut Türk köylerinden (sonra-
dan oralarda Türkler kalmam›flt›r) Galatarya, Amarget gibi yerle-
flim yerlerinin o y›llarda karma yerleflim yerleri olduklar›ndan,
Galatarya muhtar›n›n da Mahmut isminde birisi oldu¤undan bah-
sedilmektedir. 

A¤›tta özellikle annenin feryad› ve ac› içinde o¤lunu görebil-
mek için Baf kasabas›na do¤ru kilometrelerce yolu kat edifli dile ge-
tirilmektedir. Bu arada bir zamanlar özellikle Baf kazas›nda tüm
halk›n sevip sayd›¤› aslen Vreççal› olan Dr. ‹hsan Ali Efendi’nin de
cenaze nedeniyle bay›lan kiflileri ay›ltt›¤›n› anlatan dizeler oldukça
ilgi çekicidir. 

Mustafa Hulusi bu güzel a¤›t›n›n sonunda, olaylar› hiç de¤ifl-
tirmeden oldu¤u gibi kaleme ald›¤›n› da belirtmeden geçmemekte-
dir. Bu arada broflür flekline dönüfltürdü¤ü a¤›t›n›n bir kurufla sa-
t›ld›¤›, yine dizelerden anlafl›lmaktad›r. 

Ulviye Mithat’›n Kaleme Ald›¤› A¤›t

Feryat

Geliniz hep toplanal›m bu matemin bafl›nda,
Aram›zdan kopar›ld› henüz pek genç yafl›nda,
Bir sat›rc›k yaz› bile yoktur meçhul tafl›nda,
Senin için aziz ölü hepimiz kan a¤lad›k.

Ah Süleyman, bizim için bir ümittin, emeldin,
Ak›ll›yd›n, bilgiliydin, ço¤umuza bedeldin,
Zaman›nda milletini koruyacak bir eldin,
Senin için büyük flehit hepimiz kan a¤lad›k.

Bilmiyoruz ne kabrini, ne yerini senin biz,
Zalim felek b›rakmad› hayat›ndan hiçbir iz,
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Bu matemde müfltere¤iz küçük büyük hepimiz,
Senin için bedbaht ölü, a¤lad›k kan a¤lad›k.
Vücudunu katil dere nerelere sürüdü,
Seni yutan azg›n sular denize mi yürüdü,
Facian›n karanl›¤› gönlümüzü bürüdü,
Senin için garip fievket, hepimiz kan a¤lad›k.

Gittin, gittin, ebediyyen gençli¤ine doymadan,
Acep hangi kumlar gömdü cesedini soymadan,
Ulu Rabbim, pek büyüktür verdi¤imiz bu kurban,
Senin için yüce flehit, hepimiz kan a¤lad›k.

Tanr›! Kimsin, nesin? Söyle bu zulmüne sebep ne?
Neden k›yd›n milletimin en de¤erli erine?
Mel’un ecel, eserine bak sevine sevine,
Hayat de¤il, deha gömdün, lanet olsun flerrine,
Senin için ah Süleyman, hepimiz kan a¤lad›k.

Feryat ad›n› tafl›yan bu a¤›t, 6 dörtlükten oluflmakta olup 1936
y›l›nda kaleme al›nm›fl bulunmaktad›r. Dizelerden anlafl›ld›¤›na
göre bu a¤›t, Süleyman fievket’in cesedinin henüz bulunmad›¤›
günlerde yaz›lm›fl ve “Söz” gazetesinde yay›nlanm›flt›r. Yukar›da-
ki a¤›t ›fl›¤›nda rahatl›kla söyleyebiliriz ki bu a¤›t, s›ca¤› s›ca¤›na
kaleme al›nm›fl bir a¤›tt›r. 

Günümüze kadar Ulviye Mithat Han›m’›n mevcut a¤›t›, bu
alanda yaz›lm›fl tek a¤›t olarak bilinmekteydi. Sizlere yukar›da
sundu¤umuz Rumca a¤›tlar, henüz gün ›fl›¤›na ç›kmam›flt›. Onlar›
bulup sizlere sunman›n gururunu yaflamaktay›z. 

Ayr›ca günümüz flairlerinden Mahmut ‹slâmo¤lu’nun da Sü-
leyman fievket için kaleme alm›fl oldu¤u bir a¤›t bulunmaktad›r.
A¤›t afla¤›da verilmifltir. Bu a¤›t, Süleyman fievket’in annesinin a¤-
z›ndan ç›km›fl gibi bir özellik tafl›maktad›r.
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Süleyman’›m

Ya¤mur ya¤ar gökler çakar
Dereler köprüler y›kar
Can›m Süleyman›m benim
Ne bilsin yollara ç›kar.

Süleyman’›m iki gözüm
A¤lamaktan görmez gözüm.

Ulaflmadan hedefine
Varamadan genç yârine
Can›m bir tanecik o¤lum
Gömüldü suya, derine.

Süleyman’›m Süleyman’›m
Sensiz seyirmiyor can›m.

Aflelyan’›n dereleri 
Açt› bize yareleri
Süleyman’›m madem ki yok
Viran kals›n her bir yeri.

Süleyman’›m Süleyman’›m
Yoluna gurban bu can›m.

Mahmut ‹slâmo¤lu 2009 Lefkofla
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Adana Avflar A¤›tlar›nda Destan Unsurlar›

Zekiye Ça¤›mlar*

Avflarlar, O¤uzlar›n 25 boyundan biridir. O¤uzlar›n ‹slami-
yet’ten önceki tarihlerine ait anlat›lar içinde Avflarlar ile ilgili her-
hangi bir olaydan ve bu boya ait beylerden bahsedilmez. Fakat is-
lamiyet’ten önceki devirde hükümdar ç›karm›fl befl boydan biridir.
Bu nedenle Avflarlar›n, ‹slamiyet’ten önce de, ‹slamiyet’ten sonra
da Türk ulusu içinde önemli bir yere sahip oldu¤u söylenmektedir.
O¤uz efsanesine göre Avflarlar, Bozoklar denilen O¤uz Ka¤an’›n
büyük o¤ullar›ndan Y›ld›z’›n en büyük o¤lu olan Avflar’dan gel-
mektedir. Avflarlar, di¤er O¤uz boylar›yla birlikte Orta Asya’dan
göç ederek Anadolu’nun çeflitli yerlerine, bu arada ‹ran, Irak, Suri-
ye, Afganistan ve Azerbaycan’a yay›lm›fllard›r.1

15. ve 16. yüzy›l Osmanl› tahrir defterinde Avflarlara ait pek
çok yer ad› görülmektedir ki bu yer adlar› ile Avflarlar, Kay›lardan
sonra ikinci s›rada yer almaktad›r. Bu da Avflarlar›n, Anadolu’nun
bir Türk yurdu haline gelmesinde Kay›lar ve K›n›klar gibi birinci
derecede rol oynad›klar›n› kesin bir flekilde göstermektedir.2

* Yrd. Doç. Dr. Zekiye Ça¤›mlar, Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤retim
üyesi, Adana. czekiye@cu.edu.tr

1 Ahmet Özdemir, Avflarlar ve Dadalo¤lu, Dayan›flma Yay›nlar›, Ankara 1985, s. 13.
2 Faruk Sümer, ‹slam Ansiklopedisi, Avflar maddesi, Türkiye Diyanet Yay›nevi, C. 4,

‹stanbul 1991, s. 160-161.



16. ve 17. yüzy›llarda Anadolu’da Avflarlar; Halep Avflarlar›,
Dulkadirli Avflarlar›, Yeni ‹l Avflarlar›, Sis (Kozan) Avflarlar›, Uflak
Avflarlar›, Ayd›n Avflarlar› olarak bulunduklar› yerlere göre isim-
lendirilmektedir.3

Di¤er O¤uz boylar› gibi Anadolu’nun Türkleflmesi için müca-
dele eden, kan döken Avflarlar önemli bir mücadeleyi de afliret kav-
galar›yla vermifllerdir. 1517’de K›br›s’›n al›nmas›ndan sonra Çuku-
rova’dan, ‹çel’den, Toroslar’dan pek çok konar-göçer boy, K›br›s’a
göç ettirilmifltir. Fakat Bozdo¤anl› (Karahac›l›) Yörükleri K›br›s’a
gitmek istememifl, yurtlar› ‹çel ve Silifke’yi terk ederek Tarsus,
Adana Kozan, Kadirli taraf›na do¤ru kitleler halinde göçe yönel-
mifllerdir. Onlar›n bu flekilde yer de¤ifltirmesi, daha önce Seyhan,
Ceyhan, Göksu, Gavur da¤lar› ve Sunbas yörelerinde yaflayarak
kendi mezralar›n› iflletip hem konar-göçer hem de yerleflik bozk›r
yaflam›n› sürdüren Tecirli, Cerit, Avflar, Varsak boylar› ile Bozdo-
¤anl› Yörüklerini karfl› karfl›ya getirmifltir. Bu olay, uzunca süren
afliret kavgalar›n›n önemli bir nedeni olmufltur. 1570-1650 y›llar›
aras›nda ortaya ç›kan bu sosyo-ekonomik kargafla ve de¤iflimde
Osmanl› yönetimi, düzenleyici ve yönlendirici gücünü göstereme-
mifltir. Afliretler, kendi aralar›nda uzun y›llar devam eden kanl›
kavgalar sürdürmüfllerdir. Bu kavgalar, yörenin sosyo-ekonomik
yap›s›n›n git gide bozulmas›na neden olmufltur. Osmanl› yönetimi,
toplumdan gelen flikâyet do¤rultusunda bu afliretleri Suriye çölle-
rine ve Rakka’ya sürmeye bafllam›fl ama bu yerinden oynatma po-
litikas› da ifle yaramam›flt›r. 

Devletin de zay›flamas›yla 18. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru kitle
halinde Zamant› Suyu ve Binbo¤a’ya yaylaya ç›kmaya, k›fl›n da
Sunbas Suyu ve Anavarza Kalesi civar›na k›fllamak üzere inmeye
bafllam›fllard›r. Çukurova’n›n en kalabal›k gücü olan Avflarlar, 19.
yüzy›l bafllar›nda art›k “al-vur devri” yaflam›fllard›r.4 Osmanl›, ar-
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t›k Avflar’›n kesin olarak iskan edilmesine karar vermifl; devletin
asker gereksinimini, vergi al›nmas›n› sa¤lamak, yöre ekonomisine
yap›lan zarar› durdurmak, Avflar gücünü bast›rmak ve K›r›m sefe-
rine kat›lmayan Güney Türkmenlerini cezaland›rmak için F›rka-i
Islahiye’nin kurulmas›na karar verilmifltir. Sultan Abdülaziz döne-
minde, tarihçi Ahmet Cevdet Pafla’n›n yard›mc›l›¤›nda, Dervifl Pa-
fla komutas›nda 1865’te yörede ›slahat bafllat›lm›flt›r.5

Avflar beyleri, önce devletle anlaflm›fllarsa da sonra vazgeçip
halk› da arkalar›na alarak devlete bafl kald›rm›fllard›r. Fakat kole-
ra salg›n›nda Avflarlardan ölenin çok olmas› ve devletin hile ile
Avflar beyini ast›rmas› sonucu Avflarlar, devletin istedikleri ve
devletin de onaylad›¤› Uzun Yayla’ya yerleflmek istemifllerdir.
Ancak K›r›m Savafl› sonucunda Anadolu’ya gelen Çerkezler, Padi-
flah Abdülaziz taraf›ndan oraya yerlefltirilmifllerdir. Bu nedenle is-
kan›n ilk y›llar›nda da bu defa Çerkezler ve Avflarlar aras›nda çe-
tin savafllar olmufltur.6 Çerkezler, verimli ve genifl araziler sayesin-
de zengin bir hayat sürerken Avflarlar periflan olmufllard›r. Önem-
li bir k›sm› da¤l›k, verimsiz ve dar topraklara yerleflmek zorunda
kalm›fllard›r. Bu da Avflarlar›n a¤›tlar›nda, oldu¤u gibi s›k›nt›l› ve
ac› dolu bir hayat sürmelerine neden olmufltur.7 ‹skandan sonra da
yerlefltirme düzenli olmam›flt›r. Bu nedenle ilk 15 y›l, kar›fl›kl›k
içinde geçmifltir.8

Yerleflik hayata en son ve kanl› mücadelelerle geçen Avflarlar,
göçebe toplum özelliklerini 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar koru-
mufllard›r. Baz› kaynaklarda Afflar olarak da geçen Avflar kelimesi
“çevik, vahfli hayvan, at›na merakl›” anlam›na gelmektedir. Uzlafl-
maz, baflkald›ran, mücadeleci yaflam süren Avflarlar›n yaflam mü-
cadeleleri, isimlerinin anlam›yla do¤ru orant›l›d›r.9
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Avflarlar, konar-göçer yaflamlar›n› mücadele içinde geçirmifl-
lerdir. Kapal› ekonomik yap› ve göçebe yaflam›n gere¤i, kültürel ve
geleneksel yap›lar›n› da korumufllard›r.10

Avflarlar›n türküleri, a¤›tlar›, hikâyeleri, menk›beleri dili canl›
tutmada en büyük etken olmufltur. A¤›tlar, bunlar içinde ayr› bir
yeri oluflturmaktad›r. ‹skan ve isyan, afliret kavgalar› Avflarlar›n
yaflam›n›n ac› ve yokluk içinde geçmesine neden olmufltur, bu da
“a¤›t” kavram›n› zenginlefltirmifl ve gelene¤in bir parças› haline ge-
tirmifltir. Ad› belli ya da belirsiz âfl›klar, kendilerinin ve parças› ol-
duklar› boyun ac›lar›n› a¤›tlarla dile getirmifllerdir. Ac›n›n makam›
olan bozlak, onlar›n müzik yaflamlar›na öyle hakim olmufltur ki
kahramanl›k maceralar›n› anlatan türküler bile bozlak makam›nda
söylenmektedir.11

Ölenin ard›ndan a¤›t yakmak, Anadolu’nun çeflitli yerlerinde
bugün bile varl›¤›n› sürdüren bir gelenektir. Avflar a¤›tlar›nda ise
sadece ölenin ard›ndan de¤il, yaflayan insanlar için de a¤›t yak›l-
maktad›r. Derlenen Avflar a¤›tlar› incelendi¤inde ölüm, gurbete
gitme, askere gitme, gelin gitme, sevgililerin ayr›lmas›, hastal›k,
aile içi huzursuzluk, kesilen saç beli¤ine kadar de¤iflik konularda
a¤›t yak›ld›¤› görülmektedir. Avflar a¤›tlar› ac› veya hüzün içeren
bir konu için, hikâyesiyle birlikte naz›m fleklinde, ezgisiyle birlik-
te yak›lmaktad›r. Avflarlar, a¤›tlar› kifli ya da topluma üzüntü ve-
recek her konuda yakmakta, ac› içeren fliirlerinin hepsine de a¤›t
demektedirler. Derleme sonucunda Avflar a¤›tlar›n›n anonim, a¤›t
yak›c›lar ve âfl›klar olmak üzere üç koldan yak›ld›¤› belirlenmifltir.
Üç ayr› koldan yak›lmakla birlikte a¤›tlar ele ald›klar› konu, hikâ-
yelefltirme ve naz›m biçimi yönünden ayn› özellikleri göstermek-
tedirler. 

Farsça kökenli “destan” için fiemsettin Sami “1. Hikâye, masal,
sergüzeflt-i hayat 2. Bir vak’a veya hali anlatan amiyane manzume”
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demektedir.12 Konumuz olan âfl›k tarz› fliir gelene¤indeki destan-
lar, büyük ço¤unlu¤u 11 ve 8 heceli koflma, çok az bir k›sm› mani
ve çok az olarak da divâni fleklindedir. 5 ve 7 dörtlükten az olma-
mak flart›yla uzun solukludur. Konu s›n›rlamas› olmaks›z›n âfl›k ta-
raf›ndan destan yapmaya de¤er bulunan bir olay, bir cisim veya
kavram hikâye edilerek anlat›lmakta ve sözlü kültür ortam›nda,
âfl›¤›n ele ald›¤› konu, anlat›m tutumuna ba¤l› olarak geleneksel
âfl›k havalar› eflli¤inde icra edilmektedir.13 Destanlar›n, abab-cccb-
dddb, abcb-dddb-eeeb koflma ya da aaba-aadc-eefe mani düzenin-
de söylendi¤ini, tahkiyeli ve dinamik bir anlat›m içinde toplumun
dikkatini çekebilecek olaylar›n anlat›ld›¤› naz›m türü oldu¤unu da
söyleyebiliriz.14

Adana yöresinde derlenen 333 Avflar a¤›t›n›n 212 tanesi, 5 ve
üzeri dörtlük say›s›na sahiptir. Bu a¤›tlar içinde 28 dörtlüklü olan-
lar› da vard›r.15 ‹ncelenen a¤›tlar›n 118 tanesi aaba-cccdc-eefe mani
kafiye düzeninde, 43 a¤›t ise abcb-dddb-eeeb koflma mani düzenin-
dedir.16

Destanda ifllenen konular çeflitli oldu¤u için, ele ald›¤›m›z âfl›k
tarz› fliir gelene¤indeki destanlarla ilgili çeflitli tasnifler yap›lm›flt›r.
Destan niteli¤i tafl›yan a¤›tlar, baz› tasniflerde a¤›t destanlar ya da
yas destanlar› olarak ayr› bir grupta ele al›n›rken, baz› tasniflerde
de ac›kl› olaylar› anlatan destanlar grubu içerisinde de¤erlendiril-
mifltir.17
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Yas destanlar›, çeflitli sebeplerle ölen kiflilerin ard›ndan onlar›n
an›lmaya de¤er bulduklar› özelliklerini öven ve ölümlerine üzülüp
dolay›s›yla yas tutulmas›n› gerektiren konular› s›ralay›p anlatan
destanlard›r. Bu tür destanlara örnek olarak Âfl›k Gülzari’nin “Sul-
tan Mahmut Efendimizin Üzerine Destan”, Âfl›k H›fz›’n›n “Sefil
Baykufl Destan›”, Âfl›k Nihani’nin “Ye¤enine Destan›” örnek olarak
verilebilir.18

A¤›tlar, biçim olarak destan unsurlar› tafl›d›klar› gibi içerik
olarak da destan unsurlar›n› tafl›maktad›r. Destanlar, toplumu ilgi-
lendiren ya da toplumun ilgisini çekebilecek olaylar›n girifl, gelifl-
me ve sonuç kurgusu içinde manzum flekilde hikâye edilmesidir.
A¤›tlar da ayn› flekilde yak›lan konuyu girifl, geliflme ve sonuç kur-
gusu içinde hikâye etmektedir. Her a¤›t, a¤›t yak›lan konunun hi-
kâyesini içinde tafl›maktad›r. Destanlar gibi a¤›tlar da bir olay› ele
al›p onun hikâyesini vermektedir. Böylece a¤›tlar, konu bütünlü-
¤ünü korumaktad›r. Konu bütünlü¤ünü koruma, olay› hikâyeleflti-
rerek anlatma, duygunun anlat›m›na s›n›r getirmedi¤inden dörtlük
s›n›rlamas›n›n olmamas›, a¤›tlar›n ezgisi; anonim a¤›tlarda ve a¤›t
yak›c›lar ile âfl›klar›n a¤›tlar›nda da ayn› flekildedir. Bu nedenle
destan da diyebilece¤imiz a¤›tlar, her üç kolun a¤›tlar›nda da bu-
lunmaktad›r.

Avni’nin A¤›t›

Adana’da yine ac› duyuldu 
‹ki b›çak ile Avni vuruldu
Anne bac› birbirine sar›ld›
Oturup saç›n› yolan a¤l›yor

Tesbihi elinde çekip duruyor
Yutulmufl oyunda g›c›k a¤l›yor
Sinirlenip kalpten b›çak vuruyor
Gelip Avni diye soran a¤l›yor
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Zebzeci Süleyman k›yd› can›na
Elbisem boyand› k›z›l kan›ma
Öldü haberimi Ayten Han›m’a
Ac› lisan ile veren a¤l›yor

Kahvenin içinde kan›m döküldü
Vurulan b›çaklar kalpten d›k›ld›
Dört tane yavrunun boynu büküldü
Öksüz kuzular› gören a¤l›yor

Tesbih için böyle yi¤it k›y›lmaz
Nalet olsun kör fleytana uyulmaz
Kumar için böyle b›çak vurulmaz
Al kan›m yerlerde gören a¤l›yor

Sol meme alt›ndan b›çak yaras› 
O¤lum diye durmaz a¤lar annesi 
‹flte söndü evimizin ç›ras›
Var›p hastanede gören a¤l›yor

Hastaneye vard›m kanlar›m akar
Doktor baflucumda yarama bakar
Bir saat sürmeden cenazem kalkar
Cenaze namaz›m› k›lan a¤l›yor

Dört tane yavrular giysin karay›
Yaln›z b›rakmay›n evde anneyi
Matemli tutsunlar evde haneyi
Babas›z kuzular› gören a¤l›yor

Zebzeci Süleyman vurmufl bilindi
Hakim geldi ifadesi al›nd›
Yirmi yedi sene mahkum verildi
Yedi yavru babam diye a¤l›yor
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M›d›k semti bunu duyan a¤l›yor
Küçük kuzulara ci¤erim yand›
Kan›m durmaz kefen kana boyand›
Kanl› kefenimle gömen a¤l›yor

Yaflas›n yirmi sekiz suyum al›ns›n
Kara yere kanl› mezar kaz›ls›n
Âfl›k Abdullah der destan yaz›ls›n
Destan› eline alan a¤l›yor (K1)

Görüldü¤ü gibi birinci dörtlükte yap›lan giriflin ard›ndan ola-
y›n neden, nas›l ve kim taraf›ndan yap›ld›¤› ayr›nt›l› olarak anlat›l-
makta ve son dörtlükte de destanda s›k rastlanan kal›p bitiriflle a¤›t
sonland›r›lmaktad›r. Âfl›k a¤›tlar›nda görülen bu kurgu anonim
a¤›tlarda da kendini göstermektedir.

Gizzik Duran’›n A¤›t› 

Feke’nin da¤lar› yüce
Ben a¤lar›m gündüz gece
Öldürmüfller Gizzi¤imi
Toplanm›fllar olca olca

Sana derim sana Kürd’ün ufla¤›
K›vrak ba¤lay›n kufla¤›
Öldürmüfller Gizzi¤imi
Bafla s›kmay›n fifle¤i

Ünnü garasla m› ünnü
Gafl› gara döflü enli
Hiç kimseden korkmazd›n
Yaraland›n ala ganl›

Yafla garafllar›m yafla
Gara galpak enmifl gafla
Öldü¤ümü yeni duymufl
Ankara’da Kemal Pafla
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Arkadafl›m çok diyordu
Hani ya kimse gelmedi
Bafl güvencim y›rt›lar derdin
Ondan da imdat olmad›

Bire baba bire baba
Gayandam gald› aba
Alt› gardafl böyüyorduk
Hay›f›n al›r›k baba

Feke’nin da¤lar› yüce
Düflmanlar›n gezer nice 
Halep öldü¤ün duyunca
Dü¤ün çalm›fl on befl gece (K2)

A¤›tlar, genellikle ac› olay›n hemen ard›ndan yak›ld›¤› ve dil-
den dile yay›ld›ktan sonra derlendi¤i için kimi zaman girifl, gelifl-
me ve sonuç bölümlerinin söylenirken yer de¤ifltirdi¤i görülebilir.
Ama a¤›tlar, hikâyenin ak›fl›na göre dörtlük s›ras›na konuldu¤un-
da hemen hepsinin bu üç bölümü de tafl›d›¤› görülmektedir. 

Adana Avflar a¤›tlar›nda kendini gösteren üç anlat›m flekli
vard›r: Nasihat-hitap, do¤rudan anlat›m ve tahkiye. Bunun yan›n-
da çok az da olsa karfl›l›kl› yak›m da vard›r. ‹ncelenen a¤›tlar›n
123’ü do¤rudan anlat›m, 45 tanesi tahkiye, 48 tanesi nasihat-hitap,
4 tanesi de karfl›l›kl› yak›m fleklinde gruplanm›flt›r. Fakat bir a¤›t
içerisinde birden fazla anlat›m fleklini görmek mümkündür. A¤›t›
yakan kifli, olay› bir taraftan hikâyelefltirip anlat›rken bunu karfl›-
dakine hitap ederek de yapmaktad›r.

Vard›m kahveye oturdum
Bir kadeh çay› bitirdim
G›naman beni gonflular
Ben de bir yi¤it yitirdim (K2) 
–
Hastaneye vard›md›
Ba¤r›mdan geri ittiler
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Babamo¤lu bey gardafl›m
Araya perde duttular (K3) 
–
Kürtler karfl›mdan ç›k›fl›n
Yörümedim imekledim
Senin üçün sürmeli eflim
Yedi y›l ah›r bekledim19

Adana Avflar a¤›tlar›nda a¤›tlar, genellikle a¤›tç›n›n a¤z›ndan
söylenmektedir. ‹ncelenen a¤›tlar›n 302 tanesi, a¤›t› yak›n›n kendi
a¤z›ndan söylenmifltir. Ölenin kendi a¤z›ndan söylenen a¤›t say›s›
8’dir. Bu özellik destanlarda da kendini göstermekte, destan âfl›¤›n
kendi a¤z›ndan söylenmektedir. Ancak gerekti¤i yerde ölenin ya
da destana konu olan kiflinin a¤z›ndan da söylenebilmektedir.

At›n dorusun saymazd›
Kardeflim binerdi k›ra
Çarflafl› yatak be¤enmez
fiimdi kondu kuru yere20

–
Ceyhan’a bak›n Ceyhan’a
Yusuf benzerdi flahana
Vade yetmifl kan çevirmifl
Taksiye bulamam mahana21

Yukar›daki örnekler Adana Avflar a¤›tlar›na aitken ayn› söyle-
yifli, afla¤›da verilen destan örneklerinde de görmekteyiz: 

Savafl bitti hani yurduna giden
Gelmedi yi¤itler tutsakta kald›
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Yad illere düfltü kurtar Yaradan
Kimi yaylak kimi k›fllakta kald›22

Destanc›lar, söyledikleri destanlarda halk›n dilini kullan›p de-
yimlerle eserlerini zenginlefltirmekte, ayn› deyim zenginli¤i Adana
Avflar a¤›tlar›nda da kendini göstermektedir.

Aman beyin o¤lu böyle söyleme
Hançer vurup yüre¤imi da¤lama
Halk içinde beni rüsva eyleme
Yoksa gelin mi etmen telli bafl›m› (K3) 
–
Kufllar da eyledi sökün
Beyo¤lu yükletmifl yükün
‹ki elim koynumda kald›
Yekin beyin o¤lu yekin (K3)

A¤›tlara söz ve anlam sanat› yönünden bakt›¤›m›zda, sanat
kayg›s› güdülmeden duygular›n hissedildi¤i gibi dile döküldü¤ü
görülmektedir. A¤›tlar süslü anlat›mdan uzak, karmafl›k ifadelerin
yer almad›¤›, duygunun söz ve anlam sanat›yla bo¤ulmad›¤› edebi
ürünlerdir. Fakat dil kendi içinde söz ve anlam sanat›n› yaflatt›¤›
için a¤›tlar da bu sanatlardan tamamen uzak kalamam›fllard›r. Ya-
flanan ac›n›n büyüklü¤ü, hissedilen duygunun ac› da olsa coflkulu
bir flekilde anlat›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Ölen kifli a¤›t yakan kiflinin
kardeflidir, evlad›d›r, eflidir. Bu kiflilere kötü, âciz, vasat fleyler ya-
k›flt›rmaz. Ölen, hep sahip oldu¤undan daha fazla meziyetlerle ve
fiziksel özelliklerle anlat›l›r. Bu durum, kendi içinde mübala¤a sa-
nat›n› getirmektedir. Ölenin fiziksel özellikleri mübala¤a edilerek
anlat›ld›¤› gibi ölüm flekli de mübala¤a ile anlat›lmaktad›r. E¤er ki-
fli kavgada, çarp›flmada ya da savaflta ölmüflse asl›nda olay›n tam
olarak nas›l oldu¤unu bilmeden a¤›t› yakan kifli, hissetti¤i ac›n›n
etkisiyle öleni kahramanca çarp›fl›p gafilce öldürülmüfl olarak an-
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latmaktad›r. A¤›tlar›n tafl›d›¤› destans› bu üslup, destanlarda görü-
len kahramanlar›n mübala¤al› tasvirlerinden gelmektedir. A¤›t
kahramanlar› da, destan kahramanlar› gibi yenilmez, bükülmez,
üstün nitelikli, iyi yürekli, cesur olarak anlat›lmaktad›r.

Herkesin u¤ra¤› köfle tafl›yd›n
K›z›lömerli’de deste bafl›yd›n
Dü¤ün ve bayram›n yak›fl›¤›yd›n
Ça¤lay›p, gürleyen selin var idi (K1)
–
Biz balerin bafl› idik
Boy beyine karfl› idik
Gürleyince bel k›rard›k
Erzurum’un k›fl› idik (K1)
–
Kaplan geldi hö¤ürmeye
Yafl› geldi yirmiye
Her anan›n kar› de¤il
Böyle yi¤it do¤urmaya23

–
fiahine benzer sekifli 
‹spire benzer bak›fl›
Yetiflmifl bir k›z›m öldü
Befl yerde kald› nak›fl›24

Avflar a¤›tlar›n›n dili, destan gibi canl› ve dinamiktir. Duygu-
sal coflku dile de yans›m›fl, dil son derece dinamik bir flekilde kul-
lan›lm›flt›r. 

Aln›ma yürüdü yal›m
Yana yana harlan›r›m
Benim motorum da yanm›fl
Söylemeye arlan›r›m (K4)
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–
Adana’dan vali biner
Buyur odama iner
Yalan›sam kör olay›m
Dört yerde kandili yanar (K1)

Destanlar, toplumu ilgilendiren ya da ilgilendirecek olaylar›n
anlat›m›nda, ço¤u zaman olay›n yafland›¤› zaman› da belirtmek
için, içerisinde olay›n tarihini bulundurmaktad›rlar. Ayn› tarih dü-
flürme olay›n› biz a¤›tlarda da görmekteyiz.

Bin dokuz yüz yetmifl alt›
Ocak ay›n›n tam dördü
Emmi day› Allah için
‹bifl’ten kim kemlik gördü? (K1)

Avflar a¤›tlar›n›n konular›na bak›ld›¤›nda a¤›t konular›n›n,
destan konular›yla ortakl›k gösterdi¤i görülmektedir. Adana Avflar
a¤›tlar›nda savafllar, afliret kavgalar› gibi kanl› olaylar yan›nda ün-
lü eflk›yalar, iyi nitelikleriyle tan›nan devlet adamlar› ya da tam ter-
si olumsuz nitelikleriyle tan›nan devlet adamlar› yer almaktad›r.
Afla¤›daki dörtlükler, savafllar› konu alan a¤›tlara örnek olarak ve-
rilebilir:

So¤anl›’da bir harp oldu
Nice yi¤it orda kald›
Sar›kam›fl al›n›nca
Sa¤ olanlar mektup sald›25

–
Aslanlar kükremifl K›br›s üstüne
Gine bu Yunan’›n bize kasd› ne
Sap bas›ls›n Makaryus’un postuna 
Vermeyin aday› Yunan’a gardafl26

–
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Aslan Türk askeri girdi Hatay’a
Binlerce alk›fllar Türk’e Ata’ya
Niyetimiz olsun daha öteye
Antakya’ya giren Türkler yaflas›n (K5)

Afla¤›daki a¤›t da Çerkezlerle yap›lan kavga ve dövüfllerin an-
lat›ld›¤› bir örnek mahiyetindedir:

Bac›s›n›n ad› Emifl
Arkas›nda dolu gümüfl
Gavur musun gavur Çerkez
‹p tak›n da sürün demifl27

Siyasal olaylar, kavgalar, savafllar kadar Dervifl Pafla gibi Av-
flarlar aras›nda pek sevilmeyen, Atatürk gibi çok sevilen ya da ken-
di tuttuklar› partinin lideri olan kifliler de a¤›tlarda yer almaktad›r:

Hiç düflmedin tuzaklara oyuna 
Türklü¤ünü ispat ettin boyuna
Asi kurdu yoldafl ettin koyuna
Bütün dediklerin oldu Atam›z28

–
Çocuklar düflman elinde
Anarflist içinde kald›
Bafl›n sa¤olsun Demirel
Mutlu Menderes de öldü (K1)
–
fiu Feke’nin han›mlar› 
Talim bilmez alimleri
Kör olas› Dervifl Pafla
Hep dul koydun gelinleri29
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28 Ahmet Özdemir, age., s. 42.
29 Alpay Kabacal›, age., s. 232.



Afla¤›daki dörtlükler, yörenin ünlü eflk›yalar› ve sevilen flah›s-
lar› için söylenmifl a¤›tlara örnek olarak verilebilir:

K›z›l›rmak akar gider
Kenar›n› y›kar gider
Ünü büyük Kozano¤lu
Boyuncu¤un büker gider30

–
Tuvaras bundan ötesi
Çardakta tütün tütesi
Bu k›r›lan kim derlerse
Safiye Memed çetesi (K1)
–
Topuz benim all› bafl›m
Saralt›n›m gö¤ kuruflum 
K›yma kadir Mevlam k›yma
Bundan art› yok kardafl›m (K1)
–
Yüksek götürün sal›n›
Gitsin görünü görünü
Bu kimin nesi derlerse
Terkefllio¤lu gelini31

–
Adana’da as›lan›n
Dördü de Kibar ufla¤›
Ben a¤am› bilmez miyim?
Kumafl y›¤›l›r döfle¤i (K4)
–
Elbeylio¤lu’nun derdine çal›nd› kalem
Bir ben ölmeyinen tükenmez alem
Gidiyom da seviyom belli gelemem
Aylar y›llar› günleri say galan (K2)
–
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Azizli’de goca ç›nar 
Yel eser yapra¤› döner
Gaç da gurtul Müftü Efendim
Dünya bir havaya döner (K3)
–
Kar›flt› Sis ile Pazar
A¤ üstüne gara yazar
Ünü büyük Kerimo¤lu
Çetesi bafl›nda gezer (K3)
–
Belinde t›rabulusu
Sarar dolay› dolay›
Molla Kerim’i öldürmüfller
Kana beleyi beleyi32

–
Feke’nin da¤lar› yüce 
Ben a¤lar›m gündüz gece
Öldürmüfller Gizzi¤imi
Toplanm›fllar olca olca (K2)

Din büyüklerinin ismine destanlarda rastlad›¤›m›z gibi Adana
Avflar a¤›tlar›nda da rastlamaktay›z:

Dini Muhammedi soyu Avflar›n
Ne kadar temizdir gan› Avflar›n
Hüseyin flehittir soyu Avflar›n
Hiç mudara etmez dinine bak›n (K2)
–
Kur’an ‘a bafl›m ba¤l› inanc›m çoktur
Fakat bu derdime hiç derman yoktur
Sab›r söylesem k›nayan›m çoktur
Sab›r ver Allah’›m sen sab›r bana33

–
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K›rklara yediye katt›m 
Allah’a emanet ettim
Sana diyom bac›m Sultan
At›n heybesini n’ettin (K3)

Sonuç

Yerleflik yaflama en son geçen boy olan Avflarlar çok uzun y›l-
lar kanl› mücadeleler, yokluklar ve ac›lar içinde yaflamlar›n› geçir-
mifllerdir. Yerleflik yaflama çok geç geçmeleri, geleneksel yaflam
tarzlar›n› da korumalar›n› sa¤lam›flt›r. Kapal› bir toplum yap›s›
içinde olan Avflarlar, kültürlerini korurken Orta Asya destan gele-
ne¤ini de günümüze tafl›m›fllard›r. Bugün Adana Avflar a¤›tlar› in-
celendi¤inde bu a¤›tlar›n; tasvirler, anlat›m tarzlar›, kal›p söyleyifl-
lerle eski destan niteli¤i tafl›d›klar› görülmektedir. Adana Avflar
a¤›tlar›, bu nitelikleriyle Orta Asya ve günümüz aras›nda köprü
oluflturmaktad›r. Dede Korkut’un destan diline ve anlat›m›na sa-
hip Avflar a¤›tlar›, ele ald›¤› konular yönünden di¤er a¤›tlardan ay-
r›l›rken anlat›m tekni¤i olarak destan özelli¤i göstermektedir. Av-
flarlar›n yaflam›n›n kavga ve ac› içinde geçmesi a¤›tlar›n yayg›nl›¤›-
na, kapal› toplum olmalar› da bu a¤›tlarda Orta Asya destan gele-
ne¤inin devam›na neden olmufltur.

Avflarlar a¤›tlar›, kendilerine ac› veren her konuda yakm›fllar-
d›r. Yaln›zca ölenin ard›ndan yak›lmay›p gurbete gidenin, askere
gidenin, gelin gidenin arkas›ndan, hastalanan kifliye, aile içi kavga-
larda yaflanan s›k›nt›lara, k›rg›nl›klara da a¤›t yak›lm›flt›r. Bu ne-
denle a¤›tlar, Avflarlar›n en çok eser verdikleri edebi ürünler ol-
mufltur. 

Avflar a¤›tlar› anonim, a¤›t yak›c›lar ve âfl›klar olmak üzere üç
koldan yak›lmaktad›r. Bu üç kolun yakt›¤› a¤›tlar da konu; ifllenifl
ve biçim olarak ayn› özelliktedir. Avflar a¤›tlar› konu bütünlü¤ü
göstermektedir. Bir tek konuyu ele alarak tahkiyeli bir flekilde an-
latmaktad›r. A¤›tlar›n ele ald›¤› konu çok çeflitli oldu¤u için bunun
içinde bireyi ilgilendirenler oldu¤u gibi savafl, kavga, kan davas›
gibi daha genifl kitleleri ilgilendiren a¤›tlar da yer almaktad›r. A¤›-
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t› yakan kifli, coflkulu ve dinamik bir anlat›mla duygular›n› dile dö-
kerken kendisine dörtlük konusunda da s›n›r koymamaktad›r. Bu
nedenle a¤›tlar, uzun soluklu eserlerdir. Derlenen 333 a¤›t içerisin-
de 5 ve 7 dörtlük üzerinde 212 a¤›t bulunmaktad›r. Genellikle a¤›t-
ç›n›n a¤z›ndan yak›lan a¤›tlarda ana anlat›m biçimi tahkiyedir. Fa-
kat bunun yan›nda do¤rudan anlat›m, nasihat-hitap gibi anlat›m
biçimleri de kullan›lmaktad›r. 

Adana Avflar a¤›tlar›nda yer alan; al›nan konunun tahkiyeli
bir flekilde anlat›lmas›, konular›n ölen kadar yaflayan insanlar› da
kapsamas›, uzunluk s›n›r›n›n olmamas›, hece ölçüsü, kafiye örgü-
sü, a¤›tç›n›n anlatt›¤› konuda görmek istedi¤i ya da vurgulamak is-
tedi¤i nitelikleri anlatmas› ve ço¤u zaman a¤›t›n bir yerinde a¤›ta
konu olan olay›n tarihinin düflürülmesi gibi özellikler, destan türü-
nün de genel özelliklerindendir. 

Bu nedenle destan çal›flmalar›nda yaln›zca destan bafll›¤›n› ta-
fl›yan eserlerle çal›flma yapmak yan›lt›c› olacakt›r. Biz, bu bildiri-
mizde, Adana Avflar a¤›tlar› içinde önemli say›da destan oldu¤unu
bilim alemine duyurmay› amaçlamaktay›z.

Kaynak kifliler
K1. ‹brahim Davutluo¤lu, 1926, Kadirli-Arapl› köyü, emekli ö¤retmen,

Avflar, üniversite mezunu.
K2. Osman Tafltan, 1943, Kadirli-Azapl› köyü, emekli ö¤retmen, Avflar,

üniversite mezunu.
K3. Fadime Üzümcü, 1920, Ceyhan-‹nceyer köyü, ev han›m›, Avflar,

okuma-yazma yok.
K4. Efle Y›lmazcan, 1923, Tufanbeyli, ev han›m›, Avflar, okuma-yazma

yok.
K5. Hasan Y›lmaz, 1918, Kozan, âfl›k, Avflar, ilkokul mezunu.

Kaynaklar
Ça¤›mlar, Zekiye, Adana Yöresi Avflar A¤›tlar› ve Bu A¤›tlar›n Adana

Afl›kl›k Gelene¤ine Etkisi, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 1999.

168 • A¤›t Kitab›



Çobano¤lu, Özkul, Afl›k Tarz› Kültür Gelene¤i ve Destan Türü, Akça¤ Ya-
y›nlar›, Ankara 2000.

Çökük, Musa, Kayseri Avflar A¤›tlar›, Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi, Çu-
kurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
t› Bölümü, Adana 1995.

Elgün, Belgin, Adana-Ceyhan Avflar A¤›tlar›, Yay›nlanmam›fl Lisans Te-
zi, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Adana 1995.

Esen, Ahmet fi., Anadolu Destanlar›, Yay›na Haz›rlayan: Pertev Naili
Boratav, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1991.

Kabacal›, Alpay, Gül Yapra¤›n Döktü Bugün-A¤›tlar-, Yap› Kredi Yay›n-
lar›, ‹stanbul 1997.

Kemal, Yaflar, A¤›tlar, Toros Yay›nlar, ‹stanbul 1993.
Makal, Tahir K., “Avflar A¤›tlar›”, II. Milletleraras› Türk Folklor Kongre-

si Bildirileri, C. II’den Ayr› Bas›m, Ankara 1982.
Özdemir, Ahmet, Avflarlar ve Dadalo¤lu, Dayan›flma Yay›nlar›, Ankara

1985.
Öztürk, Ali, Anonim Türk Edebiyat›, Bayrak Yay›mc›l›k, ‹stanbul 1986.
Sakao¤lu, Saim, Dadalo¤lu, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1986.
Sümer, Faruk, ‹slam Ansiklopedisi, Avflar Maddesi, Türkiye Diyanet Ya-

y›nevi, C. 4, ‹stanbul 1991.
Sümer, Faruk, O¤uzlar(Türkmenler) Tarihleri- Boy Teflkilat›- Destanlar›,

Ana Yay›nlar›, ‹stanbul 1980.
Yalç›nkaya, Naime, Adana A¤›tlar›, Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi, Çuku-

rova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü, Adana 1993.

Yurtsever, Cezmi, Ermeni Terör Merkezi- Kilikya Kilisesi, Çukurova Tari-
hi Araflt›rmalar› Serisi 2, ‹stanbul 1983.

Emine Gürsoy Naskali • 169



Metin örnekleri 

Gizzik Duran A¤›t› 

Feke’nin da¤lar› yüce
Ben a¤lar›m gündüz gece
Öldürmüfller Gizzi¤imi
Toplanm›fllar olca olca

Sana derim Kürd’ün ufla¤›
K›vrak ba¤lay›n kufla¤›
Öldürmüfller Gizzi¤imi
Bafla s›kmay›n fifle¤i

Ünnü garasla m› ünnü
Gafl› gara döflü enli
Hiç kimseden korkmazd›m
Yaraland›n ala ganl›

Yafla garafllar›m yafla
Gara galpak enmifl gafla
Öldü¤ünü yeni duymufl
Ankara’da Kemal Pafla

Arkadafl›m yok diyordu
Hani ya kimse gelmedi
Bafl güvencim y›rt›lar derdin
Ondan da imdat olmad›

Bire baba bire baba 
Gayandam gald› aba
Alt› gardafl böyüyorduk
Hay›f›n al›r›k baba

Feke’nin da¤lar› yüce
Düflmanlar›n gezer nice
Halep öldü¤ün duyunca
Dü¤ün çalm›fl on befl gece 

170 • A¤›t Kitab›



Ali Duran’›n A¤›t› 

Sabah›nan gün burnunda
Ali Duran beni yakt›
Goca gonak durkene
Getti otellerde yatt› 

Kadirli’ye giderkene
U¤ra babay›n yan›na
Gurban olay›m o¤lum
F›ç›dan giden can›na

Vard›m kahveye oturdum
Bir kadeh çay› bitirdim
G›naman beni gonflular
Ben de bir yi¤it yitirdim

Çifte geliyor cipimiz
Yeni gapand› kap›m›z
Ali Duran gurban olsun
Bütün bac›y›n hepisin

‹nekler geldi meliflti
Elim aya¤›m dolaflt›
Dünkü uyumayan g›z›m
Bugün uykuya döleflti

Sülük Mehmet’in A¤›t› 

Yakt›n memleketi Mehmet Akdo¤an
Konuflurken tatl› dilin var idi
Kardefllik hakk›na gayretler ko¤an
Dosta yetiflecek elin var idi

Herkesin u¤ra¤› köfle tafl›yd›n
K›z›lömerli’de deste bafl›yd›n
Dü¤ün ve bayram›n yak›fl›¤›yd›n
Ça¤lay›p gürleyen selin var idi

Emine Gürsoy Naskali • 171



Sohbetin meclise verirdi h›z›
‹flah etmez izi kalpteki s›z›
Biri Kürd’ün k›z›, biri Avflar k›z›
Etraf›nda çifte gülün var idi

Genç yafl›nda niçin sel gibi akt›n?
Akraba, yabanc›, herkesi yakt›n
On iki çocu¤u öksüz b›rakt›n
Ya¤›nla kavrulan halin var idi

Yetiflmeden kardefl ç›kt› nefesin
Zalim felek erken k›rd› kafesin
A¤›r meclislerde o güzel sesin
Meltem gibi esen yelin var idi

Karal›’dan sana bin feryad olsun
K›yamete kadar ismin yad olsun
Allah rahmet etsin, ruhun flad olsun
‹nsanl›¤a uygun yolun var idi

Kibarlar›n A¤›t› 

Biri Ali, biri Veli 
Vili çiftelerim vili
Meclislerde flor veriyor
San›rs›n esnekli tülü

Verin de içeyim ac›
Yusuf takar dalk›l›c›
‹stanbul’dan emir gelmifl
Dikiliyor dara¤ac›

Adana’dan vali biner
Buyurur odama iner
Yal›nsam kör olay›m
Dört yerde kandilim yanar
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Abaniyesi bafl›nda
Fermaniyesi döflünde
Üçünü de birden asman
Daha o¤lum genç yafl›nda

Kara sakal p›r›l p›r›l
Kur’an okur gürül gürül
Biz müftüyü vermek demifl
O¤lum mapusuna dar›l 

Turabi ‹bifl’in A¤›t› 

Arakadafl› gelsin deyi
Haber salm›fllar ad›ma
Vard›m ki bir dü¤ün kurmufl
Day›m›n k›z› Fad›ma

Duyunca ac› haberi
Geldim didine didine
Musa, Mehmet dövünüyor
Bafl›nda a¤lar Medine

Hemen taksi göndererek
Ça¤›rm›fllar ‹smail’i 
Baban öldü demek için
Tutmam›fl Fikri’nin dili

Emmi day› hep toplanm›fl
Hazin hazin bak›yordu
fierif’i gözüm görmedi
Cennet a¤›t yak›yordu

Emir gelmifl büyük yerden
Ak›l yetmiyor ifline
Dil tutmuyor öldü diye
Turabi’nin ‹bifl’ine
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Bin dokuz yüz yetmifl alt›
Ocak ay›n›n tam dördü
Emmi, day› Allah için
‹bifl’ten kim kemlik gördü?

Bu ne zalim hastal›km›fl
Derinden takm›fl kancay›
Herkese ederdi hürmet
‹ncitmezdi kar›ncay›

Bir araya gelir, gelmez
Artar neflemiz, safam›z
Benden hayli büyük idi, 
Fakat tutard› kafam›z

K›rk senelik bu dostlu¤a
Zannetme ki bozaca¤›m
Turabi’nin ‹bifl’ine
Nice destan yazaca¤›m

Ecele kim karfl› koyar
Böyle imifl yazar›nda
Allah rahmet etsin kardefl
Rahat uyu mezar›nda

Hastanede yan›na
Befl gün olmad› varal›
Arkadafl›n ‹bifl öldü
Baht›na a¤la Karal›
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Bir Baban›n A¤›t›: 
K›rg›zlarda Bir “Koflok” Örne¤i

Ayfle Nur K›rg›z Sa¤›n*

Ölen kiflinin arkas›ndan duyulan keder, bazen gözyafl› olup
akarken bazen de dile gelip a¤›t olur. Koflok ‘a¤›t’ K›rg›z halk edebi-
yat›ndaki en eski türlerden birisidir. Öyle ki Manas destan›n›n bir
a¤›ttan ortaya ç›kt›¤› söylenir. Koflok’lar K›rg›zlarda –istisnalar ol-
makla birlikte– sadece kad›nlar taraf›ndan söylenir. Hemen flunu
belirtmek gerekir ki evlenen bir k›z›n baba evinden ayr›lmas› esna-
s›nda söylenen ezgili fliirlere de koflok ad› verilir.1 Fakat bu yaz›da
koflok, sadece a¤›t›n karfl›l›¤› olarak kullan›lacakt›r. K›rg›zca’da ko-
flo¤un icra edilmesi “koflok kofluu, koflok aytuu” vb. flekillerde ifade
edilir. 

Afganistan’da Pamir’de yaflayan ve hemen hemen hepsi içki-
lik boylar›na mensup olan K›rg›zlarda da koflok söyleme gelene¤i
vard›r. Fakat onlar, koflok için genellikle ‘›r’ tabirinini kullan›rlar. 

* Ayfle Nur K›rg›z Sa¤›n, Fatih Üniversitesi Ça¤dafl Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar›
Bölümü araflt›rma görevlisi, ‹stanbul. kirgiz65@yahoo.com

1 Sonor Egemberdieva, Kofloktor, K›rg›z Respublikas›n›n Uluttuk ‹limder Akademi-
yas› Manastanuu cana Körköm Madaniyatt›n Uluttuk Borboru El Aral›k “Meerim”
Kayr›mduuluk Fondusu, Biflkek 1998, s. 5.



Yaz›ya konu olan a¤›t, Pamir’de do¤mufl ve hayat›n›n önemli
bir k›sm›n› orada geçirmifl olan Kudafl Erzurumlu’dan derlenmifl-
tir. Kudafl Erzurumlu, 25 yafllar›ndayken kar›s› ile tan›fl›r ve onun-
la evlenmek ister. Ancak k›z›n ailesi, k›zlar›n› vermek istemez, bu-
nun üzerine onlar da kaçarak evlenirler. Pakistan’a giderler. Erzu-
rumlu, efliyle birlikte bir süre sonra geri döner ve eflinin ailesi ile
bar›fl›r. Bu aileye k›zkardeflini verir. Böylece iki aile “kayç› kuda”2

olur. Erzurumlu, yaklafl›k 15 y›ll›k evlilik hayat›nda dört o¤ul ve
dört k›z evlat sahibi olur. 

Bir süre sonra yaflad›klar› bölgede bir salg›n hastal›k ortaya ç›-
kar. Kudafl Erzurumlu, bütün ailesini bu hastal›k sebebiyle kaybe-
der. ‹flte yaflad›¤› o zor günlerde bu a¤›t› yakar. Kendisi de hasta-
lanmas›na ra¤men iyileflir. Fakat bir daha evlenmez. 

Kudafl Erzurumlu, bu koflok derlendi¤i zaman oldukça yafllan-
m›flt›. Kar›s› ve çocuklar› ölüp de yaln›z kal›nca kardeflinin k›z›n›
evlat edinmifl. fiu an, evlat edindi¤i ye¤eni ve onun ailesiyle birlik-
te yaflamaktad›r. Belirtildi¤i gibi oldukça yafllanm›fl olmas› ve yafla-
d›¤› ac› hadiselerin üzerinden hayli zaman geçmifl olmas› dolay›-
s›yla a¤›t› yeniden söylerken biraz zorland›. A¤›t›n, onun söyledi¤i
flekilde yaz›ya aktar›lmas›na gayret gösterildi.

Koflok’lar›n nas›l bir atmosfer içinde do¤du¤unu göstermek
amac›yla Pamir K›rg›zlar›nda bir kiflinin ölümünden hemen sonra
gerçeklefltirilen ritüellerin baz›lar›ndan k›saca bahsetmek faydal›
olacakt›r.

Yak›n› vefat eden kifliye bu olay›, komflular ve çevredekiler ta-
raf›ndan seçilen iki veya daha fazla kifli haber verir. Ölüm haberini
verenler, bu kifliyi cenaze evine getirirler. Ölenin yak›nlar› hep bir-
den a¤lar ve a¤›t yakarlar. O kadar yüksek sesle a¤lar ve a¤›t yakar-
lar ki sesler uzaklardan duyulur. Yak›lan a¤›tlar, genellikle ölen ki-
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flinin meziyetleri, nas›l biri oldu¤u, bu ölümün kendilerini ne kadar
üzdü¤ü hakk›ndad›r. Bu ilk an›n sonras›nda taziye için gelenlerin
yan›nda da a¤›t yakmak ve a¤lamak gelenektir. Etkileyici ve güzel
olan koflok’lar, orada bulunan baz› kifliler taraf›ndan da kimi zaman
ezberlenir.

Ölenin defnedilmesinin ard›ndan farkl› merasimler ve ritüel-
ler, k›rk›nc› güne kadar devam eder.

Derlenen koflo¤u, flekil ve muhteva olmak üzere iki yönden in-
celemek mümkündür: 

fiekil olarak incelenmesi

K›rg›z halk edebiyat›nda yer alan ezgili fliirlere ‘›r’ denir. Irlar,
ikiden alt›ya kadar de¤iflik m›sra say›s›ndaki bentlerle söylenebilir.
Ayn› ›r›n de¤iflik bentleri, de¤iflik say›da m›sralardan meydana ge-
lebilir. Serbest say›daki m›sra kümeleri halinde de söylenebildi¤i
gibi baz› ›r türlerinde “kay›rma” yani nakarat vard›r; ancak nakarat
çok yayg›n de¤ildir. Bentlerindeki m›sra say›s›na göre de¤iflik kafi-
ye düzenleri olan ›rlarda, geleneksel K›rg›z fliirinin ve bilhassa des-
tan gelene¤inin önemli ahenk unsuru olan m›sra bafl› kafiyeleri de
yayg›n biçimde yer almaktad›r. Birçok örnekte görülebilece¤i gibi
baz› türlerinde, bir bendin bütün m›sralar› ayn› sesle bafllamakta-
d›r. M›sra sonu ahenk unsuru olarak redif ve yar›m kafiye yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Baz› ›rlar hece ölçüsüyle söylenmifltir; an-
cak bir bentteki m›sralar›n de¤iflik hece ölçüsü kal›plar›yla veya ta-
mamen ölçüsüz olarak söylendi¤i örnekler de vard›r.3 Ir türlerin-
den biri olan koflok’lar da bahsedilen bu flekil özelliklerine sahiptir. 

Yaz›ya konu olan koflok 95 dizeden oluflmaktad›r. Genel olarak
8’li hece ölçüsünde söylenmifltir. Koflok, kendi içinde bir bütünlük
olufltururken ikili, dörtlü vb. olarak hem flekil hem anlam bak›m›n-
dan uyumlu m›sralar›n oluflturdu¤u gruplardan da bahsetmek
mümkündür. 
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∆arala ördöκ zor κółdö
¤ar›w ä wołdum bir çöłdö
bozała ördöκ zor κółdö,
musap›r wołdum bir çöłdö,

monço¤uη cėrde üzüłd(ü):äy,
turälwäy κó:nüm buzułd(u):äy,
sedewiη cėrde üzüłd(ü):äy,
sėl wołup κó:nüm buzułd(u):äy.

Yukar›daki ilk dört dize kendi içinde anlaml› bir bütün olufl-
turmaktad›r; ayr›ca iç kafiye, dize sonu kafiye ve redifle ahenk sa¤-
lanm›flt›r. ‹kinci dört dizelik bent ise anlam bak›m›ndan di¤er di-
zeyle ba¤lant›l› ama ayn› zamanda kendi içinde bir bütündür. 

fiiirde m›sra sonlar›ndaki kafiye ve rediflerin yan›nda hem
m›sralar›n bafl›nda hem de m›sra içlerinde ayn› veya birbirine ya-
k›n sesleri tafl›yan kelimelerin bir arada kullan›lmas›yla ahengin
sa¤land›¤›ndan bahsedilmiflti. fiiirin bütününde görülebilecek bu
duruma, afla¤›daki m›sralar örnek gösterilebilir. sö:, n, η, seslerinin
yan›nda -al¤anday, s›n›p hece ve kelimeleriyle ahenk sa¤lanm›flt›r.

sö:möyüη s›n›p ∆∆ał¤anday
sö:lätiη ¿uday ał¤anday
ortonuη s›n›p ∆∆ał¤anday
on kündüκ düynä cał¤anday
ba¤c›rd›n içi κół wołdu
kiret∫∫an üyüm çöł wołdu
∆apçałd›n içi κół wołdu
barat∆∆an üyüm çöł wołdu

‹çerik olarak incelenmesi

A¤›t›n muhtevas›n› da bentler halinde ele almak ve aç›klamak
daha kolay olacakt›r.

barmała¤› s›n∫anday bä:risiģä ¿uday›m
pärzäntin da¤›n sałwas›n
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bä:riläri bir mėndey
ba∆›r›w iyłäp ∆ałwas›n

sö:möyüη s›n›p ∆ał¤anday
sö:lätiη ¿uday ał¤anday
ortonuη s›n›p ∆ał¤anday
on kündüκ düynä cał¤anday

æt›co¤u s›n∫anday ämmäsigä ¿udæy›m
ał¤ann›n da¤›n sałwas›n
ämmäläri bir mendey
här cėrde däydip ∆ałwas›n

ç›nçała¤› s›η∫anday
ç›n bändäm dese ¿udæy›m
ç›ragt›n da¤›n sałwas›n
bä:rileri bir mendey
ç›η›r›w iyläp ∆ałwas›n

Kudafl Erzurumlu, bu ilk dört bentte kar›s›n›n ve çocuklar›n›n
ölümünü parmaklar›n›n k›r›lmas›na benzetir. K›r›lan her bir par-
ma¤›n ac›s›n›n ayr› ayr› olmas› gibi bütün aile bireylerinin ac›s›n›
da ayr› ayr› hisseder. Ailesinin ölümü ile çaresizlik içinde, kimsesiz
ve ortada kalm›flt›r. Art›k yaln›z oldu¤u için baflkalar›n›n kap›s›na
gitmek zorunda kal›r. Ayr›ca Allah’tan kimseye böyle bir ac› yaflat-
mamas›n› diler.

ba¤c›rd›n içi κół wołdu
kiret∫an üyüm çöł wołdu
∆apçałd›n içi κół wołdu
barat∆an üyüm çöł wołdu
∆apfl›t›nan aç›łd›
∆arma¤an›η çäçildi

Beflinci bentte K›rg›z halk fliirlerinde var olan bir kurulufl söz
konusudur. Birinci ve üçüncü m›sra, ahenk bak›m›ndan di¤er m›s-
ralarla uyumludur fakat anlam bak›m›ndan di¤er m›sralarla bir il-
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gisi yoktur. Birinci ve üçüncü m›sran›n, di¤er m›sralara haz›rl›k
amac›yla söylendi¤i düflünülebilir. Bentte bütün ailesini kaybeden
kifli, evinin de adeta ›ss›z bir çöle döndü¤ünü ifade etmektedir; ora-
da her fley da¤›n›k ve periflan bir haldedir.

carałap ketti cüregim
cän ç›∆bay ∆o:p cürömün
pała:t› wołdu cüregim
bas›w o ∆o:p cürömün

Burada Erzurumlu, bafl›na gelenlerden dolay› yüre¤inin yara-
l› oldu¤undan ama bu yaralara ra¤men yaflamaya çal›flt›¤›ndan
bahseder. 

toł¤on o cürek bösκórwöyt
topura¤:ałsa κós κórwöyt
∆aran a cürek bösκórwöyt
∆ara cėr ałsa κós κórwöyt

Yukar›daki bente göre kara toprak Erzurumlu’nun sevdikleri-
ni alm›fl ve onun da yüre¤i kederle dolmufltur.

topura¤ ałd› boyuηd(u):äy
kivirłük ötκón oyuηd(u):äy
sedepü: tonuη el ałd(›):äy
sėl kelgendey sen(i):a:d(›):äy
topçu:łu tonuη ėl ałd(›):äy
topurag kelip sen(i):ałd(›):äy

Kudafl Erzurumlu’nun kar›s›n›n flahsi eflyalar›, âdet oldu¤u
üzere baflkalar›na da¤›t›lm›flt›r. Bu olay ona, kar›s›n› kara topra¤›n
ald›¤›n› bir kez daha hat›rlat›r. 

fla¤›m o s›n›p ∆ayr›łd›
muηay›p κó:nüm ayr›łd›
kündüģúm menin c›ł wołd(u):äy
külκúm o küyüp kül wołd(u):äy
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Yaflad›¤› büyük kay›p sonucu Erzurumlu’nun kolu kanad› k›-
r›l›r. Bir gün, adeta bir y›l kadar uzun olmufl, gülüflleri ise küle dön-
müfltür. 

∆ara ∆›ya ∆atar coł
pasta ∆ałd›m ättäηä
kiret¤an üyüm cog
däfltä ∆ałd›m ättäηä

Bentte ifade edildi¤i gibi Kudafl Erzurumlu yaln›z kalm›flt›r ve
s›cak yuvas›na özlem duymaktad›r.

tała:da içer aflweken äy
ta:łay›m mėnin tafl weken
¤›d›r›w:içer afl weken
›¿wał›m mėnin tafl weken

K›rg›zlarda bir erkek, ailesini kaybettikten sonra yeniden evle-
nip bir aile kurmazsa bu kiflinin bak›m› komflu ve akrabalara düfler.
Çünkü onun maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› bir
evi, bir ailesi yoktur. Dolay›s›yla kifli, kendini bir yere ait hissetmez
ve yaln›z kalmamak için zaman›n› orada burada geçirmeye bafllar.
Kudafl Erzurumlu da bu vaziyetteki biri olarak talihinden flikâyet
etmektedir. 

elde ¤o cürsem pastam›n äy
ė:n ä ∆ał¤an däfltämin
¿ałgta ¤o cürsem pastam›n
bir ∆araη∫› däfltämin

Erzurumlu, ailesini kaybettikten sonra giderek yaln›zlafl›r.
Komflular› bile onu aray›p sormamaya bafllar. Geleneksel K›rg›z
toplumunda evlenmemifl ve bir aile kuramam›fl kiflilerin, özellikle
erkeklerin bu durumlar› bir hoflnutsuzlu¤a sebep olur. Kudafl Er-
zurumlu da bütün bu sebeplerden dolay› ėlde / ¿ałgta ¤o cürsem pas-
tam›n ‘halk›n aras›nda hep afla¤›day›m’ demektedir. Çünkü toplum
nezdinde konumu de¤iflmifltir.
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∆arala ördöκ zor κółdö
¤ar›w ä wołdum bir çöłdö
bozała ördöκ zor κółdö,
musap›r wołdum bir çöłdö

Kimsesiz kalan Erzurumlu, bunu bir çölde garip, biçare kalma-
ya benzetir. Çünkü onun, evi gibi yaflam› da ›ss›zlaflm›flt›r.

monço¤uη cėrde üzüłd(ü):äy,
turälwäy κó:nüm buzułd(u):äy,
sedewiη cėrde üzüłd(ü):äy,
sėl wołup κó:nüm buzułd(u):äy,

co:łu¤uη egiz iłindi
co¤oł¤onuη biłindi
∆›z›ł›η e:iz iłindi
¿›rdar›η emi biłindi

biłe:rigiη dat bołdu
birge cürgen cat bołdu
∆ołuηda¤› dat bołdu
∆oηflu cürgen cat bołdu

uturu ç›¤›w:at ał¤an
∆ołumnan ∆amç› bat ał¤an
üzüłdü ∆›z›m tumar›
küyģúzüp barat ¿umar›

Yukar›daki bentlerin ilkinde birinci ve üçüncü m›sra hem an-
lam hem de flekil bak›m›ndan di¤er m›sralarla uyum içindedir. Er-
zurumlu, eflinin takt›¤› tak›lar›n koptu¤unu, da¤›ld›¤›n› söyler. Bu
somut hadise, onun için adeta eflinin ölümünü sembolize eder. Ki-
flinin kulland›¤› flahsi eflyas›n›n sahipsiz kalmas›, bu eflyay› kulla-
nan›n bafl›na pek de hay›rl› bir iflin gelmedi¤ini gösterir. Nitekim
Kudafl Erzurumlu da eflini kaybetmifltir, bu ac›ya art›k dayanama-
yacak haldedir.
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Sonraki üç bentte de baflörtüsü, elbise, bilezik, muska gibi ka-
r›s›na ve çocuklar›na ait eflyalar›n sahipsiz kald›¤›n›, ölen bu kim-
selerin de¤erlerinin ölümleriyle daha iyi anlafl›ld›¤›n› belirtir. Üste-
lik ailesini kaybetmeden önce kendisine yak›nl›k duyanlar, art›k bir
yabanc› gibi davranmakta, ona yaklaflmamaktad›r. Bu da Kudafl
Erzurumlu’yu üzmektedir. 

ał›w o p›ça∆ biłedim:ä
är cėrde cürüp cüdedim
tezdew:ä p›ça∆ biledim
teniw:ä cürüp cüdedim

Bu dört m›sral›k bentte de yine kimsesiz, ortada kald›¤›ndan
serzeniflte bulunur. 

∆ałwad› at›n takas›
kirłedi κóynöκ cakas›

Kudafl Erzurumlu’nun, kar›s›n›n ölümünden sonra üstüne ba-
fl›na bakacak kimsesi kalmam›flt›r. 

to∆uw:ä at›η buray›n
to∫tow:ä ∆ayda turay›n
∆ayr›w:o at›η buray›n,
∆ay¤›r›p ∆ayda turay›n

‹kinci ve dördüncü m›srada geçen to:tow ä / :ay¤›r›p :ayda tura-
y›n “bu dertlerle nerede duray›m” ifadesi, Erzurumlu’nun içindeki
dertten ve kederden dolay› huzursuz oldu¤unu, yerinde durama-
d›¤›n› göstermektedir. 

ėrmennin güłü toł¤on co∆

ėlde ¤o mėndey woł¤on co∆

∆aysard›n gúłü toł¤on co∆,
¿ałgta ¤o mėndey woł¤on co∆

Burada, kendisinden baflka kimsenin bafl›na daha önce böyle
bir fleyin gelmedi¤ini ifade eder. Bu da kiflinin yaflad›¤› büyük flo-
ku, içinde bulundu¤u yaln›zl›¤› ifade eder. 
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murdatan κó:nüm kirweken  
fläytän ∫o menen birweken        
äsili κó:nüm kirweken
azazuł menen birweken

Bu bentte Erzurumlu, oldukça ilginç bir düflüncesini beyan
eder. ‹çinin temiz olmamas›, fleytan›n dediklerine uymas› dolay›-
s›yla ailesini kaybetmifl, bu s›k›nt›lara maruz kalm›fl olabilece¤ini
düflünür. Bir anlamda bafl›na gelenleri sorgular; bu, kiflinin biraz
da bafl›na gelenleri kabullenememesinin göstergesidir. Fakat
onun böyle düflünmesine neyin sebep oldu¤u koflok’ta belirtilme-
mifltir.

här ∆ays›¤a az¤›r›p,
ałłėgeme cazd›r›p,
κóηüł ¤o duflman,
körünör wołso urway w›

Özellikle ilk iki dizede, bir önceki bentte oldu¤u gibi Erzurum-
lu, yine kendisini hatal› bulmaktad›r. 

Sonuç olarak, bütün ailesini k›sa bir süre içinde kaybeden, ya-
payaln›z kalan ve bafl›na gelenleri sorgulayan Kudafl Erzurum-
lu’nun yakt›¤› bu a¤›t, hem flekil hem de muhteva bak›m›ndan K›r-
g›z a¤›t tarz›na yani ‘koflok’a tipik bir örnektir. Bunun yan›nda ko-
flo¤un yak›n bir zamanda derlenmifl olmas›, bu halk gelene¤inin
hala canl› oldu¤unu göstermektedir.

Tört u:łum öłdü, tört ∆›z›m öłdü, ca¿fl› zay›w›m öłdü, üyüm
buzułdu anan kiyin flonu arman q›ł›p anan ¤ar›w›ł›∫ bafl›ma
tüflüw:anan ›rda¤amm›n.
barmała¤› s›n∫anday bä:risiģä ¿uday›m
pärzäntin da¤›n sałwas›n
bä:riläri bir mėndey
ba∆›r›w:iyłäp ∆ałwas›n
sö:möyüη s›n›p ∆ał¤anday
sö:lätiη ¿uday ał¤anday
ortonuη s›n›p ∆ał¤anday
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on kündüκ düynä cał¤anday
æt›co¤u s›η∫anday ämmäsige ¿udæy›m  
ał¤ann›n da¤›n sałwas›n
ämmäläri bir mendey
här cėrde däydip ∆ałwas›n
ç›nçała¤› s›η∫anday
ç›n bändäm dese ¿udæy›m
ç›ragt›n da¤›n sałwas›n
bä:rileri bir mendey
ç›η›r›w:iyläp ∆ałwas›n
ba¤c›rd›n içi κół wołdu
kiret∫an üyüm çöł wołdu
∆apçałd›n içi κół wołdu
barat∆an üyüm çöł wołdu
∆apfl›t›nan aç›łd›
∆arma¤an›η çäçildi
cara:ap ketti cüregim
cän ç›∆bay ∆o:p cürömün
pała:t› wołdu cüregim
bas›w:o ∆o:p cürömün
toł¤on o cürek bösκórwöyt
topura¤:ałsa κós κórwöyt
∆aran a cürek bösκórwöyt
∆ara cėr ałsa κós κórwöyt
topura¤:ałd› boyuηd(u):äy
kivirłük ötκón oyuηd(u):äy
sedepü: tonuη el ałd(›):äy
sėl kelgendey sen(i):ałd(›):äy
topçułu: tonuη ėl ałd(›):äy
topurag kelip sen(i): ałd(›):äy
fla¤›m o s›n›p ∆ayr›łd›
muηay›p κó:nüm ayr›łd›
kündüģúm menin c›ł wołd(u):äy
külκúm:o küyüp kül wołd(u):äy
∆ara ∆›ya ∆atar coł
pasta ∆ałd›m ättäηä
kiret¤an üyüm cog
däfltä ∆ałd›m ättäηä
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ta:ałda içer aflweken äy
ta:łay›m mėnin tafl weken
¤›d›r›w:içer afl weken
›¿wał›m mėnin tafl weken
elde ¤o cürsem pastam›: äy
ė:n:ä ∆ał¤an däfltämin
¿ałgta ¤o cürsem pastam›n
bir ∆araη∫› däfltämin
üzüłdü ∆›z›m tumar›
∆arala ördöκ zor κółdö
¤ar›w ä wołdum bir çöłdö
bozała ördöκ zor κółdö,
musap›r wołdum bir çöłdö,
monço¤uη cėrde üzüłd(ü):äy,
turälwäy κó:nüm buzułd(u):äy,
sedewiη cėrde üzüłd(ü):äy,
sėl wołup κó:nüm buzułd(u):äy,
**co:łu¤uη e:giz iłindi
co¤oł¤onuη biłindi
∆›z›ł›η egiz iłindi
¿›rdar›η emi biłindi
biłe:rigiη dat bołdu
bir:e cürgen cat bołdu
∆ołuηda¤› dat bołdu
∆oηflu cürgen cat bołdu
uturu ç›¤›w:at a:¤an
∆ołumnan ∆amç› ba tał¤an
üzüłdü ∆›z›m tumar›
küyģúzüp barat ¿umar›
ał›w o p›ça∆ biłedim ä
är cėrde cürüp cüdedim
tezdew ä p›ça∆ biledim
teniw ä cürüp cüdedim
∆ałwad› at›n takas›
kirledi κóynöκ cakas›
to∆uw ä at›η buray›n
to∫tow ä ∆ayda turay›n
∆ayr›w o at›η buray›n,
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∆ay¤›r›p ∆ayda turay›n
ėrmennin güłü toł¤on co∆

ėlde ¤o mėndey woł¤on co∆

∆aysard›n gúłü toł¤on co∆,
¿ałgta ¤o mėndey woł¤on co∆,
murdatan κó:nüm kirweken
fläytän ∫o menen birweken
äsili κó:nüm kirweken
azazuł menen birweken
här ∆ays›¤a az¤›r›p,
ałłėgeme cazd›r›p,
κóηüł ¤o duflman,
körünör wołso urway w›4
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4 Ayfle Nur K›rg›z, Van Ulupamir K›rg›z A¤z› Üzerine Derleme Çal›flmas› (‹nceleme-Me-
tin-Sözlük), Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü (Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi),
Marmara Üniversitesi, ‹stanbul 2009, s. 123-128.
Derlemenin yap›ld›¤› dil: K›rg›z Türkçesi / ‹çkilik A¤z›; derlemenin yap›ld›¤› yer:
Ulupamir Köyü / Van; derleme tarihi: 2008; derlemeyi yapan: Ayfle Nur K›rg›z Sa-
¤›n; kaynak kiflinin ad›-soyad›: Kudafl Erzurumlu (1982’de Afganistan’dan Türki-
ye’ye gelen K›rg›zlar içinde baz› ailelerde evli olan ve ayn› soyad› tafl›mas› gereken
erkek kardefllere farkl› soyadlar verilmifltir. Bundan dolay› metnin al›nd›¤› tezde
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pamir Köyü / Van; do¤um tarihi: 01.07.1939; ö¤renim düzeyi: okuma yazmas› yok;
mesle¤i / ifl yeri: serbest; soyu: Teyit / Çe¤itir.

ˆ



Kaynaklar
Çelebi, ‹sa, K›rg›z Halk Edebiyat›nda Kofloklar (A¤›tlar), Sosyal Bilimler

Enstitüsü (Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversite-
si, Ankara, 2006.

Ç›ñg›z Aytmatov At›ndag› Til cana Adabiyat ‹nstitütünün Okumufltu-
ular Keñefli, K›rg›z Tilinin Sözdügü, K›rg›z Respublikas›n›n Ulut-
tuk ‹limder Akademiyas›, Avrasya Press, Biflkek 2010.

Egemberdieva, Sonor, Kofloktor, K›rg›z Respublikas›n›n Uluttuk ‹lim-
der Akademiyas› Manastanuu cana Körköm Madaniyatt›n Ulut-
tuk Borboru El Aral›k “Meerim” Kayr›mduuluk Fondusu, Bifl-
kek1998.

Gürsoy-Naskali, Emine, “Manas Destan›”, Türk Dünyas› Tarih Dergisi,
101, May›s 1995, s. 35-39 

Kaya, Do¤an, “Türk Halk fiiirinden M›sra Bafl› Kafiyeler”, Erciyes, S.
250, 1998.

K›rg›z, Ayfle Nur, Van Ulupamir K›rg›z A¤z› Üzerine Derleme Çal›flmas›
(‹nceleme-Metin-Sözlük), Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü (Yay›n-
lanmam›fl Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, ‹stanbul
2009.

Radloff, Wilhelm, Manas, K›rg›z Türkçesi Metin - Türkiye Türkçesi Çe-
viri, Yay›na Haz›rlayan Emine Gürsoy-Naskali, TÜRKSOY, An-
kara 1995.

Y›ld›z, Naciye, K›rg›z Halk Edebiyat› I Irlar / Ezgili fiiirler-Türküler, Alp
Yay›nevi, Ankara 2007. 

188 • A¤›t Kitab›



Yeni Türk Edebiyat›nda 
A¤›t





Âkif Pafla’dan Mehmet Âkif’e
Yeni Türk Edebiyat›nda A¤›t

Bahtiyar Aslan*

A¤›t kavram›, devir ve temayüllere göre farkl› kelimelerle kar-
fl›lansa da, insano¤lunun de¤iflmez gerçe¤i ölüm karfl›s›nda duyu-
lan ›st›rab› ifade eden metinlere iflaret eder. Ölenin ard›ndan söyle-
nen, onun hayatta iken sahip oldu¤u iyilikleri, ölümünden duyulan ac›y›
dile getiren fliir1 fleklinde tarif edilen kavrama karfl›l›k olarak eski
Türk flirinde sagu; klasik Türk fliirinde dilimize Arapça’dan geçen
mersiye kullan›lm›flt›r. Bu çal›flmada Tanzimat’tan Cumhuriyet’e;
iki mühim isimden hareketle söylemek gerekirse Âkif Pafla’dan
Mehmet Âkif’e do¤ru a¤›t kavram›n›n izi sürülecektir. Çal›flman›n,
a¤›t niteli¤ine sahip bütün metinleri tespit edip de¤erlendirmek gi-
bi bir iddias› yoktur. Bu çal›flmada daha çok birtak›m temel metin-
lerden hareketle genel bir görünüm ortaya konulacakt›r.

Tanzimat’›n Birinci Nesli

Osmanl› modernleflmesi, modernleflme kavram›na yüklenen
anlam ve fonksiyona paralel olarak, her fleyden önce insan›n de¤ifl-

* Dr. Bahtiyar Aslan, Ardahan Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Ardahan.

1 Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, C. 1, s. 46-47.



mesi anlam›na geliyordu. Çünkü modernleflme ya da baflka bir
kavramla karfl›lanan bütün de¤iflimler insanla kaimdir. Dolay›s›yla
devletin, sosyal hayat›n yahut da genifl anlamda edebiyat›n, dar
anlamda ise fliirin de¤iflmesi, asl›nda de¤iflen insana iflarettir. Ah-
met Hamdi Tanp›nar da yaz›m›z›n bafll›¤›nda da ismini zikretti¤i-
miz Âkif Pafla’dan bahsederken insan›n de¤iflmesi olgusuna vurgu
yapar; “Mahmud II devrinin en ileride münflisi, zeki, h›rç›n, kindar,
didiflmekten oldu¤u kadar s›zlanmaktan da yorulmayan hâris dev-
let adam› ve ancak s›k›nt› ve ›zt›rap anlar›nda flair olan Âkif Pafla
(1787-1845)’da ise az çok de¤iflen insanla karfl›lafl›r›z. O, ondoku-
zuncu as›r bafl›n›n hayat›nda, fikrî itiyatlar›nda, dilinde sars›lm›fl,
de¤erlere ba¤l›l›k ve güveninde eski cemiyetin kesin standard›n-
dan huzursuz bir ferdiyete giden insand›r. Bu itibarla Keçecizâ-
de’nin, Vâs›f’›n ve onlardan evvel gelenlerin birço¤unun eserlerin-
de hafif belirtiler halinde görünen bir y›¤›n fley, Pafla’da bir nevi sa-
rahat kazan›r demek hiç de hatal› olmaz.”2 Tanp›nar’›n bu tespitin-
den hareketle de¤iflen insanla beraber, de¤iflen fliirin/mersiye ya
da a¤›t›n izini sürmeye Âkif Pafla’dan bafllayaca¤›z. 

Âkif Pafla’n›n torunu için yazd›¤› Mersiye,3 birçok bak›mdan
öncü bir fliirdir. Hecenin 6+5=11’li ölçüsüyle ve koflma fleklinde ya-
z›lan bu mersiye, toplam dört k›ta yani on alt› m›sradan ibarettir.
Tanp›nar’›n, Pafla’n›n bu fliiri ile ilgili yapt›¤› de¤erlendirme, “ön-
cü” s›fat›n› neden kulland›¤›m›z› birçok yönden ortaya koymakta-
d›r: “Torunu için yazd›¤› mersiyede flairin ilham›, kasidede oldu¤u
gibi eski fliirin insan› yar› susturan ve hislere mahiyet de¤ifltirten
sistemi ile karfl›lafl›lmaz. Sanki hece veznini ve koflma fleklini alma-
s›yla teessürî hayat birdenbire bütün hürriyetini kazan›r. (…) Filha-
kika daha ilk k›t’adan itibaren hakikaten duyulmufl fleylerin dün-
yas›na gireriz. Kaybedilen torunun küçücük ve sevimli varl›¤› ve
as›l mühimi ölümün kendisi, gerisi olmayan macera bizi birdenbi-
re sarar. Bu art›k ne eski mersiye, ne de tarih düflürme sanat›n›n do-
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¤urdu¤u manzumelerin muvazaal› dünyas›d›r, hatta ne de halk
a¤›t›d›r. Küçük fleklinde ve nisbeten durulmufl dilinde insan›n ta
kendisini arayan fliirdir.”4 Mehmet Kaplan’›n “zihniyet bak›m›n-
dan eskidir”5 dedi¤i Âkif Pafla, bu eseriyle tam da mersiye gelene-
¤ini de ihtiva eden divan fliiriyle Bat› tesirinde geliflen yeni Türk fli-
irinin bulufltu¤u ve ayn› zamanda ayr›ld›¤› noktada durur. Pa-
fla’n›n mersiyesi, bu anlamda gelenekten kopuflun fliiridir. 

T›fl-› nâzeninim unutmam seni
Aylar günler de¤il geçse de y›llar
Telh-kâm eyledi firâk›n beni
Ç›kar m› hat›rdan o tatl› diller

m›sralar›yla bafllayan fliir, “t›fl-› nâzenin, gonce-dehen” gibi birta-
k›m kliflelerden ar›nm›fl de¤ildir. Tanp›nar, bu müptezel terkiple-
rin, kliflelerin Âkif Pafla’n›n fliirinde baflka bir tertibe hizmet etti¤i
düflüncesindedir; “Fakat Âkif Pafla’n›n koflmas› onlarla büsbütün
baflka bir tertip kurar. Türk romantizminin bafllang›c›n› bizce bu
eserde aramal›d›r.”6

Tanp›nar’›n Pafla’n›n mersiyesi ile ilgili de¤erlendirmeleri bu-
nunla bitmez. “Di¤er taraftan Tanzimat’tan sonraki fliirde o kadar
mühim bir yer tutan ferdî ölüm karfl›s›ndaki vaziyet ve mersiye fli-
iri de ona ba¤lanabilir. Bunlar›n içinde Hâmid’in “‹bn-i Mûsâ”daki
Ümmü’l-Asâm’›n türküsünü ve bütün sahneyi, “Nejad Ekrem”de-
ki hece vezni manzumelerin birço¤unu do¤rudan do¤ruya devam›
olarak sayabiliriz. Bunlar›n d›fl›nda ve daha mühimi, “Makber”in
esas temlerinden biri olan “ölümle de¤iflme” fikrinin de bu koflma
ile bafllamas› yahut bu temin öteden beri her edebiyatta az çok
mevcut oldu¤u düflünülürse, yenileflmedir. (…) Ziya Pafla’n›n
“Terkib-i Bend”inden bafllamak üzere yeni fliirde, belki Servet-i Fü-
nûn fliirinin bedbinli¤ine var›ncaya kadar az çok Âkif Pafla’dan ge-
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len bir fleyler vard›r. Onun eseri yenilik devri flairlerimizde hiç ol-
mazsa garpl› örneklerinin yerli kardeflleri gibi görünmüfltür.”7 Ede-
biyat›m›zda daha çok bahsetti¤imiz mersiyesi ve Adem Kasidesi ad-
l› eseri ile tan›nan Pafla’n›n, k›z› Atiye Han›m için yazd›¤› bir tarih
manzumesi ile Pîr-i Sani hazretleri için yazd›¤› befl beyitlik bir mer-
siyesi daha vard›r. 

Tanzimat edebiyat›n›n mersiye yazan önemli simalar›ndan bi-
ri de Ziya Pafla (1829-1880)’d›r. Erken denecek bir yaflta fliire baflla-
yan ve fliir zevki bafllang›çta “ihtiyar bir lalan›n” tesiriyle oluflan Zi-
ya Pafla’n›n hayat›, bir bak›ma 15-16 yafllar›nda Sadaret Mektubî
Kalemi’ne girmesiyle de¤iflir. Kalemde görev yaparken hem devrin
büyük yazar ve flairleriyle, hem de devlet büyükleriyle tan›fl›r. O s›-
rada Sadaret mektupçusu olan Mahmud Nedim Pafla’n›n arac›l›-
¤›yla Mustafa Reflit Pafla ile tan›fl›r ve onun himayesine girer.8 Bu-
rada söz konusu edece¤imiz mersiyesi de Mustafa Reflit Pafla için
yaz›lm›flt›r. Mersiye-i Reflid Pafla bafll›kl› bu fliirin ilk on beyti do¤ru-
dan felekten flikâyete ayr›lm›flt›r.

Felektir ol ki bulunca vücûd her eflyâ
Vesâil-i adem ü mahv›n› eder peydâ

Felektir ol ki dahî gelmeden bu eflbâha
Verir meflîmede t›fl-› cenîne hûn u g›dâ

Felektir ol ki eder bir sabî-yi ma’sûmu
Pelâs-pûfli mihen gâhvâre-bend-i anâ

Felektir ol ki eder behr-i terbiye t›fl›
Zebun-i sîli-yi üstâd ü pençe-i lâlâ

Felektir ol ki eder akl-i hikmet-âmûzu
‹kaal-bend-i habâyâ-yi fikr-i derd ü belâ
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Felektir ol ki hezâr itminanla katre verip
Al›r usâre-yi hûn-î ci¤er ile deryâ

Felektir ol ki verir derd-i ser zamanlarca
Verirse her kime bir lâhza cür’a-yî sahbâ

Felektir ol felek-î bî-aman ki çeflmesine
Gelen atâflt› eder hûn-i dil ebed-irvâ

Felek bir öyle felektir ki cân al›r yerine
Ederse her kime nân-pâre-yî hayat i’tâ

Bir âsiyâb-› felâkettir âsiyâb-› felek
‹çinde gendüm-i gerdân›d›r semâ vü semek9

Ziya Pafla’n›n felekten bu derece flikâyet etmesinde Reflit, Pa-
fla’n›n ölümünden duydu¤u üzüntü kadar mizac›n›n ve mizac› do-
lay›s›yla yaflad›klar›n›n da pay› var gibidir. Ahmet Hamdi Tanp›-
nar’›n onun bu yönüne iflaret ederken “Mizac› ve düflünceleri ara-
s›nda” fleklinde bir bafll›k tercih etmesi bu anlamda manidard›r.
Tanp›nar, bu bafll›¤›n alt›nda onun yaflad›¤› ikili¤i flu cümlelerle
verir: “‹flte zeki ve girgin bir saray adam›, hürriyet âfl›k›, s›ras›na
göre rind ve kalender, fakat daima muhteris ve zengin hayata düfl-
kün, yarat›l›fltan büyük devlet adam› edal›, eriflmek için ç›rp›nan,
fakat ikbalin ete¤ini tutmakta beceriksiz, gizli meraml›, fakat aç›k
sözlü, sab›rs›z, zalim, kindar, fakat ayn› zamanda vefal› ve insanla-
r› daima afva haz›r, hülâsa mizac› ile ihtiraslar› ve fikirleri aras›nda
periflan…”10 Ziya Pafla, mersiyesinin ancak 19. beytinde sözü Mus-
tafa Reflit Pafla’ya getirir:

Kanî ol âsaf-› devran Reflîd Pâflâ kim
Fezâil-î selefe fazl-› zât-› akdemdir
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Takip eden beyitlerde Mustafa Reflit Pafla’n›n erdemlerinden,
ileri görüfllülü¤ünden, kültürlü ve bilge kiflili¤inden, iyilikseverli-
¤inden vs. dem vurulur; arada bir yine felekten flikâyet edilir:

Sipihre yûf edip izhâr vaz’-› gaddâr›
Nazardan etti nihân ol sütûde-girdâr›

Sipihre yûf o belî¤u’l mekaali k›ld› hamûfl
Eder iken fusahây› hâmufl güftâr›

Sipihre yûf ki o mihr-î münevver etti ufûl
Cihâna flâmil iken iltimâ-› âsâr›

Ziya Pafla’n›n, hamisi Reflit Pafla için yazd›¤› bu mersiye; flekil
itibariyle, felekten flikâyet edifliyle, ölenin erdemlerini ve iyilikleri-
ni say›p döküflüyle ve sonunda onun için dua edifliyle gelene¤in
devam› niteli¤indedir. Tanp›nar’›n da belirtti¤i gibi esasen Ziya Pa-
fla, bir bak›ma divan fliirinin son büyük temsilcilerindendir. Onun
fliiri, eskinin çevresinden hemen hemen hiç ayr›lmam›flt›r. Fakat yi-
ne de onun eseri “garip bir flekilde” yenidir. Onun eserinin yenili-
¤i, edebiyat›m›za “o zamana kadar tan›mad›¤›m›z bir nevi felsefî
bir huzursuzlu¤u” sokmas›ndad›r.11 Esasen onun eski ile yeni ara-
s›nda kal›fl›n›n en keskin delili, fiiir ve ‹nfla’y› kaleme ald›ktan son-
ra Harabât’›n önsözünü yazmas›d›r. Ziya Pafla’n›n tezat dolu dü-
flüncesinin izini, birçok bak›mdan eskiye ba¤l› olmas›na ra¤men bu
mersiyesinde de sürmek mümkündür. Onun bu fliirini eskiden ay›-
ran, yeni k›lan fley; kaderi sorgulamas› ve rasyonel ak›l diyebilece-
¤imiz bir akl› bu sorgulamada yede¤ine almas›d›r. Mustafa Reflit
Pafla’n›n ölümü için fiinasî’nin de bir tarih manzumesi kaleme ald›-
¤›n› biliyoruz. 

Tanzimat edebiyat›n›n önemli simalar›ndan biri de Nâm›k Ke-
mal (1840-1888)’dir. fiair, ilk gençlik y›llar›nda divan fliiriyle ilgilen-
mifl, yirmi iki yafl›nda divan sahibi olacak kadar fliir kaleme alm›fl-
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t›r. Nâm›k Kemal’in eski tarz fliirleri içinde epeyce Kerbelâ mersi-
yesinin de yer ald›¤› bilinir. Ancak çal›flmam›z aç›s›ndan onun öne-
mi, vatan kavram› etraf›nda kaleme ald›¤› mersiyelerden kaynak-
lanmaktad›r. Nâm›k Kemal, edebiyat›m›zda vatan kavram›na vur-
gu yapan ilk flairdir. Mehmet Kaplan, onun Hürriyet Kasidesi adl›
eserini tahlil ederken Nâm›k Kemal’in, “vatan ve millet konular›
karfl›s›nda derin ve fliddetli heyecan duyan bir mizac›n sahibi” ve
“bu mizac›n büyümüfl ve yükselmifl bir heykeli” oldu¤unu söyler.12

fiairin vatanla ilgili kaleme ald›¤› mersiyeler, “93 Harbini takip
eden y›llarda ve bu harbin felâketlerinin teessürü ile”13 kaleme al›n-
m›flt›r. Bunlar Vatan Mersiyesi14, Mersiye15 (Deli Hikmet’le Müflterek
Vatan Mersiyesi), Vâveylâ16, Hilâl-i Osmânî17 ve Bir Muhâcire K›z›n›n
‹stimdâd›18 adl› fliirlerdir.

Nâm›k Kemal’in, Deli Hikmet’le müflterek söylenmifltir fleklinde
bir notla yay›mlanan Vatan Mersiyesi, befler m›sral›k otuz üç bent-
ten oluflan bir fliirdir. 

Âh yakt›k flu mübarek vatan›n her yerini
Saçt›k eflâke kadar dûdunu âtefllerini
Kapad› gözde olanlar ç›kacak gözlerini
Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini
Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini19

m›sralar›yla bafllayan fliirin her bendinin son iki m›sras› ayn›d›r. fia-
ir, bir anneye benzetti¤i vatan›n 93 Harbi sonras›nda içine düfltü¤ü
durumu, yer yer kadere ve Tanr›’ya isyana varan hayk›r›fllarla tas-
vir eder. Hz. Peygamber’e Yâ Muhammed! O mübârek yüre¤in tafl m›-
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d›r diye seslenecek kadar coflkulu bir dil kullanan flair, anne olan
vatan› rüyada görmeye raz›d›r ve ondan helâllik istemektedir:

Ey vatan hasretini ›yd-i visâl eyle bize
Bari rüyâda görün arz-› cemâl eyle bize
Südünü ni’metini gayr› helâl eyle bize
Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini
Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini20

Nâm›k Kemal, edebiyat›m›za hürriyet ve vatan gibi kavramlar›
yerlefltiren isimdir. Osmanl› Devleti’nin çöküfl sürecinde yaflayan
flair, büyük bir co¤rafi bütünlü¤ü ifade eden vatan›n parçalan›p da-
¤›l›fl›na tan›k olmufltur. Kavram etraf›nda sadece fliir yazmakla kal-
mayan, makale, tiyatro ve romanlar›nda da vatan kavram›na vur-
gu yapan Nâm›k Kemal; insan hürriyetinin, adaletin, hak ve huku-
kun ve daha birçok kavram›n do¤rudan vatanla ilgili oldu¤u görü-
flündedir. “Vatan, bir k›l›ç veya kalemle çizilmifl mevhum bir çizgi-
den ibaret de¤ildir. O, “millet, hürriyet, menfaat, uhuvvet, tasarruf,
hâkimiyet, ecdada hürmet, aileye muhabbet, yâd-› flebâbet” gibi
birçok yüce duygunun birleflmesinden ortaya ç›km›fl bir kutsal fi-
kirdir.”21 Ona göre, insan olman›n en temel flart› vatan sevgisidir.
‹flte bu fikirlerin sahibi için, vatandan kopar›lan her parça, adeta
canl› bir bedenden kopar›lan uzuvlar gibidir. Çünkü o, vatan fikri-
ni somutlaflt›ran, bedenlefltiren adamd›r. Devrinin en gür sesi olan
Nâm›k Kemal, Vâveylâ isimli fliirini Hâmit’i örnek alarak yazm›fl-
t›r.22 fiiir, 11 m›sral›k dört bölümden (nevha) oluflur. fiiirin haf›za-
larda en çok yer eden bendinde genifl bir vatan co¤rafyas› çizilir. S›-
n›rlar› net olmayan bu co¤rafyada vatan, Kâbe’de siyaha bürünen
bir insana benzetilir:
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Git vatan Kâ’be’de siyâha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebî’ye uzat
Birini Kerbelâ’da Meflhed’e at
Kâinat’a o hey’etinle görün
O temâflâya Hakk da âfl›k olur
Göze bir âlem eyliyor izhâr
Ki cihândan büyük letâfeti var
O letâfet ger olunsa inkâr
Mezhebimce demek muvâf›k olur
Aç vatan gö¤sünü ‹lâh’›na aç
fiühedân› ç›kar da ortaya saç23

‹slam dininin kutsal mekânlar›na ve özellikle Kerbelâ ve Mefl-
hed kelimeleriyle ‹slam tarihinin en trajik olay›na göndermede bu-
lunan flair, vatan fikrinin flüheda ile ilgili bir fikir oldu¤unu vurgu-
lamaktad›r. fiairin bir di¤er Vatan Mersiyesi ise yedi befllikten olu-
flan, nispeten k›sa bir mersiyedir ve daha çok, vatan için bir savafl,
bir mücadele ça¤r›s› niteli¤i tafl›r. Hilâl-i Osmânî fliiri de Vaveylâ gi-
bi nevha ad› alt›nda bölümlere ayr›lm›fl bir fliirdir. Her biri doku-
zarl› befl bölümden oluflan fliirin ilk üç bölümü, vatan›n güzelli¤i-
nin övgüsüne ayr›lm›flt›r. Dördüncü bölüm, Allah’a arz-› hâl gibi-
dir. Son bölüm ise mezara giden bir varl›¤›n ard›ndan dökülen göz-
yafl›d›r. Bir Muhâcire K›z›n›n ‹stimdâd› fliirinde ise düflman elinde
kalan vatan topraklar›ndan göç etmek zorunda kalan bir k›z›n fer-
yad› dile getirilir. 

Nâm›k Kemal’in bunlar›n d›fl›nda Bir Mersiye24 bafll›kl› fliiri ve
bir de hiciv amaçl› yaz›lm›fl fliiri vard›r. H›rrenâme veya Kedi Mersi-
yesi25 olarak bilinen fliir, Mahmud Nedim Pafla’n›n sadaretten azli
üzerine Diyojen’in 133. say›s›nda yay›nlanm›flt›r. fiiir, derginin ka-
patma cezalar›ndan birinin de sebebi olmufltur. 
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Tanzimat’›n ‹kinci Nesli

Tanzimat’›n ikinci nesli yani Hâmit, Sezai ve Ekrem ekolünün
üzerinde duraca¤›m›z ilk flairi Recaizade Mahmut Ekrem (1847-
1914)’dir. fiinasî ve Nâm›k Kemal’in daha çok sosyal ve siyasî fikir-
lerini ifade arac› olarak benimsedikleri fliir, bu ekol ile birlikte anla-
y›fl de¤ifltirmifltir. Recaizade, bu de¤iflimde teorik birikimi ve yaz›-
lar›yla öne ç›km›flt›r. Onun, yeni fliirin öncülü¤ünü yapt›¤› husu-
sunda ortak bir görüfl vard›r. Tanzimat’›n bu ikinci nesil flairlerinin
ferdi duygular› ön plana ç›karmas›, baflka bir deyiflle sosyal ve si-
yasi meselelerden uzak durmas› Abdülhamit döneminin flartlar›y-
la ilgili oldu¤u kadar, bu nesil mensuplar›n›n mizaçlar›yla da ilgi-
lidir. 

Recaizade M. Ekrem, ölüm gerçe¤i ile, aile fertleri vas›tas›yla
karfl›laflm›flt›r. Orhan Okay, onun fliirinin istikametini tespit eder-
ken bu gerçe¤e vurgu yapar: “Ailesi içinde genç yafllarda arka ar-
kaya kaybetti¤i insanlar ona fliirinde yeni bir aç›l›fl kazand›r›r. An-
cak Ekrem büyük ölüm gerçe¤i karfl›s›nda sadece hissi bir tav›r ta-
k›nmaktan daha fazla bir derinli¤e ulaflamaz. O, klasik mersiye ge-
lene¤ini ferdi planda tekrar eden bir flairdir. (…) Bunlar›n d›fl›nda
o pastoral bir dekor ortas›nda yak›nlar›n›n ölümü için a¤layan bed-
baht bir babad›r.”26 Recaizade, üç çocu¤unun ölümüne flahit olmufl
bir babad›r. Onun burada bahsedece¤imiz ilk fliiri Tahassür bafll›¤›-
n› tafl›r. fiiir, Recaizade’nin dört çocu¤undan biri olan k›z› Pîrâye
için kaleme al›nm›flt›r. fiairin; “K›z›m Pîrâye -ki dünyaya geldi¤i sa-
at dünyadan gitmiflti-…”27 diyerek ölümüyle ilgili bilgi verdi¤i Pî-
râye’ye bir mersiye olan fliir flu m›sralarla bafllar;

Âh kim Pîrâye’min iflte bu yerdir meskeni!
fiu siyeh topraklar olmufltu o nûrun mahzeni.
Gelmedim on befl sene bilmem ne yanda medfeni.
Ey mezâristân bana ettirme âh u flîveni! 
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Rahm edip âgâh edin ey servler, tafllar beni!
Bî-niflân terk eyledim eyvâh evlâd›m seni!
Söyle yavrum eyleyim flâdâb-› giryem hâkini
Hangi toprakt›r senin örten vücûd-› pâkini?28

Bu m›sralardan da anlafl›laca¤› gibi fliir, Pîrâye’nin ölümünden
bir hayli sonra yaz›lm›flt›r. fiiirin devam›nda flair, hem kendi vefa-
s›zl›¤›ndan hem de devrandan flikâyet eder. Çocuklar›n› bir bir
kaybeden flair, k›z› Pîrâye’nin büyüdü¤ünü hayal eden ve böylece
avunmak isteyen bir baba portresi çizer. Fakat bunun bir hayal ol-
du¤u gerçe¤i çok da uzakta de¤ildir. fiairin ölen di¤er çocu¤u Em-
ced’dir. “Emced, ablas› Pirâye’den daha uzun süre yaflar, yirmi y›l
hayatta kal›r; ancak kötürüm oldu¤u için hayat›n›n tamam›n› yata-
¤a ba¤›ml› olarak geçirir. 

Göstermek üzre ben dahi bir kere kâmetim
Mevkûf-› intizâr-› k›yâm-› k›yâmetim.

Emced’in a¤z›ndan yaz›lm›fl bu beyit ‹srafil, K›yamet günü
Sûr’u üfledi¤inde tüm insanlar gibi onun da aya¤a kalkmak istedi-
¤ini anlat›r. O¤lunu bir kez bile ayakta görememifl olmak Recaizâ-
de’nin içini parçalamaktad›r. Ve bir gün gelir Emced de Recaizâde
Ekrem’i yaln›z b›rak›r.”29 Recaizade’nin yaflad›¤› bu iki kayb›n ar-
d›ndan Nijad Ekrem, 1884 y›l›nda dünyaya gelir. Yaral› baba yüre-
¤i teselliyi onda arar, bütün ümidini ona ba¤lar. Büyük bir özenle
yetifltirilen Nijad Ekrem de hastalan›r ve 1900 y›l›nda hayata gözle-
rini yumar. “Recaizâde de neredeyse o¤luyla birlikte hastal›¤a tu-
tulmufl gibidir. 1900 y›l›nda Nijad’›n› kaybettikten sonra ise bir sü-
re doktor kontrolünde kal›r. Sürekli olarak sinirlerini gevfletecek
ilaçlar verilir Ekrem’e. Hem gazetedeki ölüm ilanlar›na içi parçala-
n›r hem de Nijad’›n kayb› gibi önemli bir olay›n söz konusu edil-
mesini ister. Herkes Nijad’›n öldü¤ünü bilmeli, herkes buna üzül-
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melidir. O zaman bir nebze olsun rahatlayacakt›r. Recaizâde Ekrem
o¤lunu kaybettikten sonra hep bu ruh hâliyle yaflar.”30 Nijad’›n ac›-
s›, edebiyat›m›za bir baban›n feryad› olarak okunabilecek bir eseri,
Nijad Ekrem’i kazand›r›r. fiair, o¤lunun yoklu¤undan duydu¤u ac›-
y› bu kitap vas›tas›yla duyurmak, belki de duyurarak, paylaflarak
azaltmak ister. Eser, albüm fleklinde haz›rlanm›flt›r ve içinde Ni-
jad’›n el yaz›s›na ve ö¤renci kimli¤ine de yer verilmifltir. Recaizade,
eserinde o¤lunun yoklu¤unun etkisini kimi yerde nesir, kimi yerde
fliir fleklinde dillendirmifl, onun hat›ralar›na yer vermifltir. Nijad Ek-
rem’deki fliirlerden haf›zalarda en çok yer eden fliiri “Ah Nijad!”
bafll›¤›n› tafl›yan fliirdir. 

Ah Nijad! 

Hasret beni cay›r cay›r yakarken
Bedenimde buzdan bir el yürüyor.
Hayâline ç›lg›n ç›lg›n bakarken
Kapanas› gözümü kan bürüyor.

Da¤da k›rda rast getirsem bir dere
Gözyafllar›m ak›tarak ça¤lar›m.
Yollardaki ufak ufak izlere
Senin san›p bakar bakar a¤lar›m.

Günefl güler, kufllar uçar havâda,
Uyan›rlar nazl› nazl› çiçekler..
Yaln›z m›s›n o karanl›k yuvada?
Yok mu seni bir kay›r›r, bir bekler?

Can isterken hasret oduyla yans›n
Varl›k beni alîl alîl sürüyor.
Bu kayg›ya yürek nas›l dayans›n?
Bedenci¤in topraklarda çürüyor!
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Bu ayr›l›k bana yaman geldi pek,
Rûhum hasta k›r›k kolum kanad›m.
Ya gel bana, ya oraya beni çek,
Gözüm nûru o¤ulcu¤um, Nijad’›m!31

Recaizade’nin bunlar›n d›fl›nda fiûra-y› Devlet azâs›ndan Mid-
hat Bey’in k›z› için babas›n›n a¤z›ndan yazd›¤› bir mersiyesi ile kar-
defli Necip Pafla için yazd›¤› bir mersiyesi daha vard›r. Bu mersiye-
lere, arkas›nda iki çocuk b›rakarak hamile oldu¤u halde vefat eden
bir genç kad›n için babas› a¤z›ndan yaz›lm›fl mersiyeyi de eklemek
gerek. 

Tanzimat’›n ikinci neslinin bir di¤er önemli simas› Abdülhak
Hâmit Tarhan (1852-1937)’d›r. Yaflad›¤› döneme göre yenilik konu-
sunda son derece cüretkâr ve atak bir flair olan Hâmit, ciddi bir et-
ki alan›na da sahiptir. ‹nci Enginün onun, döneminde ne kadar et-
kili oldu¤unu flu cümlesiyle tespit eder; “Hâmit’in hem flekil hem
de tema ve kulland›¤› kelimeler bak›m›ndan ça¤dafllar›n› ne kadar
etkiledi¤i her hangi bir antolojiye bile bakmakla anlafl›l›r.”32 Hâmit,
son derece velut bir flair olmas›na ra¤men -belki de bundan ötürü-
fliiri üzerinde düflünmeyen, çal›flmayan baflka bir ifadeyle fliirine
emek vermeyen bir flairdir. Mant›¤› ve hayal gücünü zorlayan söy-
leyifller, onun fliirinin alametlerindendir. 

Abdülhak Hâmit’in mersiye yazmas›n›n gerisinde ilk bak›flta
efli Fatma Han›m’› kaybetmifl olmas› duruyor gibi gözükse de as›l
etken, onun ölümle ilgisidir. Fatma Han›m’›n ölümü, olsa olsa bu
ölüm düflüncesini tetiklemifltir. Tanp›nar, onda ölümün bir fikr-i
sabit oldu¤unu birtak›m gerekçelerle izah ettikten sonra Makber’in
onun fluuralt›nda Fatma Han›m’›n hikâyesinden çok evvel bir sem-
bol olarak mevcut oldu¤unu söyler.33 Orhan Okay’›n da çok tekrar-
lanan bir de¤er yarg›s› oldu¤unu belirterek vurgulad›¤› gibi “Ek-
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rem’de ölüler, Hamid’de ise ölüm vard›r”.34 Devam›nda Okay, fla-
irin ölüm kavram›yla ilgisini de flöyle anlat›r: “Hamid’in ise haya-
t›nda Fatma Han›m’›n ölümü, onun fliir mekanizmas›n› harekete
geçiren güçlü bir motif olarak görünür. Makber (1885) bu duygula-
r›n mahsulü uzun bir poemdir.”35 Makber, sekizer m›sral›k, kafiye
düzeni orijinal (a-a-b-b-a-a-c-a) bir fliirdir. Toplam 294 k›ta olan bu
uzun fliir, bir yandan Fatma Han›m’a bir mersiye niteli¤ine sahip-
ken, di¤er yandan da Hâmit’te var olan ölüm fikr-i sabitinin sorgu-
lanmas›, bir bak›ma ifade edilerek tatmin edilmesi fonksiyonunu
ifa eden bir fliir niteli¤indedir. Makber’in ve Fatma Han›m’›n ölü-
müyle ilgili olarak kaleme ald›¤› di¤er kitab› Bunlar Odur’un birçok
m›sra›n›n Fatma Han›m ölmeden önce yaz›lm›fl olmas›, bu anlam-
da son derece manidard›r. Fatma Ham›n’›n ölümünün ard›ndan
kaleme al›nan Makber flu m›sralarla bafllar:

Eyvâh ne yer ne yâr kald›
Gönlüm dolu âh u zâr kald›
fiimdi buradayd› gitti elden
Gitti ebede gelip ezelden
Ben gittim, o hâksâr kald›,
Bir gûflede târmâr kald›;
Bâkî o enîs-i dilden eyvâh
Beyrut’ta bir mezâr kald›.

Hâmit, Fatma Han›m ile 1874’te evlenmifltir. Evliliklerinin er-
tesi y›l›nda Abdülhâk Hüseyin dünyaya gelir. 1876’da Paris büyü-
kelçili¤i ikinci kâtipli¤ine, daha sonra Poti flehbenderli¤ine atanan,
Golos’ta, Bombay’da kalan flairin, bu görevleri s›ras›nda da olduk-
ça çapk›n bir hayat sürdü¤ü bilinmektedir. Fatma Han›m, Bom-
bay’da iken verem illetine tutulmufltur. 1885’te Bombay’dan ayr›-
l›rlar fakat hasta, Beyrut’ta hayata gözlerini yumar. Hâmit’in a¤a-
beyi Nasuhi Bey, bu s›rada Beyrut mutasarr›f›d›r. Bir süre onun ya-
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n›nda kal›r ve Fatma Han›m’›n ölümünün ac›s›yla kapand›¤› oda-
da k›rk gün içinde Makber’i (1885) yazar. Ölü (1885), Hacle (1885) ve
Bunlar Odur (1885) da ayn› halet-i ruhiye ile kaleme al›nm›fl eserler-
dir. Bunlar Odur, Makber gibi yekpare bir eser de¤ildir, 19 fliirden
oluflur. Bu fliirlerin her biri farkl› bir atmosfere iflaret eder; de¤iflme-
yen bir fley vard›r; o da Hâmit’in psikolojisi. O, her durumda Fat-
ma Han›m’›n yoklu¤unu hissetmekte, ona üzülmektedir. 

Servet-i Fünûn’dan Cumhuriyet’e

Servet-i Fünun, ortak bir beyannameleri olmasa da bilinçli ola-
rak bir araya gelen ve bir cephe oluflturan edebiyatç›lar toplulu¤u-
nun ad›d›r. Topluluk mensuplar›n›n ortak özellikleri aras›nda dü-
zenli bir e¤itim alm›fl olmalar›, Bat› kültüründen iyi beslenmeleri,
eserlerinde estetik de¤eri ön planda tutmalar› ve dolay›s›yla elit bir
zümreye hitap etmeleri say›labilir. Topluluk mensuplar›n›n hemen
hemen hepsi, orta s›n›fa mensup ailelerin çocuklar›d›r. E¤itimlerini
yabanc› dil ö¤reten okullarda yapm›fl olmalar›, beslenme kaynakla-
r›n›n benzerli¤i onlar› bir araya getiren etkenler aras›nda say›labi-
lir. fiiirde düflünceden çok duyguya a¤›rl›k veren Servet-i Fünuncu-
lar, fliirin formunda da önemli de¤ifliklikler yapm›fllard›r. Dönem,
siyasî otoritenin bask›s›n› iyice art›rd›¤› bir dönemdir. Bu bask›n›n
neticesinde sanatç›lar›n bak›fllar›n› içe yönelttikleri, çözümü kendi
hayal dünyalar›nda arad›klar› yayg›n bir görüfltür. Dönemin bask›-
c› ortam›, kiflilerde hastal›kl› duygular›n yeflermesine zemin haz›r-
lam›fl, Ekrem ve Hâmit’in marazili¤i de buna eklenmifltir. Ana hat-
lar›yla belirlemeye çal›flt›¤›m›z bu flartlar alt›nda oluflan Servet-i
Fünûn edebiyat›/fliiri, siyasî alana dâhil olmadan sosyal konulara
da temas etmifl; yoksullu¤u ve yoksullar› edebiyata tafl›m›flt›r. 

Dönemin en önemli isimlerinden biri Tevfik Fikret (1867-
1915)’tir. Türk fliirinin en çok tart›fl›lan flairlerinden biri olan Fik-
ret’in flahsiyetinde rol oynayan etkenler üzerinde çok fley söylen-
mifltir. Hasan Akay, bu çal›flmalara iflaret ederek konuyu k›saca bir
hükme ba¤lar: “Fikret’in ilk gençlik ça¤›ndan itibaren bir tak›m ni-
teliklerinin göze çarpt›¤› ve bu ruh durumunu nas›l haz›rlad›¤› ko-
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nusunda bir hayli araflt›rma yap›lm›flt›r. K›saca özetlemek gerekir-
se, denilebilir ki: Baz› psikolojik ve irsî durumlar, ailevî, kiflisel ve
sosyal baz› hadiseler, 12 yafl›nda yetim kalan ve anneannesi Saliha
Han›m’›n yan›nda büyüyen Mehmed Tevfik üzerinde derin bir et-
ki yapm›fl, ruhunda ac›lar, açmazlar ve kar›fl›kl›klarla örülen iki ay-
r› e¤ilim ve iç çat›flmas›n› (“Uzletgâh-› Mâderi Ziyâret” ve “Hemfli-
rem ‹çin” bafll›kl› manzumeleri bu tesir ve ›st›rab›n aç›k birer gös-
tergesidir) aç›¤a ç›karm›flt›r.”36 Fikret’in a¤›t/mersiye niteli¤i tafl›-
yan en önemli iki eseri Uzletgâh-› Mâderi Ziyâret ve Hemflirem ‹çin
bafll›kl› fliirleridir. 

Bir flebdi… Câme-hâb Güzîn-i melâl idim,
Hasretle zâr, hayretile pâyimâl idim:

Vermezdi gam göz açmaya bir dem müsâ’ade,
Göz yummak istedim ana da bî-mecal idim;

Hiç intizâma girdi¤i yok gerçi hâlimin
Lâkin bu fleb bütün bütün âflüfte-hâl idim,

Ald›md› pîfl-i firkete hicrân-› mâderi
Bu fikr ile melûl ü perîflân-hayâl idim;37

m›sralar›yla bafllayan fliirde Fikret, kendi halinden flikâyet eder ve
annesiyle birlikte yaflad›klar› mesut günleri flöyle bir hat›rlar. Dört
bölümden oluflan fliirin her bölümü ayn› beyitle son bulur:

Hicrân› pek dokundu dil-i gam-nihâd›ma,
Geldikçe a¤lad›m o hazîn hande yâd›ma.

Fikret’in bu fliirinde klasik mersiye anlay›fl›ndan uzaklafl›ld›¤›
aç›kça görülmektedir. fiiirde, klasik mersiyelerde oldu¤u gibi öle-
nin erdemleri say›l›p dökülmemifl, ard›ndan dualar edilmemifl, sa-
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dece geride kalan›n/Fikret’in çekti¤i ›st›rap dile getirilmifltir. Fik-
ret, Hemflirem ‹çin fliirinde önce hacca gitti¤i s›rada vefat eden anne-
sine seslenir. “fiair, “ne zaman K›ble’ye dönse” develerden baflka
hiçbir ziyaretçisi olmayan unutulmufl bir mezar görür. Bu giriflten
sonra flair, annesine yeni bir dert anlatmaya bafllar ve k›z kardefli-
nin “bir cinayet”e benzeyen ölümünü dile getirir.”38 fiair, annesini
daha çocuk yaflta kaybetmifltir fakat yine de k›zkardeflinin ölümü-
nü ondan baflka anlatacak kimsesi yoktur. Annesi, hiç kimsenin zi-
yaret etmedi¤i bir mezarda yatmaktad›r ve k›zkardefli, cinayete
benzer bir ölümle ölmüfltür. ‹flte bu iki gerçek, Fikret’i kad›n sorun-
lar› üzerinde daha çok düflünmeye yönlendirmifltir. 

Elbet de¤il nasîbi mezellet kad›nl›¤›n
Elbet de¤il melekli¤in ümîdi zulm ü fler;
Elbet sefîl olursa kad›n alçal›r befler.
Lâkin bugün hep onlara âid y›¤›n y›¤›n
Endîfleler, kederler, eziyetler, i¤neler!39

fiiirde, k›zkardeflinin erdemlerinden bahsedilirken Fikret’e ilk
fliir telkininin de onun taraf›ndan yap›ld›¤›n› ö¤reniyoruz:

Koflard› pîfl-i mehâsinde dâimâ hevesin,
Küçüklü¤ünde henüz mâil-i fezâildin:
Ulüvv-i kalbe, ulüvv-i hayâle nâildin…
En ibtidâ bana telkîn-i fli’r eden sensin;
Çocuklu¤unla berâber zarîf ü âkildin.40

Fikret’in bunlar›n d›fl›nda Bir Mersiye ve Subhiye’cik ‹çin bafll›k-
l› iki fliiri daha vard›r. Bu fliirlere Girye-i Mâtem’i de eklemek müm-
kündür.

Servet-i Fünûn fliirinin önemli temsilcilerinden biri de Cenap
fiahabettin (1870-1933)’dir. fiiirleri kadar nesirleri de önemli olan
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flairin Ziya Tevfik Bey için yazd›¤› bir mersiyesi vard›r. Alt› dört-
lükten oluflan bu mersiyede merhumun erdemleri say›p dökülür,
ölümünden duyulan üzüntü dile getirilir. Bunun d›fl›nda flairin
Mersiye ve Bir Mersiye bafll›kl› iki fliiri daha vard›r. Bunlara ek ola-
rak flairin Bir Kabristan› Temafla, Bir Verem K›z›n Hasbihâli Yahud Yâd-
› Mâzî, Firâk-› Ebedî41 gibi fliirleri de birer mersiye/a¤›t niteli¤i tafl›-
yan fliirlerdir. Cenap’›n a¤›t nitelikli fliirleri, onun flairli¤i nispetin-
de güçlü fliirler de¤ildir. Modern Türk fliirinde yaz›lan a¤›tlar için-
de de önemli bir yer iflgal etmezler. Bu dönem flairlerinden Ali Ek-
rem Bolay›r’›n fiehîd O¤lum ve Küçük Ali’m; daha çok H. Nâz›m tak-
ma ad›yla tan›nan Ahmet Reflit Rey’in Vâlideme; Hüseyin Sîret’in
Ölümünden Sonra -Sabâhaddîn Bey’e- ve Son Bûse adl› fliirlerini de bu
ba¤lamda zikretmek gerekir. 

Yirminci yüzy›la girerken Servet-i Fünûnculardan ba¤›ms›z
olarak anmam›z gereken R›za Tevfik’in de bu çerçevede de¤erlen-
direbilece¤imiz Fikret’in Necîb Rûhuna bafll›kl› bir fliiri vard›r.

Yirminci yüzy›l›n bafl›nda Servet-i Fünûn son bulmufl ve edebi-
yat dünyas› bir duraklama devresine girmifltir. Meflrutiyet’in ilan›-
na kadar süren bu duraklamada flüphesiz sansürün büyük etkisi
vard›r. 23 Temmuz 1908’de Meflrutiyet’in ilan›yla, edebiyat ve fikir
dünyas›nda da bir hürriyet havas› esmeye bafllad›. Meflrutiyet’ten
Cumhuriyet’e uzanan 15 y›ll›k k›sa süre içinde ülke genelinde bü-
yük sosyal çalkant›lar yafland›, vatan topraklar›n›n dörtte üçü kay-
bedildi, ihtilâller, ayaklanmalar ve ink›lâplar gerçekleflti. Bu çalkan-
t›l› atmosferde, ülkenin nas›l kurtulabilece¤ine dair belli bafll› üç fi-
kir ak›m› do¤du; Türkçülük, ‹slamc›l›k ve Osmanl›c›l›k. Devrin sos-
yal flartlar› gere¤i edebiyat da önemli oranda fikrî içerikli bir görü-
nüm arz etmeye bafllam›flt›r. Bu devirde yaflayan ayd›nlar›n ço¤u,
hem edebiyat hem de fikir adam› hüviyetleriyle boy göstermifller-
dir. 
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Milli Edebiyat ak›m›n›n öncü flairlerinden biri olan Mehmet
Emin Yurdakul (1869-1944)’un Yavrumun Mezar›nda adl› fliirini bir
a¤›t olarak de¤erlendirmek mümkün görünmektedir. fiiirlerini he-
ce vezniyle yazan Yurdakul, bu fliirde de Bat›l› fliir flekillerinden bi-
rini, soneyi kullanmay› tercih etmifltir. 

Bir sert rüzgâr esse idi, ovalar›n yüzünde,
San›rd›m ki benim körpe fidan›m› sökecek;
Elmas yafllar parlasayd›, o gök-elâ gözünde,
San›rd›m ki yana¤›n›n güllerini dökecek.

Ömrün uzun y›llar›n› ona pek az bulurken
Kanad›ndan yaralanm›fl bir kufl gibi y›k›ld›;
Üzerine s›k› s›k› bast›rd›¤›m gö¤sümden
Ayr›larak flu dar, so¤uk kabr içine t›k›ld›.

Zâlim ölüm, ummad›¤›m bir saatte benim de
Hayât›m›n sevincini, ümidini hep ald›;
Birçok ac› düflünceler… ‹flte, bana bu kald›!..

Bir örülmüfl mezar gibi ›ss›z kalan evimde
Benim dahi üzerimde onu örten flu mermer;
Beni dahi kemirmede onu yiyen flu aç yer!..

fiairin kendisini, bir mermerin alt›nda ve yer/toprak taraf›n-
dan kemirilmifl hissetti¤ini söyledi¤i bu fliir, sesi ve edas›yla a¤›t
havas›ndan uzak görünmektedir. Bunun da sebebi Yurdakul’un,
yi¤it sesinden, üslûbundan uzak kalamamas›d›r. 

Osmanl› Devleti’nin y›k›lma sürecinde hâkim olan “üç tarz-›
siyaset”ten ‹slamc›l›k fikri içinde de¤erlendirilen Mehmet Âkif Er-
soy (1873-1936)’un da mersiyeleri vard›r. Safahat’›n birinci kitab›n-
da yer alan Bir Mersiye42 adl› fliirin bafl›na neden kaleme al›nd›¤›n›
aç›klayan bir de not eklenmifltir: “Henüz on dokuz yirmi yafllar›n-
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da iken bu cihân-› zulmete vedâ ederek, âlem-i nûrânûr-u dîdara
yükselen yâr-i can›m Hilmi hakk›nda”. Hasan Basri Çantay’›n ver-
di¤i bilgiye göre fliir, 10 Haziran 320’de yani asr›n henüz bafllar›n-
da yaz›lm›flt›r.43

Nihayet oldu nazardan nihan o nûr-u mübin,
Peyinde kald› ufuklarda bir hayal-i defîn!

Zeval, o emr-i tabiî kemale derpeydir:
Fezâda yükselen encüm olur ufûle karîn;

Fakat bu necm-i emel sanki berk-› hâtif idi,
Ki birden etti gurûbiyle ufku leyl-âkîn.

Tenezzül etmedi nâsûta, döndü lâhûta;
Kemîne pâye-i iclâli oldu ›lliyyîn.

Hayâli yâd-› hazînimde, ruhu bâlâ-gerd,
Vücûdu bister-i makberde i¤tirâb-güzîn...44

fiiir, yukar›daki beyitlerle bafllar. Bu m›sralarda Âkif; arkas›n-
da ufuklara gömülmüfl bir hayal b›rakarak gözlerden gizlenen bir
nura benzetir öleni. Onun ölümü asl›nda son derece do¤ald›r çün-
kü o kemale ermifltir ve kemalin izinden zevalin yürümesi kaç›n›l-
mazd›r. Onun hayali, flairin hat›ras›nda durmaktad›r. Mersiyenin
birinci k›sm› 14 beyitten ibarettir ve daha çok, ölene bir methiye ni-
teli¤indedir. fiiirin ikinci bölümü ise farkl› bir vezinde ve beflerli
yedi bent fleklinde yaz›lm›flt›r. Burada da ölenin methiyesine de-
vam edilir ve onun yoklu¤undan duyulan üzüntü dile getirilir. fia-
ir, gidenle aralar›nda koca bir cihan›n var oldu¤unu; onun gökte
safa sürdü¤ünü ve kendisinin yerde azap içinde kald›¤›n› söyler.
Bu yüzden de flairin kula¤›na bütün na¤meler a¤›t olarak gelmek-
tedir:
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Ey hât›rasiyle kald›¤›m Yâr,
Art›k aram›zda bir cihan var!
Sen gökte safâ-güzîn-i dîdâr,
Ben yerde azâb içinde bîzâr!
Gûflumda bütün terâne flîven!45

Mehmet Âkif’in baflka bir mersiyesi de Merhum ‹brahim Bey46

bafll›kl› fliiridir. fiiirin bafl›na düflülen uzun notta ‹brahim Bey’in
kim oldu¤u ve ne flekilde öldü¤ü, siyasî otoriteyi elefltiren bir dille
anlat›l›r. Buna göre ‹brahim Bey; veterinerlik âlimi, iyi yetiflmifl, er-
demli, bilgili, birkaç yabanc› dil bilen mütevaz› bir kiflidir. Devrin
yöneticileri yüzünden gariplerin yatt›¤› bir hastanede vefat etmifl-
tir. 

Dönen muhît-i nigâh›mda yâl ü bâlindir; 
Bütün hayâlim o fevk-al-hayâl hâlindir! 

Zalâm-› hayrete düflmüfl, batar ç›karken ümid, 
Önümde rehber olan mefl’alem hayalindir. 

Semâ-güzin olarak gittin ey ‹lâhî nur, 
Peyinde flimdi ufuktan geçen z›lâlindir. 

Bu kâinat senin hât›ranla hep lebriz: 
Zemîn, zaman bana yâd-âver-i cemâlindir. 

Bütün cihanda akseyliyen hemâlindir. 
Esîr, sanki bir âyîne-i celâlindir! 

Nücûm-u lâmia-zâ bârikat-› irfan›n, 
Leyâl, ihâta-i eflyadaki kemâlindir!47
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Mersiye, bu beyitlerle bafllar ve uzunca bir ilk bölümden son-
ra vezin de¤iflikli¤iyle ikinci bölüme geçilir. Bu fliirde de flair, ‹bra-
him Bey’in erdemlerinden bahseder, kendisine nas›l yol gösterici
oldu¤undan dem vurur, yoklu¤unun verdi¤i ac›y› dile getirir. fiiir,
Âkif’in, ‹brahim Bey’in ölümüyle kendini nas›l kimsesiz hissetti¤i-
ni anlatan m›sralarla biter:

Ey yâr-i aziz-i gam-küsar›m, 
Mahvoldu Huda bilir, karar›m,
Sars›ld› olanca ›st›rab›m; 
Bî-zâr peyinde rûh-u zâr›m! 
Gittin, beni kimsesiz b›rakt›n, 
Yakt›n beni hasretinle, yakt›n!48

Âkif’in bir baflka mersiyesi de Safahat’›n alt›nc› kitab› olan
Âs›m’da yer alan ve Çanakkale flehitleri için yaz›lm›fl olan fliirdir.
Bilindi¤i gibi Âs›m, dört kifli (Hocazâde, Köse ‹mam, Âs›m, Emin)
aras›nda Harb-i Umumî (Birinci Dünya Savafl›) s›ras›nda gerçekle-
flen bir muhavere fleklinde kurgulanm›flt›r. Sohbetin bir yerinde söz
Bo¤az Harbi’ne gelir:

fiu bo¤az harbi nedir? Var m› ki dünyada efli?
En kesif ordular›n yükleniyor dördü befli,
-Tepeden yol bulup geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sar›lm›fl ufac›k bir karaya.49

m›sralar›yla bafllayan fliir, Çanakkale Savafllar› esnas›nda yaflanan
dehflet verici çarp›flmalar› tasvir eder, Türk ordusunun kahraman-
l›¤›n› över. Bu arada düflman ordular›yla Türk ordusunun maddi
ve manevi sahadaki mukayesesi yap›l›r, Bat›’n›n medeniyet anlay›-
fl› tenkit edilir. Çanakkale’de flehit olanlar›n ruhlar› için kaleme al›-
nan fliir, çizilen genel dehflet manzaras›n›n ard›ndan Türk askerinin
övgüsüyle devam eder. Çanakkale’de bütün imkâns›zl›klara, bü-
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tün olumsuz flartlara ra¤men yurdunu çi¤netmeyen bir nesil savafl-
maktad›r; Âs›m’›n nesli… Abdülhâk Hâmit’in dünya durdukça ya-
flayaca¤›n› ve bir benzerinin yaz›lamayaca¤›n› söyledi¤i50 fliir, a¤›t
havas›ndan uzakt›r; “koçaklama” olarak okunmaya daha müsait
görünür. 

Yeni Türk edebiyat›ndan bahsederken asl›nda bir çözülmeden,
gelenekten kopufltan yani modernleflmeden de bahsetmifl oluyo-
ruz. Tanzimat’tan sonraki edebiyat›m›zla ilgili adland›rma çal›fl-
malar›nda ‘modern’ kavram›na vurgu yap›lmas›n›n gerisinde de
bu vard›r. A¤›t, insano¤lunun varolufl gerçe¤inin bir yan›n› olufltu-
ran ölüm karfl›s›nda verilen sözlü ve köklü, geleneksel bir tepkidir.
Halk edebiyat› söz konusu oldu¤unda daha çok bir ezginin efllik et-
ti¤i a¤›tlar, klasik fliirde mersiye kavram›yla karfl›lanm›fl ve söyle-
nen de¤il yaz›lan bir tür olmufltur. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
do¤ru gelinirken; yenili¤in, modernli¤in çözülme boyutunun mer-
siye gelene¤ini dolayl› olarak etkiledi¤i görülmektedir. Bu dönem-
de kaleme al›nan a¤›t nitelikli fliirlerin kahir ekseriyetinin adland›-
r›lmas›nda “mersiye” kavram›n›n kullan›lmaya devam edildi¤i,
buna ra¤men klasik fliirdeki adland›rma formunun de¤ifltirildi¤i
görülür. Klasik fliirde “Mersiye Bera-y›…” fleklinde bafllayan adlan-
d›rma yerini “Bir Mersiye” veya “Falana Mersiye” fleklindeki ad-
land›rmalara b›rakm›flt›r. Bunun d›fl›nda felekten flikâyetin önemli
ölçüde devam etti¤ini; de¤iflikli¤in felek anlay›fl›yla ilgili oldu¤unu
da söyleyebiliriz. 

Bu dönemde daha önce halk fliirinde ‘Nazl› Budin’ örne¤inde
gördü¤ümüz vatan ya da vatan co¤rafyas›n›n bir parças›na a¤›t/
mersiye yazma gelene¤inin, Nâm›k Kemal’in kaleme ald›¤› fliirler-
le yeni bir boyuta tafl›nd›¤› görülmektedir. Buna ek olarak Osman-
l› Devleti’nin çöküfl dönemine tekabül eden zaman diliminde, sos-
yal hayata paralel olarak cephede flehit düflenlerin çokça konu edil-
di¤ini de söylemek mümkündür.
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Salih Zeki Aktay’›n “Elejiler”i ve “Elejiler”de 
Yunan Mitolojisinin Etkisi

Nam›k Kemal fiahbaz*

Edebiyat›m›zda “Persefon flairi” olarak tan›nan Salih Zeki, Eski
Yunan Sanat›’na gönül vermifl ve bu sanat›n özünü oluflturan “hü-
manizm” anlay›fl›n› Türk edebiyat›nda etkin k›lmak için eserler ka-
leme alm›fl bir flairdir. Bu çal›flmada, Salih Zeki’nin dünya görüflü-
nü biçimlendiren ve onu gerçek hayattan mitoloji dünyas›na iten
unsurun ipuçlar›n› bar›nd›ran “Elejiler” fliiri üzerinde durulmufltur. 

“Elejiler”, Rüzgâr (1938)1 ve Rüzgâr ve Dallarda fiark›lar (1961)2

adl› fliir kitaplar›nda bulunan 28 bölümdeki toplam 141 dörtlükten oluflan
a¤›tt›r. 

Salih Zeki, “Elejiler”de yas tutmayla kiflili¤inde beliren duygu-
lan›m› dile getirmifltir. Genç yafltaki k›zkardeflinin kayb›,3 anneden

* Yrd. Doç. Dr. Nam›k Kemal fiahbaz, Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi Türkçe
E¤itimi Bölümü ö¤retim üyesi, Mersin.

1 fiirketi Mürettibiye Bas›mevi, ‹stanbul 1938, 94 sayfa.(Bu kitapta 27 bölüm hâlinde ya-
y›mlanan “Elejiler”in giriflinde “Yârin zülüfleri sar› saz gibi…” türkü dizesi vard›r.) 

2 ‹nk›lâp Kitabevi, ‹stanbul 1961, 110 sayfa. (Rüzgâr adl› kitapta bulunan 27 bölümden
19’u bu kitaba al›nm›fl, 20. bölüm “Kardeflim Lütfiye ‹çin” ithaf›n› tafl›maktad›r. 

3 Salih Zeki’nin hayat› ve fliirleri üzerine daha ayr›nt›l› bilgi için bkz: Nam›k Kemal
fiahbaz, Salih Zeki Aktay Hayat›-Eserleri Edebî Kiflili¤i, T.C. Kültür Bakanl›¤› Yay›nla-
r›, Ankara 2001.



ve memleketten ayr›l›fl, yüre¤inde kapanmaz yaralar açm›flt›r. Bu
kayb›n ve ayr›l›fl›n yaratm›fl oldu¤u buhran, mitolojik ve metafizik
figürlerle al›n yaz›s›na isyan› oluflturur. Yas tutman›n ikinci aflama-
s› olarak kabul edilen “teslimiyet, kabul ve ümitsizlik dönemi”4 fli-
ire bütünüyle hâkim olan hüzün temas›n› biçimlendirir.

Frans›zca bir sözcük olan elejinin sözcük anlam›, “a¤›t, içli fli-
ir” demektir. fiiirlerinin tamam›nda fliir öznesi olarak karfl›m›za ç›-
kan Salih Zeki, kiflisel duygulan›mlar›n› dile getirmifltir. Bu duygu-
lan›mlar dizelerde üç farkl› boyutta karfl›m›za ç›kar:

1. fiairin d›fl sebeplerle ruhsal durumundaki de¤iflmeler ve bu ruhsal
durumdaki de¤iflmelerin d›fl ögelere (do¤aya) yans›t›lmas›: Kendi kendini
sorgulay›fl.

2. fiairin ruhsal de¤iflimlerini metafizik ya da mitolojik ögelerle aktar-
mas›: Çaresizlik, ölüm, isyan.

3. fiairin ruhsal de¤iflimlerini geçmifli, anneyi, k›zkardefli hat›rlay›fl-
la dile getirmesi: Umut, hayata ba¤lan›fl.

1. Kendi Kendini Sorgulay›fl

Yukar›da yapt›¤›m›z ilk s›n›fland›rma çerçevesinde teman›n
biçimlendi¤i on üç bölüm vard›r. Bu bölümlerde flairin içten–d›fla;
d›fltan–içe do¤ru bir etkileflim içerisinde oldu¤unu söylemek müm-
kündür. Kendi iç beninde yaflad›klar›n›; geçmiflinin ac› dolu günle-
ri ve bulundu¤u andaki mekân belirler. 

“Sesler, hep iç sesleri.. yaz rüzgâr›nda humma” diyerek daha ilk
dizesinde yüre¤indeki atefli, titremeyi dile getirirken sonraki dize-
lerin içeri¤i hakk›nda da ipucu vermektedir. 
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4 Psikanalizde yas tutma üç döneme ayr›lmaktad›r: “a) Protesto veya inkâr: Burada
özne, kayb›n olufltu¤u fikrini reddeder, kuflkucudur, öfkelidir; kendini, ölmüfl ki-
fliyi veya t›bbi personeli, kayb›n oluflmas›na izin verdikleri için k›nar. b) Teslimiyet
kabul veya ümitsizlik dönemi: Burada kayb›n gerçekli¤i kabul edilmifl ve hüzün
hakim olmaya bafllam›flt›r. c) Uzaklaflma dönemi: Özne nesneyi terk eder, onu b›-
rak›r ve onsuz bir yaflama uyum sa¤lar.” Bkz. Charles Rycroft, Psikanaliz Sözlü¤ü,
çev. Doç. Dr. M. Sa¤man Kayatekin, Ara Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1989, s. 176, 177.



fiairin kendi içine dönmesi, kendi kendini sorgulay›fl›, ruhu-
nun ince ayr›nt›lar›na ayna tutmas› akflam vaktinde olmaktad›r.
Akflam, fliirde anlat›c› figürü etkileyen tüm yönleriyle dizelerde an-
lam kazan›r. Akflam, flairi çepeçevre sarmalayan, karamsarl›k afl›la-
yan en belirgin duyufl tarz›n›n kayna¤›d›r:

“Akflam, içimde akflam.. uzakta, dalda akflam
Ufku bofl, uzleti bofl uzayan enginlerin.

Safrandan sandallar›n gecelerinde evham
Yollar uzun, serseri yollar enginden derin.” 

“Elejiler”, (s. 73)

Özel yaflam›nda Ahmet Haflim’i çok seven, Haflim’le aralar›n-
da geçmifl tats›z olaylar› bile sevgiyle anan Salih Zeki; Haflim için
“flerare gibi flairdi” benzetmesini yapar5. Haflim’in fliirlerinde yarat-
m›fl oldu¤u dünyaya öykünen Salih Zeki’nin yukar›daki dizeleri
bu öykünmenin somut bir delilidir. 

“Akflam, yine akflam, yine akflam / Göllerde bu dem bir kam›fl ol-
sam!”6 dizelerindeki söyleyifl tarz›n›n öykünmesiyle yetinilmemifl-
tir. Haflim’in dünyas›nda, “akflam ... sar› bir hasta sema... bir gam-›
meçhul; zulmetin dolmas›yla silinen ayak; lamba hüznüyle alt›n ufuklar-
da k›s›lan akflam›n günefli; atefl gibi nehirler; sararan sular; perde perde so-
lan yüz; k›z›l havalar; kanayan güller; tenha bir ufuk; tasan›n karanl›k ge-
celeri”7 gibi ifadeler bulunurken Salih Zeki’nin dünyas›nda da “sar›
hâleli akflam›n çehresi, mukaddeslerin zulmetteki sesi, yanm›fl kufllar, ka-
nayan karanfiller, nedamet dehlizleri, azab›n ülkesi, k›z›l alev olan günah-
lar” vard›r.

Karamsarl›¤›n do¤urmufl oldu¤u duygu çat›flmas›, akflam
vaktinde flairi korkuya sevk eder. Bu korku, do¤adaki ögelerin
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5 Salih Zeki’nin Ahmet Haflim ile aras›ndaki samimi iliflkinin ayr›nt›lar› için bkz: Me-
lih Cevdet Anday, “G›rtlak Dalafl›”, Akan Zaman Duran Zaman-1, Adam Yay›nlar›,
‹stanbul 1984, s. 13

6 Ahmet Hâflim, Bütün fiiirleri, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1985, s. 224.
7 fierif Hulusi Koray, Ahmet Haflim, 2. Bas›m, Bilgi Yay›nevi, Ankara 1967, s. 35.



al›fl›k olmad›k imajlarla okuyana / dinleyene iletilmesi durumu-
nu yarat›r:

“Korkdum sar› akflam›n hâleli çehresinden 
Yarasalar! geceden uzun seccade serin.
Korkdum mukaddeslerin zulmetdeki sesinden
Bofllukta benim gibi içi çekildi yerin” 

“Elejiler”, (s. 41)

fiairin kendi kendini sorgulamas›, sorgulama esnas›nda ru-
hundaki kaostan kurtulma u¤rafl› içerisinde, bu zor koflulun yara-
t›c›s›n› “büyücü”, “sihirbaz” gibi metafizik figürlere ba¤lamas› ne
denli karmafl›k bir durumda oldu¤unun delilidir. Her ne kadar söz
konusu figürler, belirtti¤imiz nitelikte olsalar da bunlar, flairin içe-
risindeki ar›nma duygusunu eyleme geçiren bir baflka bendir:

“Büyücü! gidemem b›rak yakam› 
Gidemem boynumdan çöz y›lanlar›.
Her akflam önümde yak›p bir çam› 
Gerdi¤in örtüler kefenden sar›.” 

“Elejiler”, (s. 75)

Süreklilik tafl›yan bu iç çat›flmada güçlü olana yenilmeme sa-
vafl›m›, üçüncü figür olan sihirbazla da devam eder:

“Alma, alma sihirbaz! 
Alma rüyam›, heyhat.
fiimdi kâfurlar beyaz 
Havalar beyaz kanat.” 

“Elejiler”, (s. 58)

fiair kendisini sorgulay›flta daha iyiyi, daha güzeli, daha do¤-
ruyu bask›n ç›karmak için içindeki dindirilmez ac›n›n do¤ayla kay-
naflmas›n› ister:

“fiiirlerim! uçup, uçup gidiniz 
Buzdan so¤uk çemenlere, çaylara.
Hummalar›m! susup veda ediniz 
Aln›n›z› yerde yakan aylara.” 

“Elejiler”, (s. 61)
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2. Çaresizlik, Ölüm, ‹syan

Salih Zeki’nin ruhundaki karmafl›k yap›y›, ac› dolu tasar›mla-
r› dinginlefltirebilmek için, fliirlerinde temalar›n farkl› bir düzlemde
yol ald›¤› görülür. Bu, baflta yapt›¤›m›z s›n›fland›rman›n ikinci bö-
lümünde belirtti¤imiz metafizik ya da mitolojik ögeler arac›l›¤›yla
olur.

Birinci bölümde dile getirdi¤imiz söz konusu içsel çat›flma, bu
bölümde öncelikli olarak bir aç›l›m› gerekli k›lmaktad›r. Bunu sa¤-
layacak olan üçüncü figürler sihirbazlard›r:

“Bu geçit mi sona kadar yollar›m?
Sihirbazlar! aç›n art›k da¤lar› 
Çarm›h›n› kendi çakm›fl kollar›m 
Çözün arz› çemberleyen a¤lar›” 

“Elejiler”, (s. 43)

A¤lar›n çözülmesi de bir anlam ifade etmez. O, karanl›¤›n içe-
risinde hâlâ çaresizli¤in pençesindedir. fiair, “Hayat iki karanl›k
aras›ndaki bir ›fl›k alan›d›r”8 diyen Kazancakis’i do¤rular nitelikte
bir ›fl›k alan› yaratma çabas› içindedir:

“Ben giderim iz gider
Karanl›klar kanatl›.
Dört yandan deniz gider 
Dört yan›m siyah atl›.” 

“Elejiler”, (s. 70)

Bu bir tür çökmek üzere olan ruhsal yap›n›n feryad›d›r. Ölü-
mü sürekli hat›rlay›fl›n vermifl oldu¤u durumun do¤ayla, iç bene
seslenmekle çözülemeyece¤ini anlayan Salih Zeki, Tanr›’ya yaka-
r›flla durumuna çare bulaca¤›n› sezer. Bu bir serzenifl, bir tür isyan-
d›r:
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“Rabbim! nas›l yaratt›n, nas›l halkettin beni?
Bitmiyen dü¤ümlerde örülmüfl geçdi ömrüm.
Eli ba¤l›, dizi kan yolda kalan bendeni 
Sesi sana varmadan çölde koydun kötürüm.” 

“Elejiler”, (s. 77)

Bu isyanlar, bu iç çekifller, bu inleyifller, bu karanl›kla bo¤ufl-
malar, ölümü hat›rlay›flla beraber dizelere dökülürler. Salih Ze-
ki’nin çekti¤i ac›lar yüzünden Tanr›’ya isyan›, kendine “bir ›fl›k ala-
n›” yaratma çabas›, Yunan mitolojisindeki “kader tanr›s›”na da içi-
ni döktürür. “Kader ilâhî! Âma, gözleri ba¤l› Fatum!9” diyerek... 

“Süs olsun saltanatl› taht›na bu tafllar›m
Kanlar›m, isyanlar›m, tükenmiyen ahlar›m.
Gecenin bestesine ses olan. gözyafllar›m
Do¤m›yan; do¤am›yan karanl›k sabahlar›m.” 

“Elejiler”, (s. 79)

Ölümü fliddetli duyufl tarz›yla beliren al›n yaz›s›na, kadere bafl
kald›r›fl; yavafl yavafl yerini yere basan, gerçekleri göz ard› etmeyen
bir alg›lay›fla b›rak›r. fiair karfl›s›nda “tanr›sal öcü simgeleyen, insan-
larda ölçüsüzlü¤ü, kendine ve talihine güveni cezaland›ran”10 Tanr› Ne-
mezis’in oldu¤unun bilincindedir:

“Nemezis!.. ah Nemezis!..
‹çim bir varsam diyor.
‹çimde bir gizli his 
Günlerin tamam diyor.” 

“Elejiler”, (s. 81)

Salt Nemezis sayesinde duygular aktar›lmaz. ‹nsanlara ömür,
mutluluk ve mutsuzluk pay› da¤›tan Moira’lara11 (Muvara K›zlar›)
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9 Daha genifl bilgi için bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlü¤ü, Remzi Kitabevi, 7. Bas›m, ‹s-
tanbul 1997, s. 113.

10 Azra Erhat, age., s. 215.
11 Kader tanr›çalar›, bunlara “Parklar” da denir. Zeus ile Themis’in k›zlar› olup üç k›z

kardefltirler. fiefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, ‹nk›lap Kitabevi, 4. Bas›m, ‹stanbul
1997, s. 22, 23, 450.



seslenir. Onlar›n da aile oca¤›n› simgeleyen Vesta12 gibi dertlerine
derman olamayaca¤›n› bilir:

“K›z›l atefllikler solgun 
K›z›l mihrapda yok vesta
Muvara k›zlar› yorgun 
Muvara k›zlar› hasta...” 

“Elejiler”, (s. 80)

3. Umut, Hayata Ba¤lan›fl

Ölümü düflünmenin sonucunda yok olaca¤›n› bilen flair, ru-
hundaki karamsar tabloyu do¤a-tanr›-çaresizlik çemberinde dile
getirirken son aflamada geçmifle, anneye, k›zkardefle döner. 

Ne içini döktü¤ü do¤a ne de feryad›n› hayk›rd›¤› Tanr›, flairin
çaresizli¤ine çare bulabilmifltir. “Dert çok hem-dert yok” anlay›fl›n›
yads›rcas›na bilinçalt›na kulak veren flair, annesi arac›l›¤›yla içinde
bulundu¤u kaostan kurtulmaya çal›fl›r. Salih Zeki’nin anne figürü-
ne yaslanmas›, Jung’›n anne arketipiyle koflutluk gösterir. Zira Sa-
lih Zeki için de anne, “bilinçd›fl›n›n imgeleriyle dolu, henüz tan›mad›¤›
bir yabanc›, en bafl›ndan beri son derece simgesel bir karaktere sahiptir”13.
Atay’›n annesini idealize etmesi, kötülükten korunma iste¤idir as-
l›nda:

“Anne! ufuklar siyah, enginde kufllar siyah
Bir enkaz sürüklenir dalgalar›n önünde.
Umman, husrandan umman.. bofl kubbelerde bir ah
Ruhum aç, yollar atefl, atefldeyim bugün de.” 

“Elejiler”, (s. 87)

Annenin koruyucu ve kollay›c› özelli¤ine s›¤›nan flair, içinde
bulundu¤u ümitsizlikten, depresyondan ona aç›larak boflalmak
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12 Romal›lar “Vesta”, Yunanl›lar “Hestia” derler. Kronos ile Rea’n›n k›z›d›r. fiefik
Can, age., s. 123.

13 Jung’›n anne arketipi hakk›nda daha genifl bilgi için bkz: Carl Gustav Jung, Dört
Arketip, çev. Zehra Aksu Y›lmazer, Metis Yay›nlar›, 2. Bas›m, ‹stanbul 2005, s. 41.



e¤ilimindedir. Yukar›daki dizelerde belirtildi¤i gibi Salih Zeki’nin
fliirinde yer verdi¤i “sihirbaz, Moira’lar, Nemezis, Fatum…” gibi ka-
rakterler, “diflinin sihirli otoritesi; akl›n çok ötesinde bir bilgelik ve ruh-
sal yücelik; iyi olan, bak›p büyüten, tafl›yan, büyüme, bereket ve besin sa¤-
layan; sihirli dönüflüm ve yeniden do¤ufl yeri; yararl› içgüdü ya da itki;
gizli, sakl›, karanl›k olan, uçurum, ölüler dünyas›, yutan, bafltan ç›karan
ve zehirleyen, korku uyand›ran ve kaç›n›lmaz olan”14 gibi özellikleri ba-
r›nd›ran anne arketipinin bir yans›mas›d›r: 

“Nedir, nedir bu çekti¤im azap ne?
Acuzeler art›k verin gecemi.
fiu gelmiyen karanl›ktan serab ne?
Bin bir sesle nere gider bu gemi?” 

“Elejiler”, (s. 60)

Yaflad›¤› psikolojik buhran›n ana kayna¤›n›n sevgilisi oldu¤u-
nu art›k dile getirmekten çekinmeyen flair, “Mecnun’un kitab›na
böyle nakfl oldu nam›m” diyerek sevgilisine seslenir:

“Sensin... Leylâ, Dilâra, Peristera hep sensin 
Her akflam al sazlara sihir yapd›n na¤meyi.
Havay›, hevesleri, dal› atefl edensin
Ekvan›n aynas›nda hayal etdin her fleyi...” 

“Elejiler”, (s. 92)

Ama bu sevgili, flairin imgeleminde yaflayan ve ömrünü kap-
layan, tevriyeli kullan›mla “rüzgârdan do¤an” birisidir:

“Ey rüzgâr ruhlu kad›n, rüzgârdan do¤an kad›n!
Dertlerimle bitmedi, bitmiyecek kitab›m.
Bin bir iklimi aç›p atefl etdi kanad›n 
Bitmiyen günlerimde sürünür ›zt›rab›m.” 

“Elejiler”, (s. 93)

Ac› çekmeyle olgunlaflma e¤ilimi içerisindeki flair, kendi du-
rumunu nitelerken karfl›t kavramlara dizelerinde yer vererek
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içindeki ikilemi, kardefli Lütfiye’ye ithaf etti¤i son bölümde dile
getirir:

“Saks›mda gül yand› gül 
Aln›m beyaz eflikte.
Ömrüm zulmette bülbül!
Gerdunem son gedikte...” 

Rüzgâr ve Dallarda fiark›lar, “Elejiler”, (s. 55)

Sonuç

Salih Zeki, 141 dörtlükten oluflan “Elejiler”de ölüm temas›n›
ifller. Ölüm temas› yas tutman›n aflamalar›na ba¤l› olarak fliirde be-
lirginleflir:

a. fiairin d›fl sebeplerle ruhsal durumundaki de¤iflmeler ve bu
ruhsal durumdaki de¤iflmelerin d›fl ögelere (do¤aya) yans›-
t›lmas›: Kendi kendini sorgulay›fl.

b. fiairin ruhsal de¤iflimlerini metafizik ya da mitolojik ögeler-
le aktarmas›: Çaresizlik, ölüm, isyan.

c. fiairin ruhsal de¤iflimlerini geçmifli, anneyi, k›zkardeflini ha-
t›rlay›flla dile getirmesi: Umut, hayata ba¤lan›fl.

fiiirde temay›, yo¤un bunal›m ve s›k›nt› içerisindeki fliir özne-
sinin kendini ifade edebilece¤i iç enerjiyi, hüznü betimlemek ve ni-
telemek u¤rafl›nda kullanmas› belirler. Bu bir imaj zenginli¤i do¤u-
rur. Afla¤›da verilen örnekler bunun göstergesidir: “Sar› hâleli akfla-
m›n çehresi, mukaddeslerin zulmetdeki sesi, lâl ibriflim, erguvanlar soldu,
çarm›h›n› kendi çakm›fl kollar›m, arz› çemberleyen a¤lar, yapraks›z, yeflil-
liksiz bir vadi, ›slak gözlü bir hayal, gecelerim katran duman, cehennem,
duvarlarda bu¤uland› yeflil nem, yolcu kufllar, akflam›n son sesi, aç›lmaz
geceler, lâl örtüden bir hayal, sabr›n siyah tafllar›, kaderin boynundaki
ateflten lâlesi...” gibi.

“Elejiler”de flairin ölüm karfl›s›ndaki çaresizli¤inin, isyan›n›n,
serzeniflinin, iç dökmelerinin, a¤›d›n›n karfl› figürü Jung’›n anne ar-
ketipinin bir tezahürü olarak belirir. Anne, fliirde genel olarak
olumsuzlaman›n bir simgesidir. fiairin fliirde mitolojideki Moira’lar,
Nemezis, Fatum gibi figürlerin yan›nda “yarasalara, büyücülere, sihir-
bazlara, acuzelere” yer vermesi de bu yüzdendir. 
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A¤›t›n Dokusu





Bir A¤›t›n Yap›s›

“Var git ölüm var git zaman›m de¤il”
Arkas› çocuklu geline yak›lan a¤›t

‹dris Nebi Uysal*

Halk bilimi araflt›rmalar›n›n günümüzde geldi¤i noktada, halk
bilimi ürünlerinin, icra ba¤lam› ile birlikte ele al›nmas› gerekti¤i gö-
rüflü yayg›nl›k kazanm›flt›r.1 Doku (texture), metin (text) ve ba¤lam
(context) üçlü araflt›rma modeli olarak da öne ç›kan bu yöntem, bir
halk bilimi unsuru olarak a¤›tlar›n dilsel, anlat›msal ve çevresel
flartlar dikkate al›narak yorumlanmas›n› gerektirmektedir. Kura-
m›n önemli temsilcisi A. Dundes (2009: 62) genel olarak halk bilim-
cilerin metinle, dil bilimcilerin de dille ilgilendiklerini, “bir ürünün
içinde aktüel olarak yer ald›¤› hususi bir sosyal durum” olan ba¤la-
m›n ise her iki kesim taraf›ndan ihmal edildi¤ini, bir ürün icra ba¤-
lam› ile derlendi¤i zaman onun dil ve metin yönünden anlafl›l›rl›¤›-
n›n artaca¤›n› ve daha ifllevsel bir nitelik kazanaca¤›n› belirtir.

Bu yaklafl›mlar çerçevesinde incelemeyi düflündü¤ümüz a¤›t;
Karaman ilinin Toros da¤lar› üzerinde kurulu Akçaalan köyünde

* Yrd. Doç. Dr. ‹dris Nebi Uysal, Karamano¤lu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Karaman. uysal_idris@hotmail.com

1 Ayr›nt›l› bilgi için bk. Dundes, 2009: 58-77 ve Çobano¤lu, 2008: 223-307.



altm›fl yafl›n üzerinde, ilkokul mezunu bir bayandan derlenmifltir.
Derlemenin yap›ld›¤› yer, merkez ilçeye ba¤l› köyler aras›nda mer-
keze en uzak köylerden biridir. Bu co¤rafya, Tafleli diye adland›r›lan
bölgenin içinde yer almaktad›r. Köyün geçim kayna¤›, önemli oran-
da tar›md›r. Ayr›ca köylü, kendisine yetecek kadar hayvan besle-
mekte, sebze ve meyve de yetifltirmektedir. Da¤l›k bir arazi üzerin-
de bulunan köy, so¤uk p›narlar›n hayat verdi¤i serin yaylalara sa-
hiptir. 

Taraf›m›zdan derlenen ve derlenen biçimiyle yaz›ya al›nan bu
a¤›t (Uysal, 2009: 278) ünlü bir kifli için de¤il, kaynak kiflinin deyifliy-
le, “arkas› çocuklu ölen geline” yak›lm›flt›r. A¤›tta bir bahar mevsi-
minin panoramas› belirgindir. Kendisi için a¤›t yak›lan gelin de bu
foto¤raf›n hâkim unsurudur. Bahar gibi tazelik, canl›l›k ve güzelli-
¤in simgesi olan bir gelinin arkada çocuk b›rakarak ölmesi, yöreyi
büyük bir üzüntüye bo¤ar. Yöre halk› bu erken gidifli kabullenemez,
“var gët ölüm var gët zeman›m de¤il” diyerek tepkisini dile getirir:

bahar gelir de her dereler otlan›r 
yaz gelince de sarí:ne¤im sütlenir 
gefl gelinler de ölüme ∫atlan›r
var gëT ölüm var gëT de zaman›m de¤il

ç›ķt›m da¤ bafl›na da aya¤›m dutmaz
atafl›m yan›r da duman›m tütmez
çekti¤im ölüm ac›s› da allah›m yëtmez 
var gët ölüm var gëT de zaman›m de¤il2

yerli ∫ayayd›m da ›ranamad›m
∫®filin geldi de davranamad›m 
dostumu düflman›m› da ö¤renemedim
var gëT ölüm var gëT de zaman›m de¤il
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2 Kaynak kifli bu bölümden önce “ç›ķt›m da¤ bafl›na da ∫ar izleyin izleyi/yarelerim göz
göz oldu da doķtur gözleyi gözleyi” dizelerini de okumufl, ancak daha sonra bu dize-
lerin a¤›ta ait olmad›¤›n› belirtmifltir. Nitekim dizelerin kümelenme biçimi, ölçü ve
uyak gibi biçimsel özellikler dikkate al›nd›¤› zaman, bu dizelerin metinden ayr› ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca burada tüm metnin, derlendi¤i biçimiyle verildi¤ini
söylemek istiyoruz. 



Metin, her biri ayn› dize ile sona eren üç dörtlükten oluflmak-
tad›r. 11’li hece ölçüsü ile söylendi¤ini düflündü¤ümüz fliirin öl-
çüsünde birtak›m sapmalar›n oldu¤u görülmektedir. A¤›tta
ahenk unsuru olarak redifle birlikte uyak (yar›m ve zengin) da
yer almaktad›r. Hece say›lar›nda oluflan de¤iflkenli¤in icrac›dan
kaynakland›¤› kan›s›nday›z. Bunun, a¤›t türünün genel karakte-
riyle iliflkili oldu¤u da düflünülebilir. Böylece insanlar›n hayat›n
en ac› gerçe¤i ölüm karfl›s›nda icra ettikleri bu ürünün, biçimden
çok içerik yönüyle öne ç›kt›¤› tezi bir kez daha anlafl›lmaktad›r.
Birimler aras› ba¤lant›y› sa¤lamak amac›yla her dörtlü¤ün sonun-
da tekrarlanan dizenin, a¤›tta verilmek istenen iletiyi tafl›d›¤› da
görülmektedir.

Dizelerin ö¤e dizilimi flu biçimde oluflmaktad›r: 

I. Dize {(Ö→YF) /+ ba¤lama ö¤esi+/ (Ö→YF)}
II. Dize {Z(Ö→YF)→Ö→YF}

I. Bölüm
III. Dize {Ö→Z→YF}
IV. Dize {(YF+YF)←Ö→(YF+YF) /+ba¤lama ö¤esi+/ (YF)}

I. Dize {(YF←Z) /+ba¤lama ö¤esi+/ (Ö→YF)}
II. Dize {(Ö→YF) /+ba¤lama ö¤esi+/ (Ö→YF)}

II. Bölüm
III. Dize {Ö(YF←N) /+seslenme ö¤esi+/ →YF)}
IV. Dize {(YF+YF)←Ö→(YF+YF) /+ba¤lama ö¤esi+/ (YF)}

I. Dize {(YF) /+ba¤lama ö¤esi+/ (YF)}
II. Dize {(Z→YF) /+ba¤lama ö¤esi+/ YF}

III. Bölüm
III. Dize {N→YF}
IV. Dize {(YF+YF)←Ö→(YF+YF) /+ba¤lama ö¤esi+/ (YF)}

Yukar›daki yöntem3 bize bütünü oluflturan parçalar›n birbirle-
riyle olan iliflkilerini ve önem s›ras›n› gösterme imkân› sunmakta-
d›r. Hem bütünü hem de parçalar› birlikte görmeyi sa¤layan bu
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3 Prof. Dr. H. Ömer Karpuz’un gelifltirdi¤i bu yönteme oklu-ayraçlama yöntemi de-
nilmektedir.



yöntem metin üzerinde uyguland›¤› zaman cümleyi oluflturan ö¤e-
lerin dizilifl yönünden, ürün bir fliir olmas›na ra¤men, ço¤unlukla
Türkçe’nin genel cümle yap›s›na uygun oldu¤u görülmektedir. Bu
durum, insan›m›z›n en olumsuz flartlar alt›nda bile, konuflmakta
oldu¤u dilin genel iflleyifline ba¤l› kald›¤›n›, ondan sapmad›¤›n›
göstermektedir. 

Tabloda ba¤lama ö¤esinin çoklu¤u göze çarpmaktad›r. Ba¤la-
ma ö¤esi olarak iflletilen dA ba¤lac›d›r. Her dizede görülen bu söz-
cük, 8 (%66) yerde cümleleri ba¤lama ifllevi ile, di¤er yerlerde ise
kuvvetlendirme ifllevi ile kullan›lm›flt›r. Bir kez geçen seslenme
ö¤esi ise metinde di¤er unsurlarla yap›sal iliflkisi bulunmayan bir
sözdür. Bu unsurun kullan›m amac›, ölümden kurtuluflun olmad›-
¤›n› bilen insan›n üzüntü ve çaresizlikten do¤an sitemini ilahi mer-
ciye ulaflt›rmak istemesi, adeta ölümü Allah’a flikâyet etmesidir.

Türkçe’de cümledeki aslî unsur yüklemdir. Metindeki yük-
lemlerde (YF) kip/zaman olarak genifl zaman (8), görülen geçmifl
zaman (6) ve emir kipinin (12) kullan›ld›¤› görülmektedir. Emir ki-
pi biçimindeki yüklemlerin kullan›m s›kl›¤› (%46), di¤erlerine göre
çoktur. Emir kipinin tercih edildi¤i cümlelerde yüklemi tamamla-
yan unsurun ölüm olmas›, yöre halk›n›n bu erken ayr›l›fla duydu-
¤u tepkinin ve k›zg›nl›¤›n bir yans›mas› olarak yorumlanabilir. Bu
durum, fliirin temas› ile do¤ru orant›l›d›r. Bir kifli yerine konan
ölüm, emirlerin muhatab› ve uygulay›c›s› olarak konumland›r›l-
m›flt›r. 

Cümleyi oluflturan di¤er ö¤eler, yüklemin anlam›n› çeflitli
yönlerden tamamlayan ö¤elerdir. Tabloya bak›ld›¤› zaman yükle-
mi özne ile tamamlanan cümlelerin ço¤unlukta oldu¤u görülmek-
tedir. ‹lk bölümde yer alan dizelerin öznesi üçüncü tekil kifli, yük-
lem fiilin zaman› ise genifl zamand›r. Bu bölüm, adeta bir olay ya-
z›s› özelli¤i tafl›yan a¤›tta birtak›m betimlemelerin yap›ld›¤› girifl
bölümüdür. Üçüncü dizede a¤›t›n kimin için yak›ld›¤› belirtilirken
kullan›lan ifade dikkat çekicidir: Genç gelinler de ölüme katlan›r. Bi-
lindi¤i üzere gençlik dönemi, insanlar›n di¤er devrelere göre daha
dinamik oldu¤u, karfl›lafl›lan sorunlara dayanma güçlerinin yüksek

230 • A¤›t Kitab›



oldu¤u dönemdir. Hayat›n zorluklar›na katlanmak durumunda
kalan genç ve taze bir gelinin erken yaflta bir emanet (çocuk) b›ra-
karak ölüme boyun e¤ifli, çaresizli¤in dile getirilifl biçimi bak›m›n-
dan anlaml›d›r. 

‹kinci bölümün ilk dizeleri, (Türk) fliir dilinin güzel örnekleri-
ni sergilemektedir. Do¤an Aksan (1999: 113), ana dilini edinen bi-
reyin belle¤inde bu dile ait göstergelerin hem dil bilgisi hem anlam
bak›m›ndan yerleflti¤ini ve orada üretimsel dil bilimcilerin sözlük
ad›n› verdikleri bir birikimin meydana geldi¤ini söyler. Dil konu-
flurlar›n›n belle¤inde ayn› kavram alan›na ait dillik yap›lar yer ala-
bilece¤i gibi karfl›t kavramlar da yer edinebilmektedir. Duygu ve
düflüncelerin dile getirilmesi s›ras›nda karfl›tl›klardan yararlan›l-
mas›, fliir dilinde etkili ve güçlü bir anlat›m›n oluflmas›n› sa¤lamak-
tad›r. Yanmas›na ra¤men duman› tütmeyen atefl ile da¤ bafl›na ç›-
kan aya¤›n tutmaz durumda bulunmas›, bize karfl›tl›klar› ça¤r›flt›r-
maktad›r. Bununla birlikte duman› tütmeyen atefl nitelemesi içten,
gözle görülmeyen ve derinden etkileyen bir derdin varl›¤›na iflaret
etmekte, farkl› bir soyutlaflt›rma örne¤i olarak göze çarpmaktad›r.
Ayr›ca bu bölümde yer alan fiillerin olumsuz yap›da olmas›, metin-
deki olumsuz hava ile uygunluk göstermektedir. 

Nurettin Albayrak (2004: 7), a¤›tlar›n genellikle ölenin yak›nla-
r› taraf›ndan, ya ölenin kendi a¤z›ndan ya da ona yak›n birisi tara-
f›ndan yak›ld›¤›n› belirtir. A¤›tlar için söylenen bu genel niteli¤in,
inceledi¤imiz örnek için de geçerli oldu¤u aç›kt›r. Metnin son bölü-
münde konuflan, ölümün ac› yüzüyle tan›flan gelindir art›k. Gelinin
a¤z›ndan dökülen bu sözler adeta, efle dosta, çoluk çocu¤a, hayata,
do¤aya, geride kalan herkese ve her fleye bir veda niteli¤indedir.
Dostunu düflman›n› tan›maya f›rsat bulamadan Azrail’in pençesi-
ne düflen ve ondan kaçamayan genç kad›n›n durumu, bize Dede
Korkut hikâyelerinin baflkahramanlar›ndan Deli Dumrul’u hat›r-
latmaktad›r. Bu dizelerde ölüm mele¤i karfl›s›nda, ona karfl› koyma
güç ve cesaretini gösteremeyen kiflinin çaresizlik ve güçsüzlükle
örülü ruhsal portresi çizilmifltir. Genç kad›n›n çaresizli¤i, metinde-
ki olumsuz yap›l› yeterlilik fiillerinden anlafl›lmaktad›r.
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Türk halk fliiri, Türk dilinin yap›sal gücü ile anlamsal zengin-
li¤ini süsten uzak, yal›n fakat içi dolu sözlerle ortaya koyan örnek-
lere sahiptir. K›sa ve öz anlat›m›n sergilendi¤i bu örnekleri, halk fli-
rinin her döneminde bulmak mümkündür. Öyle ki bu konuda bir
genelleme yaparak - söyleyeni bilinsin veya bilinmesin - “halk fliiri
vadisinde ortaya konan ürünlerin tamam› böyledir”, hükmü veril-
se kanaatimizce yanl›fl olmaz. Soyut unsurlar›n yer almas›, somut
durum ve olaylar›n soyutlaflt›rma yoluyla ifade edilmesi, yer yer
mecazl›, aktarmal›, benzetmeli söyleyifllere baflvurulmas› halk bili-
mi ürünlerinin s›radan, basit ürünler olmad›¤› anlam›na gelmekte-
dir. Toplumda ö¤renim düzeyi düflük kiflilerin üretti¤i metinler
olarak alg›lanan bu ürünlerde karfl›lafl›lan soyut göstergeler, söz
konusu metinleri oluflturan kiflilerin kültür düzeyinin yüksek olu-
fluna bir iflarettir. Farkl› dil bilgisi yap›lar›n›n ustaca kullan›lmas›,
bu kullan›mlar›n metnin konusu ve temas› ile uygunluk gösterme-
si, an›lan metinleri üreten kiflilerin dil becerilerini anlatmaktad›r.
Kullan›lan malzemeye nüfuz eden ruh, beceri ve kültür, bize a¤›t-
lar›n dikkatli ve çok yönlü incelenmesi gerekti¤ini sal›k vermekte-
dir. Bu tarz ürünlerin derin yap›lar› dil, kültür, insan, tarih ve top-
lum aç›s›ndan çok ö¤e bar›nd›rmaktad›r.

Hüzün ve gözyafl› ile örülen a¤›tlar, toplumun ortak kültürel
miraslar›ndan biridir. Tarihî ve toplumsal haf›zan›n tafl›y›c›s› olan
bu malzemeler, Türk diline söz varl›¤› aç›s›ndan da hizmet etmek-
tedir. Bugün Derleme Sözlü¤ü’nde göremedi¤imiz ›ran-4 (hareket et-
mek, k›m›ldanmak) ve otlan- (otla kaplanmak, yeflermek) fiilleri bu
katk›lardan yaln›zca birkaç›d›r. 
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4 ›ran- [›rgalanmak, ›rganmak] sözcü¤ü, Tarama Sözlü¤ü’nde (2009: 1961) “k›m›ldan-
mak, sallanmak, sal›nmak” karfl›l›klar› ile verilmektedir. Arkaik bir sözcü¤ün böl-
ge a¤z›nda yaflamas› dikkat çekici bir durumdur.
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A¤›t›n Ezgisi





K›r›k ve Uzun Hava Ezgileriyle A¤›t

Metin Eke*

A¤›tlar, Türk halk müzi¤inin türlerinin tasnifinde yer alan
hem k›r›k hava hem de uzun hava olarak yak›lm›fllard›r. Uzun ha-
van›n k›r›k havadan fark›, uzun havada usûlün olmamas›d›r. ‹ki
türün de dizi, seyir ve belli bir iç ritmi vard›r. A¤›tlar, k›r›k hava ve
uzun hava türündeki tasniflerde flu flekilde yer almaktad›r:

K›r›k havalar; türküler, halaylar, zeybekler, semahlar, deyifller,
karfl›lamalar, horalar, teke zotlatmalar› (gakkili, dattiri, d›m›dan,
güvendeler), bengi-mengiler, sallamalar, kol havalar›, barlar, kafl›k
ve zil havalar›, deme çevirmeler, sa¤ma-zahmalar, horonlar, a¤›t-
lard›r.

Uzun havalar; mayalar, gurbet havalar›, bozlaklar, baraklar,
hoyratlar, divanlar ve a¤›tlard›r.1

A¤›t; bir ölünün gençli¤ini, güzelli¤ini, iyiliklerini, de¤erlerini;
arkada b›rakt›klar›n›n ac›lar›n› ya da büyük y›k›mlar›n›n ac›kl› et-
kilerini dile getiren halk fliiri örnekleridir.2 A¤›tlar›n ezgileri, a¤›t›

* Doç. Dr. Metin Eke, ‹stanbul Teknik Üniversitesi TMDK, ‹stanbul.
1 Metin Eke, “Türk Halk Müzi¤inde Av Konusunu ‹çeren Türküler”, Acta Turcica,

ed. Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Türk Kültüründe Av, Y›l 1, S. 1,
Ocak 2009. 

2 BSTS/ Yaz›n Terimleri Sözlü¤ü, 1974.



yakan›n bildi¤i yöresel özelliklere sahip melodi kal›plar›d›r. A¤›t›
yakan kifli, sözlerini bu melodilerle birlikte söyler. A¤›tlar, kendi
yöresinin ritim, melodi, a¤›z, tav›r ve üslup özelliklerini gösterir. 

A¤›tlar flu flekilde yak›l›r: Bir köyde ölüm oldu¤u vakit bunu
duyanlar›n hepsi ölü evinde toplan›r. Bu s›rada halka olmufl kad›n-
lar›n içinden biri, ölünün elbise ve çamafl›rlar› bulunan bohçay›
açar, içindeki eflyalardan birini eline alarak a¤›t söylemeye bafllar.
A¤›t›n bir beyiti söylenince, söyleyen ve öteki kad›nlar hep birden
a¤lamaya bafllarlar. Her beyit söylendikçe arkas›ndan a¤lan›r. Bi-
rinci kad›n yorulunca, di¤er bir kad›n bohçadan bir eflya alarak
söylemeye bafllar. Böylece, a¤›t söylemek isteyen kad›nlar söyler ve
a¤larlar. A¤›tlar genel olarak kad›nlar taraf›ndan bu anlat›lan umu-
mi fleklinden baflka, afla¤›da aç›klanan flekillerde de yak›l›r:

1. Ölünün, baflka köyde bulunan tan›d›klar› bafl sa¤l›¤› için
geldiklerinde, ölünün elbise ve iç çamafl›rlar› bulunan boh-
ça aç›l›r ve a¤›t yak›l›r.

2. Yak›n›n›n ölece¤ini bilen bir kifli, ölmeden evvel onun için
a¤›t yakabilir.

3. Zengin ölü sahipleri, para vererek tan›nm›fl halk flairlerine
türkü yakt›r›rlar.

4. Uzakta, öldü¤ü duyulan bir büyük, bir akraba, bir tan›d›k
için de a¤›t yak›l›r.3

A¤›tlar, ölüm an›nda irticalen bir ezgi ile serbest (uzun hava)
olarak söylenen, herhangi bir sanat kayg›s› tafl›mayan, ölüyü met-
heden sözlerden oluflur. Hece vezniyle söylenen bu söz dizeleri 7’li,
8’li, 11’li veya de¤iflken ölçülerde de olabilir. Hüzünlü, ac›kl› ve a¤-
layarak söylenir. Dolay›s› ile herhangi bir usûl veya makam tespit
edilerek a¤›t yak›lmaz. O anda a¤›t› yakan kifli, ölen kifli ile ilgili
duygu ve düflüncelerini, duyulan ac›y› içinden geldi¤i gibi sözle-
riyle ifade eder. Melodi ikinci planda olup ses geniflli¤i genellikle 3
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veya 7 ses aras›nda de¤iflir. Ölüm an›nda yak›lan a¤›tlar; sadece
a¤›t› yakanlar›n sesleri ile do¤açlama olarak söyledikleri, basit me-
lodi kal›plar›n›n üzerine döflenerek söylenen sözlerden oluflan ez-
gilerdir. Melodik yap›s› genellikle ç›k›c›-inici bir seyir karakteri
gösterir. Ezgisinde sesler ard›fl›k olarak yer almakla birlikte, bazen
3’lü ve 4’lü aral›klar da kullan›lm›flt›r. Bu a¤›tlar; syllabic tarz (ge-
nellikle bir heceye bir notan›n tekabül etmesi) ve melismatic tarz›n
(bir heceye isabet eden nota üzerinde ›srarl› süslemeler ve ezgi ör-
güleri) bir arada oldu¤u hybrid tarz›ndad›r.4 Söz dizelerinde “ah,
oy, of, aman, yavrum” gibi terennümler kullan›lm›flt›r. Sözleri ifa-
de eden müzik cümlelerinde, kelimelerin son hecelerine karfl›l›k
olarak gelen notalarda asma kal›fllar vard›r. Bu perdelerin süre de-
¤erleri daha uzun olup trill yap›lm›flt›r. A¤›tlar›n sözlerinin duygu-
sal olarak daha etkili olmas›nda ve hüzünü hissettirebilmesinde,
perdelerde yap›lan, trilller önem tafl›r. 

Bir yerde “deprem, yang›n, cinai bir vaka, k›tl›k, vurulma ha-
disesi” oldu¤u zaman veya çok sevilen bir kifli hayat›n› kaybetti-
¤inde, a¤›tç› dedi¤imiz bu ifli meslek edinmifl kad›nlar a¤›t yakar-
lar. Onlar, bildikleri birkaç makam veya ezgi kal›plar› içinde bun-
lar› söylerler. Bu ölümler, zaman içerisinde halk›n vicdan›nda ge-
nifl bir yer tutmufl ise bu a¤›tlar toplum içerisinde yay›l›r ve kaynak
olarak aktar›lan bu ezgiler üzerinde fark›nda olmadan birtak›m de-
¤ifliklikler meydana gelir. Sözlü olarak birbirlerinden ö¤rendikleri
için o a¤›t›n ilk sahibi ve ezgi kal›b›, aradan y›llar geçtikten sonra
tamamen kaybolur. Baz› ezgiler muhtemelen uzun hava olarak ya-
k›ld›¤› halde k›r›k hava olarak de¤iflikli¤e u¤rayabilir. Keskinli Ha-
c› Taflan’dan al›nan “Yaylalar içinde Erzurum Yayla” adl› ezgi, ilk
yak›ld›¤› zaman muhtemelen uzun hava olarak yak›lm›fl ve daha
sonra günümüzde bu eser söylenirken halay çekilir hale gelmifltir.
Çok sevilen ve ölümünden sonra üzerine a¤›t yak›lm›fl kiflilerin ad-
lar› halay olarak; Necip Halay›, Abdurrahman Halay› veya zeybek
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olarak; Osman›m›n Mendili Saman Sar›s› (Osman›m), Abal›m›n
Cepkeni (Abal› Zeybe¤i), Arad›lar Sordular (Kamal› Efe), Gediz Pa-
zar› (Naflal› Efe) ve türkü olarak; “Genç Osman Türküsü” ile an›l-
maktad›r. Hiçbir kaideye tâbi olmad›¤› için a¤›tlar bu derece de¤i-
flikliklere u¤rayabilmifllerdir. Zaman içinde baz› a¤›tlara baz› dört-
lükler de ilave edilmifltir. Konu olarak bir bütünlük arz etmemek-
tedirler. Baz› a¤›tlar; “Kâz›m’›n A¤›t›” olarak bilinen “Mezar ara-
s›nda harman olur mu”, “Havada Bulut Yok Bu Ne Dumand›r”
(Yemen türküsü), vb türküler olarak yurdun her yöresinde bilin-
mekte ve söylenmektedir. A¤›t olarak bilinen bu türkülerin notala-
r›nda kaynak kifli olarak belirtilenler; usta sanatç›lar, halk âfl›klar›
veya mahalli usta sanatç›lard›r. Derleme yap›l›rken türküleri güve-
nilir kiflilerden almak ön planda tutulmufltur.5

Toplumda derin izler b›rakan ölümler ve baz› ölümlere sebep
olan olaylardan belli bir süre sonra, bu ölümleri nesiller boyu dil-
den dile söylenerek yaflatan a¤›tlar, ölen kiflinin yard›mseverli¤i-
ne, yurtseverli¤ine, kahramanl›¤›na tan›k olan veya bu ölümler-
den derin üzüntü duyan âfl›klar veya mahalli sanatç›lar taraf›ndan
da yak›lm›fllard›r. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938 y›l›nda ölü-
münden sonra Âfl›k Veysel fiat›ro¤lu taraf›ndan yak›lan “Ata-
türk’ün A¤›t›” THM repertuar›nda yer almakta ve ses sanatç›lar›
taraf›ndan söylenmektedir. 1939 y›l›nda meydana gelen Erzincan
depreminden sonra, Erzincan için; Âfl›k Veysel fiat›ro¤lu, Saliho¤-
lu, Muammer Erdönmez, Nurettin Albayrak, Halide Nusret Zor-
lutuna gibi de¤erli âfl›k ve flairler taraf›ndan yaz›lan fliirlerde Er-
zincan’›n harap oluflu ve binlerce insan›n ölümü ile ilgili yaflanan
felaket, dizelerde dile getirilmifltir. Bu fliirlerin baz›lar› ezgilerle de
söylenmifltir. Âfl›k Veysel fiat›ro¤lu taraf›ndan yaz›lan fliirin dize-
leri flöyledir:
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Erzincan 

Sam de¤mifl de ba¤lar dökmüfl gazeli,
Hani harap olmufl keflan Erzincan!
Nice yi¤itleri, nice güzeli,
Fele¤in toruna düflen Erzincan.

Kimi ana vermifl, kimisi baba,
Giden yavrular hiç gelmez hesaba,
Felek kor insan› ne kabdan kaba, 
Tarihi felâket niflan Erzincan!

Bahar gelir, güller açmaz ba¤›nda,
Kâinat uykuda, hep yata¤›nda,
Bir seher vaktinde uyku ça¤›nda,
Feryad› da¤lardan aflan Erzincan!

Susmufl bülbülleri, güller periflan,
Garkolmufl topra¤a, kalmam›fl niflan, 
Kükredikçe dalgalara kar›flan,
Hani F›rat ile coflan Erzincan!

Dokuz yüz k›rk alt›da u¤rad›m gördüm,
Veysel der içimden a¤lad›m durdum;
Bu Ulu Tanr›’dan isteyin yard›m,
Gayret kufla¤›n› kuflan Erzincan.6

Zaral› Halil Söyler taraf›ndan söylenen uzun hava türündeki
“Kan A¤l›yor Erzincan’›n Da¤lar›” adl› a¤›t, THM repertuar›nda
yer almakta ve söylenmektedir. Erzincan yöresinin usta bir ses ve
saz sanatç›s› olan Ali Musa Eke’nin sesinden dikte edilen uzun ha-
va türündeki “Erzincan Duman Oldu” isimli a¤›t›n notas› bildiri
sonunda yer almaktad›r. 
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Ölüm an›nda yak›lan a¤›tlar, genellikle usulsüz, ölçüsüz, ser-
best (uzun hava) olarak yak›lm›fllard›r. O anda yak›ld›klar›, serbest
olarak söylendikleri, daha sonra, ayn› melodi ve sözleriyle baflkala-
r› taraf›ndan söylenemedikleri için yayg›nl›k kazan›p benimsenme-
mifllerdir. Bu a¤›tlar, derleme çal›flmalar›nda genellikle ayn› kay-
nak kifliler taraf›ndan aktar›lamad›¤› için ilk haliyle derlenememifl-
lerdir ve TRT THM repertuar›nda yer almamaktad›rlar. Unutulan
a¤›tlar da çoktur. Ölüm an›nda yak›lan bir türkü, Erzincanl› Fidan
Eke’nin sesinden dikte edilerek, “Erzincan Duman Oldu” adl› a¤›-
t›n notas›ndan sonra sunulmufltur. 

Ünlü halk ozanlar› taraf›ndan, yas ve matem ile ilgili yaz›lm›fl
fliirlerin baz›lar› melodileriyle birlikte sözlü aktar›mla günümüze
kadar gelmifllerdir. Baz›lar› ise usta saz ve ses sanatç›lar› taraf›ndan
ezgiler ile söylenmifllerdir. Hz. Hüseyin ve yan›ndakilerin flahadet-
lerini anlatan Kerbelâ a¤›tlar›, THM alan›nda usta ses ve saz sanat-
ç›lar› taraf›ndan gerek ritim gerek melodi bak›m›ndan fliirin sözle-
riyle bir bütünlük sa¤layan ezgilerle, Bektaflî ve Alevîler taraf›ndan
muharrem, aflure ve cem törenlerinde söylenmektedir. fiah Hata-
yî’nin “Kerbelâ” vakas› ile ilgili deyifli, usta bir ba¤lama ve ses sa-
natç›s› olan Arif Sa¤ taraf›ndan ezgi ile a¤›t olarak okunmufltur.
Güftesi flöyledir: 

Bugün matem günü geldi
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
Senin derdin ba¤r›m deldi
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin

Bizimle gelenler gelsün
Serini meydana koysun
Hüseyn ile flehîd olsun
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin

Kerbelâ’n›n yaz›lar› 
fiehid düfltü gazileri
Fatma ana kuzular›
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
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Kerbelâ’n›n önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
fiâh Kerbelâ’da yaln›zd›r
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin

Kerbelâ’da biter yonca
Boyu uzun beli ince
fiah Hatâyî’m kasâr›nca
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin7

Türk halk müzi¤i repertuar›nda bulunan; farkl› olaylar sonucu
meydana gelen ölümleri konu alan, de¤iflik yörelere ait olan baz›
a¤›tlar ve yak›lma sebepleri flöyledir: 

Kars yöresinden derlenen “Arpa Çay›” adl› türkü, evlenmek
üzere olan ve çeyiz olarak dokudu¤u 7 hal›y› y›kamak için Arpa
Çay›’na götüren, sel basmas› sonucu hal›lardan bir tanesini kurtar-
mak için kendini suya atan, suyun içinde bir anda kaybolup gide-
rek hayat›n› kaybeden ve belli bir süre sonra bulunan Saran adl› k›-
z›n›n cesedini gören annesi taraf›ndan yak›lm›flt›r.8 Türkünün söz-
leri flöyledir:

Gedin deyin Han Çobana
Gelmesin bu el Mugan’a
Gelse batar nahak gana
(Ba¤lant›)
Apard› seller Saram›
Bir uca boylu balam›

Arpa Çay› afld› dafld›
Sel Saram› ald› gaçd›
Üç bac›n›n gözü yafll›
(Ba¤lant›)
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Arpa Çay› serin olmaz
Aman sular serin olmaz
Saran gibi gelin olmaz
(Ba¤lant›)

“Genç Osman” adl› Ayd›n yöresine ait türkü, mehter repertu-
ar›nda da bulunmaktad›r. 17. yüzy›l›n birinci yar›s›nda Sultan IV.
Murat; ‹ran’›n elinde bulunan Ba¤dat’› almak için seferberlik ilan
edince birlikler, asker toplamak için zabitler görevlendirir. Erzu-
rum ve havalisinde asker seçmeye bafllayan komutan, özellikle b›-
y›¤›nda tarak durabilen yi¤it erler gelsin diye haber salar. O s›ralar-
da b›y›¤› yeni terlemifl bir genç de yaz›lmak ister. Komutan “O¤-
lum senin b›y›¤›n bile bitmemifl, sen daha çocuksun, olmaz.” der.
Bu söz üzerine Osman, cebinden ç›kard›¤› tara¤›n› üst duda¤›na
saplar, kan akmaya bafllar. Subaya “Nas›l? B›y›¤›mda tarak duru-
yor mu?” der. Böyle bir olay üzerine komutan onu da Ba¤dat’a gö-
türmeye karar verir. Osman savaflta çok faydal› olur. Ünü bütün
orduya yay›larak Genç Osman lakab›yla an›lmaya bafllar. Savafl es-
nas›nda Ba¤dat çok direnir. Fakat Genç Osman, sonunda sanca¤›
götürüp kalenin burcuna dikmeyi baflar›r. Bunu gören asker gale-
yana gelerek coflar ve sald›r›r. Böylece Ba¤dat’›n direnifli k›r›larak
k›sa bir sürede fethedilir. Fakat o s›rada Genç Osman da flehit olur.
Ba¤dat’› fethetmenin sevincini yaflayan Osmanl› ordusunu, Genç
Osman’›n flahadetiyle bir yas kaplar. Bu olay üzerine orduda bulu-
nan ozanlar, a¤›tlar yakarak onun hayat›n› destan yaparlar. Bu ara-
da o savaflta bulunan Kul Mustafa ve Karacao¤lan’da birer “deme”
söylerler. ‹flte ceng-i harbiyle söylenen “Genç Osman Türküsü”
böylece do¤mufl olur.9 Türkünün güftesi flöyledir:

Genç Osman dedi¤in bir küçük uflak
Beline ba¤lam›fl ibriflim kuflak
Askerin içinde birinci uflak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman 
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Ba¤dad’›n içine girilmez yastan
Her ana do¤urmaz böyle bir aslan
Kelle koltu¤unda geliyor Kars’tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman 

Ba¤dad’›n kap›s›n Genç Osman açt›
Düflman›n cümlesi önünden kaçt›
Kelle koltu¤unda üç gün savaflt›
Allah Allah deyip geçer Genç Osman 

Askerin bir ucu göründü Van’dan
K›l›nc›n kabzas› görünmez kandan
Ba¤dad’›n içinde tozdan dumandan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman 

Yozgat yöresinden derlenen “Çaml›¤›n Bafl›nda Tüter Bir Tü-
tün” (Ziya’n›n türküsü) adl› türkünün hikâyesi flöyledir: Karacalar
köyünde Ziya isimli bir genç, Fikriye isimli genç k›zla niflanlan›r.
Birbirlerini çok severler, bütün köy ve çevreye örnek olan bir çift
olarak tan›n›rlar. Fikriye’nin babas› köy imam›d›r ve K›z›ltepe kö-
yüne imam olarak tayini yap›l›r. Ailece bu köye tafl›n›rlar. Gençler
çok üzgündür. Birbirlerini bir saat bile görmemezlik edemeyen Zi-
ya ve Fikriye ayr› düflerler. Ziya Bey yak›fl›kl›, at düflkünü ayn› za-
manda çok iyi ata binen, cirit oynayan gözü kara yi¤it bir delikan-
l›d›r. Atla bahis oynamay› da çok seven ve kaybetti¤i olmayan bir
at terbiyecisidir. Ziya, Fikriye’yi görmek için her gün 4-5 saat at
üstünde K›z›ltepe köyüne gider gelir. Ziya Bey’in Yozgat havali-
sinde çok an›lar› vard›r. Yine bir gün iki köy aras›nda oynanan ci-
ritte attan düfler ve orac›kta ölür. Yöre halk› mateme bo¤ulur, a¤›t-
lar yak›l›r. ‹flte bu türkü onlardan biridir.10 Güftesi afla¤›da yaz›l-
m›flt›r:
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Çaml›¤›n bafl›nda tüter bir tütün
Ac› çekmeyenin yüre¤i bütün
Ziya’m›n at›n› pazara tutun
Gelen geçen Ziya’m ölmüfl desinler
(Ba¤lant›)
At üstünde kufllar gibi dönen yar
Kendi gidip ahbaplar› kalan yar

Benim yârim yaylalarda oturur
Ak elini so¤uk suya bat›r›r
Demedim mi yârim ben sana
Çok muhabbet tez ayr›l›k getirir
(Ba¤lant›)

Ham meyveyi kopard›lar dal›ndan
Ay›rd›lar beni nazl› yârimden
E¤er yârim tutmaz ise dal›mdan
Onun için aç›k gider gözlerim
(Ba¤lant›)

Yemen’e savafla gidip de geri dönmeyenler için yak›lan a¤›tlar,
günümüzde de söylenmekte ve o ac› günleri an›msatmaktad›r. Ye-
men çeflitlemeleri olarak bilinen türküler; Mufl yöresinden derlenen
“Havada Bulut Yok Bu Ne Dumand›r”, Erzurum yöresine ait “M›-
z›ka Çal›nd› Dü¤ün mü Sand›n” ve Erzincanl› saz ve ses sanatç›s›
‹smail Özden’in icra etmifl oldu¤u “Yemen Bizim Neyimize”dir. Bu
a¤›tlardan “Yemen Bizim Neyimize” adl› türkü, THM repertuar›n-
da bulunmamaktad›r. Bu türkünün notas›, bildiri sonunda yer alan
ölüm an›nda yak›lan türküden sonra yer almaktad›r. 

Anadolu Türk dü¤ün âdetleri aras›nda, baz› yörelerimizde k›-
na gecesinde ve gelin ç›kar›l›rken k›z taraf› ve gelinin a¤lamas› için
genellikle k›na a¤›tlar› olarak bilinen fakat baz› yörelerimizde de
“k›na havas›”, “gelin okflama havas›”, “gelin havas›”, “gelin s›zlat-
ma havas›” adlar› ile bilinen türküler yak›lm›flt›r ve söylenmekte-
dir. Gelin edilen k›z›n, geri dönmemek üzere kendisine ait bir ha-
yat› ve o hayata dair ne varsa her fleyi geride b›rakarak ailesi ve
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toplumdan uzaklaflmas› gibi bir düflünce, k›na havalar›n›n yak›l-
mas›nda ve bu ezgilerin a¤›t olarak isimlendirilmesinde etken ol-
mufltur.

Evlenecek k›z›n k›na gecesinde a¤lat›lmas› ile ilgili bir inan›fl
da flöyledir: K›na yak›l›rken gelin ne kadar a¤larsa o y›l o kadar
bolluk, hayat da o kadar ucuz olacakt›r. A¤lamak mutlaka gerekli-
dir. Çünkü a¤lamayan k›z›n ya hassasiyeti olmad›¤›na veya ana ba-
ba oca¤›na ba¤l› olmad›¤›na hükmedilir ve e¤er ileride vard›¤› yer-
de geçinemezse “O gelin ilk k›nas›nda gözünden bir damla yafl ç›-
karmad›. Böyle olaca¤› belli idi.” fleklinde söylenilir. A¤›t âdetlerin-
de, a¤laman›n bereketli oluflu ile ilgili inanc›n sürüflünde ya¤mur
ile gözyafl› aras›ndaki benzerlik etken olmufltur. K›na havalar› ola-
rak bilinen ezgilerden “Gelin okflama havas›”; k›na gecesinde ev-
den ayr›laca¤› için üzgün olan gelini a¤latmak için söylenen türkü-
lere verilen add›r. “Gelin havas›” ise gelin alay› k›z evinden ç›k›p
o¤lan evine gidinceye kadar yol boyunca davul ve zurnalar›n çal-
d›¤› belli havalara verilen add›r. K›na a¤›tlar› olarak da bilinen bu
a¤›tlarda, ölüm a¤›tlar›nda oldu¤u gibi ferdi a¤›tlara rastlanmaz.
K›na gecesinde söylenen ezgilerde a¤›rl›kl› tema, ayr›l›k ve gurbet-
tir.11

Bir örnek verilecek olursa Afyonkarahisar yöresinden derle-
nen “K›nas› K›r›l›r Tasda (K›na Havas›)” adl› türkü; gelin olan k›-
z›n k›na gecesinden sonra ana evinden ayr›larak evi ›ss›z koymas›,
k›z anas›n›n yasta olmas› üzerine yak›lm›flt›r. Türkünün güftesi
flöyledir:

K›nas› k›r›l›r tasda 
O¤lan evi pek havasda 
K›z anas› kara yasda 
(Ba¤lant›) 
Yarenim k›nan kutlolsun
Orda birli¤in tatlolsun
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Tuz kab›n› tuzsuz koyan
Baba evini ›ss›z koyan
Anas›n› ›ss›z koyan
(Ba¤lant›)

Kayalarda kar›ncal›
Yan› çifte görümceli
Hem day›l› hem amcal›
(Ba¤lant›)

K›z›n anas› kezban anas›
K›z›n›z gidiyor naz›n›z gidiyor
Bugün akflaml›k akflaml›k
Yar›n ö¤lenlik ö¤lenlik
Misafir gald› söylemez oldu

Fiflne hoflaf›nda piflti
Gelinlik niflan›n düfltü
K›z anadan ayr› düfltü
Gad›n anam ben gidiyorum
Evinizi hepinizi terkediyorum

“Gelin Ayfle”, “Ayflemin Yeflil Sand›¤›”, “Kaç›ndas›n Gelin
Ümmü”, “Köprüye Var›nca (K›z›l›rmak)”, “Zilha Gelin” (K›z›l›r-
mak) adl› gelin a¤›tlar› olarak bilinen türküler; THM repertuar›nda
bulunan ve konu olarak benzerlik gösteren ezgilerdir. Bu türküler;
evlenmek üzere olan “gelin aday›” veya yeni evli gelinlerin nehre
düflerek veya sele kap›larak hayatlar›n› kaybetmeleri üzerine yak›l-
m›fl a¤›tlard›r. Bu gelin a¤›tlar›ndan “Köprüye Var›nca” (K›z›l›r-
mak) adl› Sivas yöresinden derlenen türkü; gelin alay›n›n üzerin-
den geçti¤i s›rada y›k›lan köprüden K›z›l›rmak’›n sular›na düflen
ve kaybolan gelin için yak›lm›fl a¤›tt›r. Bu türkünün güftesi flöyle-
dir: 

Köprüye var›nca köprü y›k›ld›
Üç yüz atl› birden suya döküldü
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Nice yi¤itlerin beli büküldü
(Ba¤lant›)
K›z›l›rmak nettin all› gelini
Nas›l yedin benim suna boylumu

K›z›l›rmak parça parça olas›n
Her parçan› bir diyara salas›n
Sen de benim gibi yars›z kalas›n
(Ba¤lant›)

Anas› der ben k›z›m› veremem
Babas› der ben sözümden dönemem
Kardefli der ben sözümden dönemem
(Ba¤lant›)
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Tarihi Geliflim





Türk Folklorunda A¤›t

Fuzuli Bayat*

Girifl

Anonim Türk halk edebiyat›n›n ritüele dayal› eski türlerinden
biri de a¤›tt›r. Türk dünyas›n›n hemen hemen her yerinde rastla-
nan a¤›t söyleme veya yakma gelene¤i, flekil aç›s›ndan farkl›l›k
gösterse de poetik konumu ve k›smen de konusu bak›m›ndan ay-
n›d›r. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan ac›lar› anlatmak veya
ac›, üzücü bir olay› dile getirmek amac›yla söylenen anonim fliirler
veya halk türküleri a¤›t olarak bilinir. A¤›tlar 7, 8, 11 veya eksik
halde 10 heceli olup genelde kad›nlar taraf›ndan fliirsel bir flekilde
özel bir avazla, hazin ve yan›k bir tonla söylenir. Ancak baz› âfl›k-
lar›n yazd›klar› a¤›tlar vard›r ki bunlar daha çok fliirin 11’li hece öl-
çüsüyledir. Genel olarak “cenaze flark›lar›” veya “ölüm fliirleri”
olarak tan›mlanan a¤›tlar›, “fliirin ilk ve en eski flekli” olarak kabul
edenler de olmufltur.1 A¤›tlar›n ilkel toplumlardan günümüze ka-
dar uzanan süreçte hemen hemen bütün toplumlarda var oldu¤u
bilinmektedir. Bu âdet Amerika ve Okyanus yerlilerinden Sümer-
lere, eski M›s›rl›lardan eski Yunan ve Latinlere ve eski Çin, Hint ve

* Prof. Dr. Fuzuli Bayat, Hazar Üniversitesi, Bakü.
1 ‹. Görkem, Türk Edebiyat›nda A¤›tlar. Çukurova A¤›tlar›, Ankara 2001, s. 10.



Arap toplumlar›na kadar bütün kültürlerde mevcut oldu¤u gibi
bütün iptidai ve ilahi dinlerde de uygulanmaktad›r.2 A¤›tlar›n bir
önemli ifllevi de ölen insan›n bir bak›ma özgeçmifli, yaflam öyküsü
olmas›d›r. Her ne kadar ölenin yaflam›, mubarize ve mücadeleleri
abart›l› bir flekilde anlat›lsa da a¤›t, asl›nda milletin tarihinin bir
parças›d›r. O bak›mdan di¤er folklor ürünleri gibi hem de sözlü ta-
rih malzemesidir. Nitekim Alp Er Tonga, Mete, Kül Tigin zamanla-
r›ndan ve özellikle Çanakkale’de, ‹stiklal Harbi’nde ölenlerin arka-
s›nca yak›lan a¤›tlara kadar düflmana karfl› verilen zor mücadeleyi,
insanlar›n çektikleri s›k›nt›y›, açl›¤›, k›tl›¤›, hastal›¤› gördü¤ümüz
gibi flanl› ve canl› bir tarihimizle de tan›fl›yoruz. 

Eski ve Ortaça¤ Türk Gelene¤inde A¤›t

Türklerde ölen kiflinin ard›ndan a¤layarak onun baz› özellikle-
rini anlatmak üzere a¤›t söyleme gelene¤inin eskiden beri var oldu-
¤u bilinmektedir. A¤›t, insano¤lunun ölüm karfl›s›nda veya canl›-
cans›z bir varl›¤›n› kaybetme, korku, telafl ve heyecan an›ndaki
üzüntülerini, feryatlar›n›, talihsizliklerini, düzenli-düzensiz söz ve
ezgilerle ifade eden türküler olarak bilinir.3 Baflka bir tarife göre
a¤›t, ölenin ard›ndan dökülen gözyafllar› ve çekilen gönül ›st›rab›-
n›n ac› dolu terennümleridir.4

Eski Türkçe’de “y›gla-“ veya “›gla-“ kelimesi, a¤lamak mana-
s›nda kullan›l›yordu.5 “Yog” ise eski Türklerde ölen kifli için dü-
zenlenen cenaze törenine verilen add›r ve Divanü Lugati’t-Türk’te
bu kelime “matem, yas; ölü gömülmesinden sonra üç veya yedi gü-
ne kadar verilen yemek.” fleklinde aç›klanmaktad›r.6 Eski Türk-
çe’de yu∫, cenaze merasimi anlam›ndad›r. Yug sözünden yu∫çu
a¤›t söyleyen; yu∫la- cenaze merasimi yapmak; yu∫lat- cenaze me-
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rasimi yapt›rmak gibi isim ve fiiller oluflmufltur.7 Yug/yog törenle-
rinin bafll›ca amac›, ölü yemekleri vermekle beraber ölü için yap›-
lan gösterileri de içine almas›d›r. Nitekim yug merasimlerinde ya-
p›lan a¤›tlar, yüz y›rtmalar, saç kesmeler, ölü konulan çad›r›n etra-
f›nda atlar› koflturmak gibi bir dizi uygulamalar buna örnek olabi-
lir. A. ‹nan’›n da yazd›¤› gibi bu törenin teflekkül noktas› olan “ye-
mek verme” gelene¤i ise ‹slamiyet’ten önceki uygulamalar›n bir te-
zahürü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹slamiyet sonras› dönemde
de ‹slamiyet öncesi gelenek ve inanmalar›n büyük bir k›sm›, ‹slamî
bir hüviyet kazanarak devam etmifltir.8

Tarihi kaynaklar›n da yazd›¤›na göre Türkler, ölülerinin ard›n-
dan yog/yu¤ ad›n› verdikleri törenler düzenler ve o zamanki ad›y-
la sagu söylerlerdi. Kaflgarl› Mahmut’un da örnek verdi¤i Alp Er
Tonga’n›n ölümü üzerine söylenmifl sagu, MÖ 7. yüzy›lda yaflad›-
¤› tahmin edilen Türk hakan› hakk›ndad›r. Bugün Özbek Türkçe-
si’nde kullan›lan y›glamak kelimesi, yog fleklinde a¤›t sürecini ve-
ya ritüeli bildirmifltir. Bu kelimeye Dede Korkut Kitab›’nda rastlan-
mas›, eski Türklerin yog ritüelinin ‹slamiyet’in kabulünden sonra
Ortaça¤’da da var oldu¤unu göstermektedir. Bu flekilde düflünül-
dü¤ünde de cenaze törenleri, bir bak›ma a¤lama törenleri olarak
görülür. ‹lk fliirler gibi de¤erlendirilen a¤›tlar epik ve dramatik ya-
p›lar› ile dikkat çekmekte, bu yönü ile di¤er fliir türlerinden farkl›-
l›k arz etmektedir.

Kaflgarl› Mahmut divan›nda yog fleklinde geçen a¤›t, Orhun-
Yenisey yaz›tlar›nda “s›g›t” olarak kaydedilmifltir. Eski Türkler,
a¤›t yakanlara “s›g›tç›” demifllerdir. Eski Türklerin yas törenlerin-
de s›g›tç›lar›n faal oldu¤u görülür. Nitekim yas tutma âdetlerine
dair Çin kaynaklar›nda verilen bilgilere bak›l›rsa Eski Türklerin ba-
¤›ra ça¤›ra a¤lad›klar›, yüzlerini y›rtt›klar›, saçlar›n› kestikleri gö-
rülür. Yas merasiminde insanlar› a¤latmakla görevli s›g›tç›lar da
bulunurdu. S›g›tç›lar da saçlar›n› kesip yüzlerini boyard›lar. Özel-
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likle ölen kifli bey veya kagan soyundan oldu¤unda yog/yug tö-
renlerini yönetmek için özel s›g›tç›lar davet edilirdi. Hun dönemin-
de kay›tlara geçen bu yog törenlerine Göktürklerde, Uygurlarda ve
9. yüzy›l O¤uzlar›nda ayn› flekilde rastl›yoruz. Bunu Çin kaynakla-
r›, ‹bn Fadlan’›n malumatlar› da onaylamaktad›r. 

A¤›t yakmak ve a¤›t söylemek gelene¤i de¤iflik flekillerde bü-
tün Türk boylar›nda mevcut olup farkl› adlarla adland›r›lm›flt›r.
Mesela, baz› Türk boylar›nda bugün a¤›t ve a¤›t söyleme gelene-
¤iyle ilgili flu kelimelere rastlamaktay›z. Uygurlar a¤›t türü fliirlere
“mersiye kofluklar›”, Kuzey Kafkasya’da yaflayan Kumuklar, Kara-
çay-Malkarlar “küv”, Kerkük Türkleri “sazlama¤”, K›r›m Tatarlar›
“tagmag”, K›rg›zlar “çoktav” derler. Altay Türklerinde de cenaze
törenlerinde ölenin arkas›nca a¤›t yakmak gelene¤i olmazsa olmaz-
lardand›r.9

A¤›t yakmak o kadar genifl bir biçimde yay›lm›flt›r ki sadece
Anadolu’da bile bu kavram için de¤iflik kelimeler kullan›lm›flt›r.
Mesela ‹. Görkem’in tespitlerine göre deyiflat, sa¤u, a¤›, bayat›, de-
me, deyifl, eyiflet, lavik, ölgülü, say› kuru a¤lamak, flin, flivan, ya-
k›m vs. bunlardan baz›lar›d›r. Bu adlar alt›nda a¤›t söyleme gelene-
¤i Anadolu’nun bütün bölgelerinde görülmektedir.10 Birçok Türk
topluluklar›nda a¤›t söyleme, Kur’an okumakla beraber yürütülür.
Mesela, Kazak ve K›rg›z Türklerinde cenaze törenlerinde yüzlerce
çad›r›n birinde hoca ve haf›zlar Kuran-› Kerim okur. “Kuran-› Ke-
rim okuyan haf›zlar›n sesleri ile a¤›t (coktav) okuyan kad›nlar›n
sesleri birbirine kar›fl›r.”11 Buradan görüldü¤ü gibi ‹slamiyet önce-
si dönemde cenaze törenlerinde s›k karfl›lafl›lan uygulamalardan
biri olan a¤›t yakma gelene¤i, ‹slamiyet sonras› uygulama olan
Kur’an okuma ile birlikte uygulanmaya devam etmifltir. Anado-
lu’nun birçok yerinde a¤›t yakma gelene¤inin yerini mevlit okuma
törenleri alm›flt›r. Nitekim mevlitlerde âfl›klar›n fliirlerinin, anonim
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ilahilerin okunmas› mevlidi a¤›t yakma gelene¤inin de¤iflmifl flekli
oldu¤unu varsaymaya olanak tan›r.12

Kaynaklar›n verdi¤i bilgiye göre eski Türklerin cenaze törenle-
rinde a¤lama ifli, bafll› bafl›na bir folklorik olgu olmufltur. Bu flekil-
de belirli ezgilerle fliirler söylemenin yan› s›ra üzüntüyü davran›fl-
larla da belirtmek, yog törenlerinde esas olarak kabul edilir. Eski
Türklerde ölen kiflinin ard›ndan a¤larken gözlerinden yafl dökme-
nin yan› s›ra yüz y›rtma, saç yolma, bafl›na toprak saçma gibi dav-
ran›fllar da sergilenir. Bu davran›fllar› en iyi tasvir eden kaynaklar-
dan biri olan Dede Korkut hikâyelerinde a¤›t biçimi flöyle anlat›l›r:
“Beyrek’in babas› kaba sar›¤› kald›r›p yere çald›, çekti yakas›n› y›rt-
t›, o¤ul o¤ul diyerek bö¤ürdü, feryat figan etti. Ak bürçekli anas›
boncuk boncuk a¤lad›, gözünün yafl›n› döktü, ac› t›rnak ak yüzüne
çald›, al yana¤›n› y›rtt›, karg› gibi kara saç›n› yoldu, a¤layarak s›z-
layarak evine geldi. Pay Püre Beyin penceresi alt›n ota¤›na feryat fi-
gan girdi. K›z› gelini kah kah gülmez oldu, k›z›l k›na ak eline yak-
maz oldu. Yedi k›z kardefli ak ç›kard›lar, kara elbiseler giydiler, vay
beyim kardefl, murad›na maksuduna ermeyen yaln›z kardefl diyip
a¤laflt›lar bö¤rüfltüler.”13

A¤›t, Yas Merasiminin Bafll›ca Unsuru Gibi

A¤›t türünün baz› araflt›rmac›lara göre fliirin ilk örnekleri ola-
bilece¤i görüflleri de ilginçtir. Nitekim bu yazarlara göre “ilk cemi-
yetlerde fliir, ölen ve öldü¤ü için mabudlar aras›na dâhil edilen es-
ki ve yeni reislerin vas›flar›n›n medhi ile bafllam›flt›r”.14 Ritüel içe-
rikli fliirlerin do¤um ve ölümle ilgili söylenen medhiyelerle baflla-
mas› do¤ald›r. ‹nsanl›k tarihinin bu iki fenomeni, özellikle de ölüm,
bütün zamanlarda s›rl› bir kavram olarak de¤erlendirilmifltir. Baz›
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a¤›tlar ki dini içeriklidir uzun y›llar hatta bin y›llar sürecinde söy-
lenmekte ve binlerce fliir yaz›lmaktad›r. ‹flte ‹slam âlemini sarsan
Kerbela olay› buna parlak bir örnektir. Ancak Kerbela olay› a¤›tla-
r›, klasik flairler taraf›ndan yaz›lan mersiye türündedir. Mersiyeler
halk edebiyat›m›z›n a¤›t türüne çok yak›n ve baz› noktalarda ayn›-
d›r. Kerbela olay› ile ilgili kad›nlar taraf›ndan söylenen mersiyeler
zamanla de¤iflikli¤e u¤ram›fl ve birer halk edebiyat› ürününe çev-
rilmifltir.15

A¤›t törenlerinde a¤lama ifli, daha çok kad›nlar›n vazifesi ola-
rak görülür. Çok az halde erkek a¤›tç›lara da rastlamak mümkün-
dür. Eski Türklerden günümüze kadar olan süreçte ölen kiflinin ya-
k›n› olan kad›nlar›n a¤lamas›ndan baflka bu ifli meslek haline getir-
mifl a¤lay›c› kad›nlar›n varl›¤› da bilinmektedir. Bu a¤lay›c› kad›n-
lar, adeta a¤›t törenlerinin yöneticisi veya icrac›s› olma görevini
üstlenirler. Fakat bu a¤lama töreninde tarihi süreç içerisinde önem-
li de¤iflmeler görülür. Eskiden var olan bu a¤lay›c› kad›nlar›n yeri-
ni, yine ayn› görevi gönüllülük esas›na dayal› olarak üstlenen ka-
d›nlar alm›flt›r. Her kad›n›n bildi¤i bir a¤›t mutlaka vard›r. Ancak
köylerde bu ifli yapan a¤›tç› kad›nlar vard›r. Gaziantep’in k›rsal
bölgelerinde, her köyün veya her mahallenin bu ifllerde öne ç›km›fl
kad›nlar› vard›r. Bu kad›nlar, bu törenlere kat›l›rlar ve ayn› ifllevi
yerine getirerek a¤›t törenlerini yönlendirirler. Bunlar, cenaze evin-
de ölenin giysilerini odadakilere göstererek ölenin iyiliklerini, gü-
zelli¤ini, yi¤itli¤ini anlatarak a¤›tlar söylerler. 

A¤›t söyleme gelene¤i ölü kalkt›ktan sonra bafllamakta olup
yasa kat›lanlar› ac›ya ortak etmek amac› tafl›r. Cenaze kalkt›ktan
sonra bütün halk ölü evine “Bafl›n sa¤ olsun”a gider ve edilen a¤›t,
ölü sahibini teselli edece¤i yerde, onun dertlerini tazeler. Ölüye gi-
dip a¤lamamak ay›p say›l›r. Ölü evine gelenlerin kimi vah, tufla,
kimi k›r›k dökük flekiller içinde, kimisi de gelene¤e uygun flekilde
a¤›t ederek a¤lar.16 Ancak özel a¤›t söyleyen profesyonel kad›n
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a¤›tç›lar, ustaca söyledikleri a¤›tlarla duygular› coflturabildikleri
gibi sanat aç›s›ndan mükemmel eserler de oluflturabilmektedirler.
Nitekim geleneksel formüller, kal›plar, ifade flekilleri a¤›tlar› muh-
teva bak›m›ndan birlefltirmekte, yaln›z ferdi özellikler farkl› olmak-
tad›r.

A¤›tlarda temel amaç, ölen kiflinin ard›ndan duyulan üzüntü-
yü dramatik bir flekilde dile getirmektir. Ancak konu biraz genellik
arz etmekte, a¤›tç›lar taraf›ndan duruma göre de¤iflmektedir. A¤›t-
ç›, söylemifl oldu¤u a¤›tta, ölen flahs›n özelliklerinden mübala¤al›
bir flekilde bahseder; yak›nlar›n›n üzüntülerini dramatize ederek
anlat›r ve a¤›tlar›n› irticalen, dokunakl› bir tarzda söyler. Törende
haz›r bulunanlar, a¤›t›n nakarat k›sm›nda a¤›tç›ya ifltirak ederler.
Burada flunu da kaydetmek gerekir ki a¤›t söylenmesi ile, psikolo-
jik olarak hem a¤›ta kat›lanlar hem de ölenin akrabalar› rahatlam›fl
olurlar. Ölenin ruhunun yaflad›¤› inanc›yla, söylenenlerin ölen kifli
taraf›ndan duyuldu¤una inan›lmaktad›r. 

Ancak a¤›t, di¤er türlerden farkl› olarak her zaman de¤il de
yaln›z ölü ile alakal› flekilde söylendi¤inden kaynak kifliler a¤›t söy-
lemeye s›cak bakmamaktad›rlar. Bununla beraber çok meflhur in-
sanlar›n ard›ndan söylenen a¤›tlar a¤›zdan a¤za dolaflarak günü-
müze kadar ulaflm›flt›r. Bu a¤›tlar sonraki zamanlarda söylenen
a¤›tlara örnek teflkil etmifl, bunlar geleneksel söylefli üzerinde flekil-
lenmifltir. 

Anadolu’daki birçok halk türküsünün ortaya ç›k›fl›nda a¤›t
yakma gelene¤inin oldu¤u söylenebilir. “Söz ve müzik bak›m›n-
dan kuvvetli olan a¤›tlar, zamanla türkü haline gelmektedirler: Ege
yöresine ait Ümmü türküsü ile Orta Anadolu’ya ait Bebek ve Cela-
lo¤lan türküleri bu flekildedir. Bu konuda baflka örnekler de bul-
mak mümkündür.”17

A¤›tlar genel itibar› ile belirli bir sebeple söylenmekte olup
Türk halk fliirimizin mani türünde kafiye düzeni olan 8’li hece öl-
çüsüyle, koflma türünde olanlar›n ise 11’li hece ölçüsüyle söylendi-
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¤i bilinmektedir. Ancak bazen bu kural›n ve hece ölçüsünün artt›¤›
veya bozuldu¤u da bir gerçektir. 

Bu bak›fl aç›s›yla de¤erlendirildi¤inde a¤›t törenlerinin ve a¤›t-
lar›n, Türk halk kültürünün bir parças› olmakla birlikte kültürel sü-
reklili¤in oluflmas›na da katk› sa¤lad›¤› ortaya ç›kacakt›r. Zira a¤›t
törenleri günümüzde eskisi kadar görülmemekte, bu törenlerde or-
taya konulan eserler hâlâ “halk türküsü” olarak sevilerek dinlen-
mektedir. Çünkü a¤›tç›n›n ritmik ve melodik geleneksel icra çerçe-
vesinde yapt›¤› a¤›tlar, ki Azerbaycan’da bayat› ça¤›rmak, Irak
Türkmenlerinde hoyrat tarz›nda ezgili bir biçimde söylenmektedir,
zaman geçtikçe anonimleflir ve türküye çevrilir.

Özellikle yas fliirleri olarak de¤erlendirilen a¤›tlar, bir kimse-
nin ölümü üzerine duyulan ac›lar› anlatmak için söylense de ölenin
iyiliklerinin, cömertliklerinin, hay›rseverli¤inin, akraba sever olma-
s›n›n vs. de anlat›ld›¤› bir türdür. Genellikle kad›nlar›n söyledi¤i
bu metinlerde, ölenin karakter özellikleri ve sa¤l›¤›nda yapt›¤› ifller
takdirkâr ve mübala¤al›, övgü dolu bir ifade ile dile getirilir. Türk-
ler Hun döneminden beri a¤›t söylemifl, Çin kaynaklar› bunu be-
lirtmifllerdir. Ayr›ca a¤›tlar, ölen flah›s ile yak›nlar› aras›nda top-
lumsal ifllevi olan bir arac› niteli¤i tafl›maktad›rlar. O nedenle eski
zamanlardan günümüze kadar toplumu a¤latmak için tutulan pro-
fesyonel a¤›tç›lar olmufltur. Profesyonel a¤›tç›lar, irticali bulufllar›
ile ölenin yaflad›¤› döneme ait bütün özellikleri iyi bilen kiflilerdir.

En eski a¤›t fleklinin dörtlüklerden olufltu¤u ve mani türünün
flekil özelli¤inde oldu¤u tespit edilmifltir. Nitekim Kaflgarl› Mah-
mud’un Divanü Lugati’t Türk adl› eserinde Alp Er Tonga hakk›nda
verilen a¤›t örnekleri de dörtlüklerden ibarettir. Ancak bu a¤›tlar
aruzla yaz›lm›flt›r. Her ne kadar aruzla yaz›lsa da Alp Er Tonga a¤›t-
lar›, mani türünün etkisini çok hissettirir. Bugün Azerbaycan Türk-
lerinde, Irak Türkmenlerinde, Do¤u Anadolu’da yaflayan a¤›tlar hep
mani fleklindedir. Ancak hecenin on birli¤inde olan a¤›tlar da vard›r. 

A¤›t yakma gelene¤inin günümüze kadar uzanan süreçte özel-
likle dine ba¤l›l›¤›n a¤›r bast›¤› bölgelerde yavafl yavafl ortadan
kalkmas›n›n temelinde, ‹slamiyet’in bu konuyla ilgili tutumu yat-
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maktad›r. A¤›t yakma gelene¤inin birçok iptidai toplulukta var ol-
du¤u bilinmektedir. ‹slamiyet’ten önce Arap toplumunda uygula-
nan “ba¤›r›p ça¤›rarak, Allah’a karfl› yak›fl›ks›z sözler söyleyerek,
saç›n›, bafl›n› ve elbisesini yolup y›rtarak a¤lamak” ‹slamiyet’te ya-
saklanm›flt›r. Hatta bu konuda ‹slamî kurallara göre çok kesin bir
k›s›tlama olmamas›na ra¤men ölenin ard›ndan a¤lama konusu bile
baz› kimseler taraf›ndan hofl karfl›lanmaz. Ölenin ard›ndan a¤la-
man›n, ölen kifliyi çamur içinde b›rakaca¤›na inan›l›r. Özellikle ölü-
nün ›st›rap çekmemesi için arkas›ndan a¤lamak hofl karfl›lanmaz.
“Genç ölümünde a¤lamak ölüye ac› verir. Ana babaya a¤lan›rsa
günahlar dökülür.” gibi baz› tutumlar, yavafl yavafl a¤›t türünün de
unutulmas›na sebep olmaktad›r. 

Halk aras›nda özellikle genç ve çocuk ölümlerine a¤lanmama-
s› gerekti¤i ile ilgili bir inan›fl oluflmufl hatta bu konuda de¤iflik an-
lat›lar da ortaya ç›km›flt›r. Yukar›da bahsedildi¤i gibi yak›n bir za-
mana kadar var olan bir uygulamaya göre özellikle genç ölümlerin-
de daha çok a¤›t yak›lmas› yönündeki uygulama, günümüzde bü-
yük ölçüde ortadan kalkm›flt›r. Bu tür bir k›s›tlaman›n ‹slamî kural-
lardan kaynakland›¤›n› söylemek de do¤ru olmayacakt›r. Çünkü
Hz. Muhammed’in de kendi çocu¤unun ölümünde a¤lad›¤› riva-
yet edilmektedir. 

Çocuklar›n ölümünde anne baban›n a¤lamamas› ile ilgili tesel-
li niteli¤i tafl›yan bir inan›fl da fludur: “Bebek öldü¤ünde anne ba-
baya flefaat eder. Onlar olmadan cennete girmez.” O nedenle çocuk
ölümlerinde a¤›t yakmak çok az rastlanan bir olayd›r.

A¤›tlar›n Konusu ve fiiirsel Yap›s› 

Eski Türklerden bugüne kadar a¤›tlar avazla, yan›k sesle oku-
nan flark›lar olarak bilinir. Daha eski ça¤larda a¤›tlar iki simli mu-
siki aletinin, kopuzun eflli¤inde söylenirdi. A. Hakverdiyev’in
“Azerbaycan’da Teatr” adl› makalesinde verdi¤i bilgilere göre özel
olarak davet edilmifl yugçu (a¤›tç›), önce ölen kahraman›n yi¤itlik-
lerinden konuflarak onu tarifler, sonra ise kederli flark›yla kahra-
man için a¤›t söylerdi. Merasime ifltirak edenler de hüngür hüngür
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a¤lard›.18 Smompk dergisinin verdi¤i bilgilere bak›l›rsa Azerbay-
can’›n baz› bölgelerinde ölen adam›n akrabalar›, 10-15 gün boyun-
ca ölü evinde toplanarak merhum için a¤larlar. Bunlar›n içinde bi-
risi a¤›t yakar, geriye kalanlar da hüngürtüyle a¤larlard›.19

Genelde ‹stiklal Harbi’nde ölenler için yak›lan a¤›tlar, toplu-
mun haf›zas›nda daha kal›c› olmufltur. Mesela Ö. F. Yald›zkaya’n›n
kitab›nda verdi¤i örnekte kardeflinin flehit olmas›yla kendisinin
kimsesiz ve yaln›z kald›¤›n› düflünen kad›n›n dilinden a¤›tç› flöyle
der:

‹lkbaharda her çiçekler bezeri,
Sonbaharda döker yaprak gazeli,
Kardeflim flehit olmufl nerde mezar›?
Felek beni tafla çald› neyleyim.

Felek sille vurdu ben oldum sersem,
‹yi olmaz dediler her kime sorsam,
Varsam da hekime muayene olsam,
‹yi olmad›k derdi hekim neylesin.

Ben gurbeti geze geze yoruldum,
Evvel alt›n idi flimdi pul oldum,
De¤er bilmez kötülere kul oldum,
Felek beni tafla çald› neyleyim.

Kanatlar›m yoktur ç›rp›n›p uçmaya,
Dizlerim tutmuyor karl› da¤lar aflmaya,
Ellerim ermedi helallaflmaya,
Felek beni tafla çald› neyleyim.20

Bu a¤›t genelde 11’li heceyle yaz›lsa da baz› m›sralar›n›n daha
uzun oldu¤u, hece ölçüsünün ve kafiye fleklinin bozuldu¤u görü-
lür. O bak›mdan fliirsel yap›s› nispeten daha dolgun olan a¤›tlar,
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20 Ö. F. Yald›zkaya, age., s. 36.



mani (bayat›) türünde söylenenlerdir. Özellikle Azerbaycan saha-
s›nda a¤›tlar, genelde mani (bayat›) fleklinde olup kafiye düzeni aa-
ba fleklindedir. Örne¤in:

Müflküm vay, enberim vay
Çal›fl vay, çenberim vay
Baj›-gardafl y›¤›fl›f
Bir oyan, Genberim vay.21

veya

Bu derdi ganam gerek
Odlara yanam gerek
Yad a¤lar, üzden a¤lar
A¤las›n anam gerek.22

A¤›tlar mani (bayat›) fleklinde 7 heceli oldu¤unda aaba, 11’li
hecede oldu¤unda ise abab, cccb, dddb vs. kafiye fleklinde kurulur
ve ço¤u zaman dörtlüklerden oluflur. Ancak kafiyeleri ve heceleri
bozuk olmakla farkl› flekilde kafiyelenen a¤›tlar da vard›r. Özel ya-
p›ya sahip a¤›tlar da vard›r. GAP bölgesi araflt›rmalar›nda Kars’›n
Elbeyli ilçesinden derledi¤imiz iskân türkülerinde Bilal Bey’in ölü-
müne yak›lm›fl a¤›t buna örnek olabilir:

Bilal Bey de Elbeylinin ulusu, 
At›n› çeketdi de Halep valisi, 
Aman aman, aman aman. 
Anas› Gülsüm Hatun da ey boyludu, 
Geldi çifte yavru delisi. 

Gardafl yanar›m, beyler yanar›m. 
Ah ulan a¤lad›lar kimisi de
Dile sö¤dürdüler ç›ram›z›, 
Bofl goydular yuvam›z›, 
Oy oy, oy oy. 
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Gardafl dileni, gönül dileni oy oy. 
Sabah erkenden Isfahan’› basd›lar, 
Aman›n iki gardafl› da biyarada basd›lar. 
Aman aman, aman aman. 
Ganli gömlekleri de b›çaglara basd›lar oy. 

Gardafl yanar›m, beyler yanar›m. 
Ah ulan a¤lad›lar kimisi de
Dile sö¤dürdüler ç›ram›z›, 
Bofl goydular yuvam›z›, 
Oy oy, oy oy. 
Gardafl dileni, gönül dileni oy oy.23

Bu da de¤iflim ve dönüflüm sürecinde a¤›tlar›n a¤›zdan a¤za
aktar›l›rken konusunun korunmas›na ra¤men fliirsel yap›s›n›n bo-
zuldu¤unu kan›tlamaktad›r. Bir baflka a¤›tta da kafiye özelli¤i olan
aaaabb fleklindeki yap›yla karfl›lafl›r›z:

Ak›p gelen Beresil’in gemisi
Gemiden geliyor bir a¤›t sesi
Gelinci mi geldin Bekir emmisi 
K›nac› m› geldin Zeynep halas›
Di nenni de nenni civan›m nenni
Al kanlar içinde yatan›m nenni.24

Türkiye’de mani fleklinde kafiyeleflen a¤›tlar›n ço¤u 8’li hece-
dedir. Bunu, derlenen daha eski folklor örnekleri de gösterir. 

Yol üstünde kutlu kise
Ald›n a¤z›n ba¤lamaya
Eller dü¤ün bayram etmifl
Ben koyuldum a¤lamaya.25
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Ancak Tük folkloru için de¤iflmeyen en bafll›ca özellik a¤›tla-
r›n anonim olmas›, hece vezninde kurulmas›, uzun veya k›r›k hava
ad› verilen ezgilerle söylenmesidir. 

Sonuç

‹slamiyet’ten önceki Türklerin defin merasimlerinin çeflitli
(yakma, gömme, a¤açtan asma) oldu¤u hakk›nda kaynaklar bilgi
verseler de onlar›n de¤iflmeyen âdetlerinden a¤›t yakmakla, ölü afl›
vermek gelene¤inin hem Hunlarda hem Göktürklerde hem Uygur-
larda hem K›rg›zlarda hem Altayl› Türklerde hem Sibirya Türkle-
rinde hem de Orta Asya Türklerinde ortak oldu¤u bir gerçektir. Za-
manla hem dini hem de co¤rafi flartlar›n etkisiyle cenaze törenlerin-
de de¤ifliklik bafl göstermiflse de a¤›t yakmak gelene¤i günümüze
kadar varl›¤›n› koruyabilmifltir. Sosyo-kültürel ve tarihi ba¤lamda
a¤›t, Türk kültürünün en uzun ömürlü ö¤eleri aras›nda yer almak-
tad›r. O bak›mdan a¤›t, bütün zamanlarda Türk kültürünün olmaz-
sa olmazlar›ndan olmaya devam etmifltir. 
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