
Öz

Halkýn hayatýndaki her konu þiirde iþlenmektedir. Çorum, ülkemizin þiir sahalarý 
arasýndadýr. Sözlü þiir geleneði Çorum'da günümüzde de yaþamaktadýr. Þiire baþlama nedenleri 
kiþiden kiþiye deðiþmektedir. Önemli olan þiir tekniði ve seçilen konulardýr. Ustalarý bilmek kadar 
kendi tarzýný da oluþturmak gerekmektedir. Geleneðin varlýðý için süreklilik oluþmalýdýr. Bu 
süreklilik de Çorum için geçerlidir. Çorum, kadýn âþýklarý ve þairleriyle önemli bir merkezdir. 
Sözlü gelenekler deðiþimle bugüne ulaþmýþtýr. Önemli olan deðiþimi takip edebilmektir. Sözlü ve 
yazýlý kültür ortamlarý farklý özelliktedir. Bu nedenle geliþme farklý dönemlerde farklý özelliktedir. 
Geçmiþ yüzyýlda toplumda birçok þey deðiþti. Söz sanatlarý da bu deðiþimden etkilenmiþtir. 
Mukayeseli çalýþmalar bu nedenle önemlidir. 
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 Çorum Folk Poetry and Minstrel Style:  Identification and 
Recommendations w e s

Abstract

Any subject is tackled  with poems in the general life of people in Çorum in Turkey. 
Çorum is one of the towns where the poems are recited and written. Oral poetry has been still 
carried out here in Çorum. Starting reciting the poetry depends upon from the person but it is 
important to use the appropriate technique and to choose of the subject. It is necessary  to know the 
masters of the  folk poetry as well as to develop one's own syle. One has to obey the rules the tradition 
in order to survive the oral poetry. This continuity is necessary for Çorum also.This  town is  a  
famous center for its women poets and ministrels. Oral reciting poems has reached to our age by 
changes, because of this it is important to follow the the changes. Written and oral mediums of 
culture  are different because of this changes are different in different ages. Many things have 
changed in the past age. Oral art of words have also changed. The comparative studies on oral are 
necessary oral poetry for his reason.

Keywords: Çorum Folk Poetry, Minstrel Tradition, Oral Poetry, Women Minstrels, Poetry and     
                   Technical Structure.
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I. HECELÝ ÞÝÝR; OZANLAR, ÞAÝRLER, ÂÞIKLAR VE   
    GELENEÐÝN DURUMU

Halkýn içinde yetiþmiþ âþýklarýn, ozanlarýn, þairlerin ya da adý bilinmeyen 
halk sanatçýlarýnýn hece ölçüsü ile söyledikleri veya yazdýklarý edebî eserlere genel 
anlamda halk þiiri adý verilmektedir. Toplumun duygusunu, inancýný, acýsýný, 
neþesini, dünya görüþünü, ideallerini yansýtan halk þiiri metinleri, bireysel veya 
anonim yapýdadýr. Sahibi bilinenler “saz þiiri” veya “âþýk tarzý þiir”, kaynaðý 
bilinmeyenler ise “anonim halk þiiri” biçiminde tasnif edilmektedir.  

Kültürün unsurlarý, taþýndýklarý gelenek esas alýnarak tanýmlanmaktadýr 
(Yýldýrým, 1998:38-39). Bugüne kadar sözlü ve yazýlý olarak tasnif edilen iki ana kol 
üzerinde yoðunlaþan bir iþleyiþ söz konusudur. Yazýnýn, kaydetmeye dayalý kolaylýðý 
dýþýnda, icraya, sözlü <sözel> yapý üzerinde, baþlý baþýna etkileyici bir özelliðinin 
olmadýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Þairlik yönüyle, eserlerini kendi beðeni 
süzgecinden geçirerek oluþturan kalem erbabýnýn, çoðu zaman, ürettiði nazým 
unsurlarýný, kendi sesi ile sunumu söz konusu bile olmamaktadýr. Hâl böyleyken, bu 
yolda üretilmiþ manzumelerin, sözellik açýsýndan bir tasnife tabi tutulmasý elbette söz 
konusu olmayacaðý için, icra yapýsý içinde konumlandýrmak da mümkün deðildir. Bu 

1baðlamda, üzerinde inceleme yaptýðýmýz “Çorum Halk Þiiri” geleneði , sözlü ve yazýlý 
kültür ortamý özelliklerini bir arada yürümesi noktasýnda çalýþma konusu edilmiþtir. 

Mekânýn, kültür aktarýmýndaki önemi, UNESCO yaklaþýmlarý açýsýndan 
da, farklý mekânlarýn farklý icralara zemin olmasý (Oðuz, 2007:32) bakýmýndan 
vurgulanan çalýþma alanlarý hâlindedir. Gelenekleþmiþ yapýsýyla, toplumun “sözel 
hafýzasýnda” yaþatýlan þiir metinleri, farklý yer ve zamanlarda icra edilmekte, diðer bir 
ifadeyle, dinleyicilere sunulmaktadýr. Usta malý þiirlerin yaný sýra, esasen kendi 
eserlerini icra eden halk sanatçýlarý, yukarýda ifade ettiðimiz iki önemli alanýn, 
uygulama noktasýnda farklýlaþmasýyla kendi þartlarýna baðlý olarak, yine iki önemli 
icra ortamýný kullanmaktadýr. Bunlarýn birincisi, aktif-sözel icra ortamlarýdýr. Bu icra 
mekânlarýnda, anlatan ile dinleyen yüz yüze iletiþim içindedir ve karþýlýklý etkileþim 
söz konusudur. Ýkinci tipteki pasif-elektronik icra ortamlarýnda ise, dinleyiciyi, 
sadece “seyirci” konumunda görmekteyiz. Bu iki icra yapýsýný, alt baþlýklar hâlinde 
þöyle sýralayabiliriz: 

M. Mete TAÞLIOVA

1. Sözel <aktif> Ýcra Ortamlarý 

          1.1. Düðünler

                    1.1.1. Niþan, Nikâh, Toy Meclisleri

                    1.1.2. Sünnet Düðünü Meclisleri

          1.2. Köy Odalarý 

                    1.2.1. Köy Odasý veya Köy Evi 

                    1.2.2. Aða-Bey Konaðý-Evi 

          1.3. Kahveler 

                    1.3.1. Günlük Fasýllar 

                    1.3.2. Ramazan Geceleri 

          1.4. Hanlar 
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Kültürün, teknoloji ile yeniden sunumu üzerinde geliþen ve geniþleyen 
çalýþmalarýn, genel adlandýrma ile “elektronik kültür <icra> ortamlarý” biçiminde 

2nitelendiðini bilmekteyiz. “Elektronik unsurlar ”, kültür deðerlerini, deðiþen beðeni-
referans kaynaklarýna göre, kendi tekniði açýsýndan þekillendirerek sunduðu yapý, 
bilginin-geleneðin güncellenmesi noktasýnda, kimi zaman “modern-çaðdaþ” 
yorumun, kültürel arka plandan baðýmsýz ve “baðlam”ý neredeyse tamamen “yok” 
hükmünde kabul etmesiyle, beklenen sonucu vermekten uzaktýr. Sadece, kulaða 
dayalý olarak günlük hayata giren gramofon-radyo-teyp gibi ilk adým elektronik 
“iletim” araçlarý, ilerleyen dönemde, “iletiþim” düzeyine ulaþarak, gerek âþýk tarzýnýn 
gerekse ozanlýk-þairlik mensuplarýnýn, kabul edilebilir yeni bir yorum ile eserlerini, 
dinleyiciye sunmalarý için nitelikli bir imkân sunmuþtur. Ancak, “göz”e <görüntülü-
görsel> hitap etmeðe baþlayan ve TV genel baþlýðýnda günlük hayatý kapsayan teknik 
araçlar, geleneði tamamen ve þartsýz olarak, hem icracýyý hem dinleyiciyi <seyirci>, 
iletiþim <etkileþim> boyutunda tutamamýþtýr. Esasen, icrayý veya eseri, olduðu gibi 
ve hiçbir müdahale olmaksýzýn “nakletme” biçiminde taþýmasý, görev yapmasý 
gereken yeni elektronik unsur, bu noktaya gelmemiþtir, gelememiºtir.    

Yukarýda sýraladýðýmýz icra ortamlarý, mekân hususiyetlerine göre, yöreden 
yöreye deðiþkenlik veya tek tip bir yapý gösterebilmektedir. Elektronik kültür 
ortamýnýn, Çorum þiir geleneði üzerinde “dönüþtürücü” etkisinin görülmesinden 
önce, köy odalarý, cem evleri, kahveler de yörenin þiir varlýðýný besleyen imkânlar 
sunmuþtur. Hepsinden farklý olarak, düðün-niþan-sünnet meclislerinin önemi, ülke 
genelinde olduðu gibi, bu yöre için de hayati öneme sahiptir. Burada, ayrýca, Alevi-
Bektaþi kültür muhitine mensup gelenek temsilcilerinin, sazýn ve sözün ustalarýyla 
birlikte, gerek yetiþme döneminde gerekse ustalýk makamýnda, usta malý veya 
kendilerine ait deyiþleri-türküleri, cem törenlerinde sunduklarý görülmektedir. 

          1.5. Bayramlar, Þenlikler, Festivaller 

                    1.5.1. Âþýklar Bayramý 

                    1.5.2. Þenlikler, Yerel Kutlamalar, Festivaller 

          1.6. Özel Gün ve Gece Programlarý

                    1.6.1. Cem Merasimi

                    1.6.2. Anma Geceleri 

          1.7. Yurt Dýþý Programlarý

                    1.7.1. Türklerin Evleri

                    1.7.2. Türk Kahvehaneleri <Cemiyetler, Lokaller>

                    1.7.3. Federasyonlar, Birlikler

2. Elektronik <pasif> Ýcra Ortamlarý 

          2.1. Televizyon Programlarý 

          2.2. Radyo Programlarý 

          2.3. Teyp Kasetleri ve CD 

          2.4. Internet (Taþlýova 2006:149-243)
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Ýl merkezi ve merkeze baðlý köylerle birlikte, halk þiiri tarzýnda 
söyleyenlerin, yoðun olarak Alaca, Osmancýk, Mecitözü ve Sungurlu ilçelerinden 
olduðunu görüyoruz. Bunun yanýnda, Boðazkale, Uðurludað ve Ýskilip'ten de 
temsilciler yetiþmiþtir. 

Geleneksel anlamda bir icracý olmamakla birlikte, ºair veya kalem ºairi olarak 
halk ºiiri vadisinde eser üreten Çorumlu temsilcilerin önemli bir kýsmý çiftçilik ve 
esnaflýk yapmaktadýr. Ýlkokul mezunlarýnýn sayýca fazla olmasýnýn yanýnda; 
öðretmen, mühendis, avukat ve eczacý gibi üniversite eðitimi almýþ olanlar da vardýr. 
Ýhsan Hýnçer (1963: 3127) “halk þiiri, kaynaklarýnda kurumaya yüz tutmuþken, aydýn 
þairler ona can ve heyecan vermiþ…” derken, teknik yönden olduðu kadar, konularý 
iþleyiþ biçimleriyle de üst düzeyde söyleyiþ sahibi kiþileri kastetmektedir. Bu 
düþünceden hareketle, Çorum için belki bu derecede büyük bir katký veya farktan söz 
etmek abartýlý olacaktýr. Ancak, hecenin bu þehirde bir “kültür kuþaðý” hâlinde yaþýyor 
olduðu ve geleceðe bir damar olarak da bu yönüyle taþýnacaðý kabul edilebilir.   

Çorumlu gelenek temsilcilerinin bir kýsmý, eserlerini, “türkü” formuna 
uygun olarak oluþturmakta; kimi zaman yalnýzca kendilerinin çaldýðý kimi zaman da 
“alt yapý” ile oluþturulan ezgi eþliðinde, eserlerini <þiir-türkü> icra etmektedirler. 
Bu konuda, eserlerin ezgi veya söz itibariyle, kime ait olduðu noktasýnda bazý ihtilaflý 

3durumlar yaþansa da , yörenin, gerek “mahallî” karakteri gerekse “âþýklama” 
düzenindeki yapýsý, önemli bir kaynak olduðunu iþaret etmektedir. Saz eþliðinde, âþýk 
tarzý söyleyiþe baðlý olanlar, en az bir kaset ve-veya CD yaptýklarýný ifade etmiþlerdir. 
Çorum'da veya büyük þehirlerde yaþayanlarýn birçoðu, þiirlerini, küçük veya orta 
boyuttaki kitaplarda toplamýþlardýr. Ayrýca, önemli bir kýsmý da, yerel gazete ve 
dergilerde ºiirlerini neºretmektedirler. 

Bunun yaný sýra, yerel televizyon ve radyolarda, kendi þiirleriyle birlikte, 
yörede bilinen ve beðenilen usta malý eserleri de okuyarak halka duyurmaktadýrlar. 
Âþýk tarzýnda çalýp söyleyen isimlerden Hüseyin Çýrakman, Sürmelican Kaya, Kevser 

4Ezgili, Haþimi Aslýhak, Gülâbi, Rýfat Kurtoðlu , Orhan Aykaç, Ali Baþturan, Halil 
Erdoðan, Bayram Düþünür, Gülsüm Kahraman, Halil Çimen, Kemal Özgür, 
Mehmet Ali Eröksüz, Müslüm Koygun gibi bilinen isimler, gerek mahallî seviyede 
gerekse ülke çapýnda yapýlan festival, þölen, bayram gibi programlara <fasýl> 
katýlmaktadýrlar. 

II. ÞÝÝRE BAÞLAMA NEDENLERÝ

Anadolu âþýklýðýnda, rüyada bade içmek, þiire baþlamanýn en önemli 
nedenleri arasýnda görülmektedir. Gerek âþýk tarzýnda söyleyenler gerekse bu tarza 
göre yazan ozan ve þairler arasýnda, rüyada bade içerek þiire baþlama modeli, “Allah'ýn 
vermiþ olduðu ilham ile ozanlýða baþlama” (Ozan Sinemi, 2007:169) biçiminde ifade 
edilebilmektedir. Bunun yanýnda, gerek küçük yaþlarda gerekse gençlik yýllarýnda, 
aile içinde veya yaþanýlan yörede, sazlý-sözlü ortamlarda bulunmak da, þiire 
yönelmeyi saðlamaktadýr. Yüzyýlýn son çeyreðinde gördüðümüz, defter ve kitap gibi 
yazýlý basýlý materyali okuyarak, sesli ve/veya görüntülü kayýtlarý dinleyerek-izleyerek 
usta âþýklarý taklit etmek veya ilk denemeleri “nazire” tarzýnda söylemek-yazmak 
biçiminde (Barýþcan, 2008:2) þiire baþlayýþ örneklerini Çorumlu temsilcilerde de 
görmekteyiz. 

M. Mete TAÞLIOVA
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Çorum'da görüþtüðümüz gelenek temsilcileri, küçük yaþlarda, saza-söze 
duyduklarý ilgi ile ilk deyiþlerini söylemiþlerdir. Sevdiði kýzla evlenememek, büyük 
üzüntüleri ve çaresizliði söz ile dýþa vurmak, gurbet ve bazen de fakirliðin sonucunda 
þiire yöneliþin örneklerini görmekteyiz. Aile veya akraba fertlerinden birinin, âþýklýk 
veya þairlik yolunda deyiþ-þiir-türkü söyleyen kiþilerin, yöneliþlerinin baþlangýç 
nedeni, bazen içinde yetiþtikleri bu kültürel ortamlardýr.  

Çorum'un tanýnmýþ isimlerinden, Hüseyin Çýrakman, babasýnýn saz 
çalmasa da sesinin güzel olmasý ve söylediði zaman çevredekilerin hayranlýkla 
dinleyebildikleri ustalýkta olduðunu, bunun da kendisi için bir özenme veya babasýna 
benzeme amacýyla örnek oluþturduðunu söylemektedir (S. Çýrakman, 2002: XV). 
Anadolu halk þiiri temsilcilerinin önemli bir kýsmý, þiirlerini saz eþliðinde icra 
etmektedir. Bu baðlamda, Çorumlu gelenek temsilcileri; þiiri saz eþliðinde 
söyleyenler ve sazý kullanmayanlar biçiminde ikiye ayrýlmaktadýr.  

Sazýyla geleneði icra edenlerin bir kýsmý, âþýklýðýn geleneksel yapýsýna baðlý 
olarak, þiire saz çalarak baþlamýþtýr. Bir diðer kýsmý ise, önce þiir söylemeðe baþlamýþ, 
saz çalmayý ise ilerleyen yýllarda öðrenmiþtir. 

Geleneksel meslek dallarýnýn genelinde gördüðümüz gibi, âþýklýk 
geleneðinde de, usta-çýrak sistemi içinde yetiþmek ayrý bir önem taþýmaktadýr. Klasik 
anlamda, âþýklýk için, aday, ustasýnýn yanýnda kendisinin saz-söz-icra gibi temel 
nitelikleriyle, dinleyerek-gözlemleyerek ilerlemektedir. Günümüzde, bu yolun takip 
edilmesiyle birlikte, bazen de, “daha önce yaþamýþ bir âþýðý kendisine üstat seçerek” 
(Kaya, 1994:40) ve onun tarzýnda söylemeðe çalýþarak, usta-çýrak sisteminde 
yetiþmenin örneklerini görmekteyiz.  Üstat olarak “örnek” seçilen temsilci, yerel 
veya ülke genelinde þöhretiyle tanýnmýþ biri olabileceði gibi, bazý durumlarda da 
kendi köyünden veya inanç dairesinden birini tercih etmek biçiminde görülmektedir. 
Çorum örneðinde, âþýk tarzýnýn takipçisi olan gelenek temsilcilerinin Âþýk Veysel, 
Þekip Þahadoðru, Hüseyin Çýrakman gibi isimleri tercih etmeleri, bu baðlamda 
deðerlendirilmelidir. 

III. ÞÝÝRDE TEKNÝK YAPI

ªiirlerde, zengin ve tam kafiyenin ustalýkla kullanýldýðýný; ancak, yazýlýþý ayný 
olan farklý anlamdaki kelimelerle kurulan “cinas”ýn, fazla iþlenmediðini görmekteyiz. 
Tek ses benzerliðine baðlý olan “yarým kafiye” daha fazla kullanmaktadýr. Bu tek 
yönlülük gibi görünen durumun nedeni olarak, geleneðin “sözlü icra ortamlarý”nda 
sürekli ve sistemli olarak yaþatýlmamasý ve yarým kafiyenin saðladýðý kolaylýk 
söylenebilir.  

Âþýklýk geleneðinde, ayak sözü ile dörtlüklerin son mýsralarýndaki kafiye 
kastedilir. Ýkinci dörtlükten itibaren, þiiri meydana getiren dörtlüklerin ilk üç mýsrasý 
kendi aralarýnda kafiyelenir. Hâlbuki ayak, bunlardan baðýmsýz olarak dördüncü 
mýsralar arasýnda bir kafiye bütünlüðü arz etmek durumundadýr. Bir baþka deyiþle, 
âþýk þiirleri iki çeþit kafiye sistemi ile vücuda getirilir. Birincisi; dörtlüklerde, ilk üç 
mýsrada oluþturulan kafiyeler; ikincisi ise, dörtlüklerin son mýsraýnda ses birliði 
saðlama esasýna dayalý olarak meydana getirilen kafiyeler. Bunlardan ilkine kafiye veya 
uyak, dörtlüklerin son mýsralarýnda oluþturulan kafiyelere ise ayak denir (Kaya, 
1999:2). Bu tanýma baðlý olarak; âþýk tarzý da dahil olmak üzere, Türk halk þiirinde 

87
Kadýn Temsilcileriyle Birlikte Çorum'da Halk Þiiri ve Âþýk Tarzý Üzerine Tespit ve Öneriler 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 



ayak kullanýmýnýn, mýsranýn baþýnda ve ortasýnda da olmakla beraber, mýsranýn 
sonunda kullanýldýðýný görüyoruz. Mýsranýn sonu derken, en sondaki kelime veya 
kelime grubu kast edilmemektedir. Redif kullanýmý da halk þiirinin genel özelliði 
olduðu için, rediften önceki son sözcük, ayaðý oluþturan kelimedir. Mýsra baþý 
kafiyeye örnek olarak Sefil Eröksüz'ün (2002:29) “Ozan Deðil mi” isimli ºiirini 
verebiliriz:

Ýnsanlýðýn iç yüzünü  

Bilen de ozan deðil mi? Zulüm yakýþmaz insana

Aðlayýp iki gözünü Coþ olup aþk deryasýna

Silen de ozan deðil mi? Dalan da ozan deðil mi?

11 heceli þiirlerin, 8'li ve 16'lý örneklere göre daha fazla olduðunu 
görmekteyiz. Koþma tarzýna uygun olarak, 20 kýtaya kadar uzayan þiir örnekler de 
mevcuttur. Anadolu sahasýnda, gerek âþýk tarzýnýn gerekse ozanlýk-þairlik 
temsilcilerinin yoðun kullandýklarý kafiye türünün, tek ses benzerliði ile kurulan 
yarým kafiyeyle birlikte tam kafiye olduðunu görüyoruz. Þiirlerini yazarak oluþturan 
isimler de dahil olmak üzere, esasen icra sýrasýnda birden fazla harfin “ses benzerliði” 
üzerine kurulu olan tam veya zengin kafiyenin, yazýya geçirildiði zaman yarým kafiye 
olarak görülmesi, yazýlý gelenek mensuplarýnýn kafiyeyi, kulak kafiyesine göre 
oluþturduðunu göstermektedir. 

Ben bir rüya gördüm, desem mi bilmem;             Tarumar bahçeler, güz evi küskün, 

Bülbül gitmiþ, terk eylemiþ gül beni.       Asmalar üzümsüz, baðbaný üzgün, 

Aðalanacak yerde elbette gülmem,       Elmalar, armutlar, erikler düþkün;

Ýçten içten yaralýyor dil beni.       Can evimden vurdu esen yel beni. 

….

Muzafferî kendi kendin dinledi, 

Bazen sustu kaldý, bazen ünledi, 

Bir dokundum, bin ah ile inledi, 

Verem etti cura sazda tel beni  (ªanver, 2007: 33-34) 

Yerel dil özelliklerine baðlý olarak mahalli aðýz kullanýmý, özellikle köy ve 
ilçede ikamet edenler arasýnda yaygýndýr. Ancak, Çorum aðýz özellikleri, standart 
Türkçeden önemli farklýlýklar göstermediði için, þiir metinleri de kolay anlaþýlýr 
niteliktedir. 

  
IV. MAHLAS ALMA

Mahlas kullanýmý, sözlü þiir geleneðinde, anonim olmayan eserlerin en 
belirgin yanýdýr. Âþýklarýn mührü hükmündeki mahlas, halk þiiri geleneðinde 
söyleyen-yazan temsilcilerin de ihmal etmedikleri bir konudur. Ýnceleme konusu 
yaptýðýmýz Çorum örneðinde, sözlü ve yazýlý kaynaklardan derlediðimiz þiir 
örneklerinde, önemli sayýdaki eser sahibinin, mahlas kullandýðýný görüyoruz. 
Anadolu âþýk tarzýna uygun olarak, Çorumlu âþýklar-ozanlar, þiirlerinin sonunda 
mahlas kullanýmýnda, ortaklýk göstermektedir. Halk þairi olarak, yazýlý ortamda 
üretilen þiirlerin ise bir kýsmýnda mahlas kullanýlmaktadýr. 

Selam olsun tüm cihana
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Gelenek temsilcilerinin, geçmiþten bu güne; âþýk, ozan, halk ozaný, halk 
þairi, þair (Artun, 2002: 67-68) gibi kullanýmlarýn yaný sýra, Veli, Kul, Sefil, Can, 
Derviþ, Bektaþ, Çelebi gibi ön isim veya sýfatlarý kullandýklarýný görmekteyiz. Bu 
kullanýmlarýn yaný sýra; gerek kendi tercihiyle gerek bir ustanýn tavsiyesi veya 
kendisine yakýþtýrýlan “sýfat” nitelemesiyle kullanýlan mahlaslar vardýr. Buna örnek 
olarak þu isimleri sýralayabiliriz: Hâfýzî, Noksanî, Deryâi, Fedâi, Sûzi, Ýfþâi, Hilâlî 
(Ercan, 1991). 

Özellikle, Alevi-Bektaþi þiir geleneðine baðlý söz erbabý temsilcilerin, bu tarz 
kullanýmý yoðun olarak tercih ettiklerinin örnekleri mevcuttur; Sefil Ahmet, Sefil Ali, 
Kul Sefili, Sefil Eröksüz, Kul Veli, Kul Süleyman (Ývgin, 2009) bu kullanýmlara örnek 
durumundadýr. 

Ülkemizde, 1960'larla beraber, “âþýk” yerine “halk ozaný” söyleyiþinin 
yaygýnlaþtýðýný görmekteyiz. Özellikle, Amerikan-Batý karþýtlýðý ve sosyal tepki 
hareketinin de içinde yer alan bazý isimlerin, bu konuda, ön planda bir “tercih” ortaya 
koyduklarýný görmekteyiz (Baºgöz, 2008: 20-21). 

Deðiþen bu tercih için, Hikmet Dizdaroðlu (1979: 71) farklý bir düþünce 
taþýmaktadýr: “Bu kullaným, saz þiiriyle ilgili bulunmayan kiþilerce yakýþtýrýlmýþtýr. 
Geçerli hiçbir yaný yoktur. Yapýlan þey, halk þiiri öbeðindeki 'þair' sözcüðünün, 'ozan'la 
deðiþtirilmesidir. 'Halk þairi'ndeki yanlýþlýk bir kez daha yinelenmiþ 
oluyor…/…Ozan sözcüðünü 'þair' karþýlýðýnda alabiliriz.” Baþgöz ve Dizdaroðlu'nun 
tespitleri, iki yönüyle, bu adlandýrmanýn, hâlen yerine oturmadýðýný göstermektedir. 

Anadolu'nun birçok yerinde, “âþýklýk geleneðinin mütemmim cüzleri” 
olarak belirlenen özelliklerin en azýndan bir kaçýný ustalýkla icra edebilen gelenek 
temsilcilerine “âþýk” denirken; günümüzde, eline sazý alan ve birkaç usta malý deyiþ 
veya saz ile çaldýðý ezgiye dahi uymayan mýsralarý söylerken “görünen” kiþilere de âþýk 
adý verilmektedir. 

Bu noktada yapýlmasý gereken, âþýk ile ozan veya þair söyleyiþlerinin, 
geçmiþten bugüne ve geleceðe dair “yerli yerinde” ve icraya <eserin oluþturulma 
biçimi> dayalý bir adlandýrmanýn yapýlmasýdýr. 

Çorum'da mahlas kullanma geleneðine baktýðýmýzda, genellikle isim, soy 
isim veya dünya görüþüne uygun olarak seçilen bir sýfatýn tercih edildiðini görüyoruz:   

- Ýsmin mahlas olarak kullanýlmasý: Abbas Balcý-Abbasî; Halil Erduðan-Halil; 
Hasan Ünalan-Hasan; Haþimî Aslýhak-Haþimî 

- Soy isminin mahlas olarak kullanýlmasý: Halil Odabaþ-Odabaþ; Halil Kaymak-
Ozan Kaymak; Hamdi Alkýr-Alkýroðlu

- Ýsmin önüne bir niteleme ifadesi getirerek mahlas kullanýlmasý: Dursun Karslý-
Can Dursun 

- Farklý bir ismin veya sýfatýn tercih edilmesi: Halil Çimen-Boranî; Hasan 
Hüseyin Güday-Figanî; Haydar Kýlýç-Ozan Garip; Müslüm Koygun-
Cefaî; Orhan Aykaç-Kul Ýrfanî; Ali Rýza Öztürk-Sorsavuþ

- Ýlçe veya köy adýnýn mahlas olarak kullanýlmasý: Ömer Kiday-Uðurludað; Ali 
Baþturan-Asarî.
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V. KARÞILAÞMA - ATIÞMA - DEYÝÞME

Anadolu sahasý âþýklýðýnýn, özellikle Kuzeydoðu Anadolu bölgesinde, 
olmazsa olmaz þartlarýndan birisi de, doðaçlama olarak, meclis huzurunda 
karþýlaþma-atýþma yapabilmektir. Hikâyeciliðin de önemli icra alanlarýndan olan bu 
yörede, karþýlaþma-atýþma töresi, geleneksel hikâye anlatýmýnda, kahramanlarýn 
dilinden âþýðýn ustalýðýný göstermesi için imkân saðlamaktadýr. Hikâye metinlerinde, 
genelde ikili biçimde örneðini gördüðümüz karþýlaþma <karþýlýklý deyiþme> 
örneklerinin, âþýk tarzýnda söyleyenler arasýnda ikili, üçlü ve bazen de dörtlü olarak 
yapýldýðýný biliyoruz. 

Kendilerini “âþýk” sýfatý ile geleneðe baðlayan þiir erbabý arasýnda, gerek kendi 
aralarýnda gerekse festival veya resmi/özel programlarda bu tür karþýlaþma-atýþma 
örneklerini sunduklarýný görüyoruz. Yörenin bilinen isimlerinden Kemal Özgür, 
Müslüm Koygun (Cefaî) ve Türkmenoðlu arasýndaki üçlü karþýlaþma örnek metin 
olarak gösterilebilir. 

Kemal Özgür
Can dostum gel tatlý dilden ayrýlma
Hak yanýnda hakça kullan lisaný
Ýkrardan imandan yoldan ayrýlma
Yalan bozar ikrar ile imaný

Müslüm Koygun (Cefaî)
Ariflerden öðüt almak ne güzel
Muhabbetle kâmil olmak ne güzel
Birlik ile dirlik bulmak ne güzel 
Kurtlar yer sürüden her ayrýlaný 

Türkmenoðlu
Takdirden korkusu olur mu erin
Yazýlýr deftere hayýrla þerin 
Tartýlýr amelin ayrýlýr yerin 
Hak daðýna göre verir boraný (Özgür-Koygun, 2002: 97-100)
 
Bu karþýlaþma, yediþer dörtlük söylenmesiyle yirmi bir kýtadan 

oluþmaktadýr. Kemal Özgür, açtýðý ayaðý, ikinci ve dördüncü mýsrada kullanmýþtýr. 
Müslüm Koygun ve Türkmenoðlu ise, söyledikleri ilk dörtlük olmasýna ve dördüncü 
mýsrayla birlikte ikinci mýsrada da kullanmalarý gereken ayaðý son dizede 
iþlemiþlerdir. Geneline baktýðýmýzda, “geniþ ayak” ile sürdürülen karþýlaþmanýn 
kafiyeyi devam ettiren diðer ayak kelimeleri þunlardýr; zindaný, mekâný, lokmaný, 
vicdaný, imkâný, zamaný, cihaný, þeytaný, yalaný, niþaný, kazaný, yýlaný, kaný, abaný, 
dumaný, çýkaný, dermaný, düþmaný… 

Bildiðimiz gibi, düðün veya kahve fasýllarýnda olduðu kadar, festival, bayram 
veya þölen hâlinde düzenlenen âþýk programlarýnda, dinleyicinin en beðendiði bölüm 
olmasýyla birlikte, karþýlaþma-atýþma kýsmý “yarýþma-hüner gösterme” yönüyle daha 
çok dikkat çekmektedir. Çorum'da ikili veya üçlü biçimde sunulan örneklerini tespit 
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ettiðimiz bu karþýlaþma dörtlüklerinde ayak, genelde icracýlarýn kendi tercihi ile 
yapýlmaktadýr. Ancak, þunu söylemek gerekmektedir ki, Çorum'da doðaçlama 
karþýlaþma-atýþma dalý fazla yaygýn deðildir. Serbest biçimde oluþturulan “güzelleme” 
türünde de gördüðümüz bu “ayak verme” konusunda, ülke çapýnda da ismi bilinen 
Çorumlu gelenek temsilcilerinden Hüseyin Çýrakman'ýn (1992) düþüncesi þöyledir: 
“Ne yazýk ki, bu köklü geleneðimizi yozlaþtýranlar da var. Tam anlamýyla kaþ yapayým 
derken, göz çýkaran kiþiler âþýklarýmýzý olumsuz þekilde yönlendiriyorlar. Bu 
olumsuz davranýþlarýn en belirgin örneði ise, âþýklar yarýþmasýnda ayak verme 
uyduruðudur. Yunus'a, Pir Sultan'a, Emrah'a, Seyranî'ye, Karacaoðlan'a ve daha 
nicesine ayak verilmiþ midir? Elbette ki hayýr. Bu ayaklar onu icat eden baþýn altýna 
yarar, varsýn kýrk ayaklý olsun.” Bu yorum, 20. yüzyýl Çorum âþýklarýnýn üstat 
isimlerinden birine ait olmasýyla önem taþýmaktadýr. Özellikle Kuzeydoðu Anadolu 
tarzýndan farklý olarak, Orta Anadolu âþýk geleneði ile Alevi-Bektaþi tarzýna mensup 
söyleyiþin kesiþtiði noktanýn, doðaçlama (irticalen) deyiþ ve karþýlaþmaya bakýþý 
hakkýnda fikir vermektedir. 

VI. ÝÞLENEN KONULAR

Sosyal gerçekliðe baðlý olarak, her türlü düþünce, hayâl, ºikâyet, sevinç, 
üzüntü ve fikir ºiire konu olabilmektedir. Ýster klasik anlamda aþký, gurbeti, sýkýntýyý, 
millî ve manevi deðerleri iþlesin ister güncel siyasî, ekonomik, teknik geliþmeleri ve 
olaylarý iþlesin; þunu söyleyebiliriz ki Çorum halk þiirinde her türlü konu ele 
alýnmaktadýr. Esasen, halkýn þiirinin, hayatýn her alanýna deðinmesi; halkýn dili 
olmasýnýn yanýnda her türlü beºeri ve sosyal meseleyi yansýtmasý, bir var oluþ 
nedenidir. Bununla beraber, yöreden yöreye bazý temalarýn, daha yoðun olarak 
iþlendiðini de bilmekteyiz. Hayat þartlarý ve toplum yapýsý, bunu þekillendiren temel 
yapý taþlarýdýr. Bununla birlikte, yörenin tanýnmýþ usta âþýk veya âþýklarýnýn, 
gördükleri ilgiyle paralel olarak belli konularý daha fazla iþlemiþ olmalarý, arkadan 
gelen temsilcileri de etkilemiþtir. Bazý þiirlerin, birkaç konuda yoðunlaþmasýnýn temel 
nedenlerinden birini burada aramak gerekmektedir. Aþaðýda genel baþlýklar altýnda 
sýraladýðýmýz konularla birlikte, gurbet temasý en yoðun iºlenen konudur. 

- Deprem, özellikle 1999 Marmara depremi. 
- Köy hayatýnýn þehir þartlarýna göre deðeri.    
- Orman sevgisi ve aðacýn korunmasý gerekliliði. 
- Hz. Ali ve ehlibeyt sevgisi ile birlikte Kerbela'da yaþananlar. Bu konu, 

özellikle, birlik ve beraberlik üzerinde yoðun olarak ele alýnmaktadýr. 
- Atatürk sevgisi. Atatürk'ün ve millî mücadelenin genç nesillere aktarýlmasý.   
- Kader-Felek karþýsýnda insanýn acizliði. 
- Cem ve Cem Evi. 
- Vefasýz dostun yaþattýðý hayal kýrýklýklarý. 
- Ýnsan haklarýna saygý ile birlikte, insaný, ayýrým yapmadan sevmenin ve 

saymanýn önemi üzerinde durulmaktadýr. Hüseyin Çýrakman “Saygý 
Duyanlar” (Taþlýova, 2008: 203) isimli þiirinde, insaný insan yapan temel 
deðerlere saygýyý, þu mýsralarla dile getirmektedir: 
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Dilde dinde renkte ayrým yapamaz,       Halký aðlýyorsa gülmek istemez, 

Ýnsan haklarýna saygý duyanlar.             Baskýyý zulümü bilmek istemez, 

Doðar büyür bu gerçekten kopamaz,       Fil gibi yaþayýp ölmek istemez, 

Ýnsan haklarýna saygý duyanlar.             Ýnsan haklarýna saygý duyanlar. 

Çýrakman, aþk ile coþasýn derler, 

Çalýþ ki engeli aþasýn derler, 

Ýnsanlar insanca yaþasýn derler, 

Ýnsan haklarýna saygý duyanlar.

- Avrupa Birliðine karþý eleþtiri. Bu konu, son on beþ yýl içinde, Çorumlu 
gelenek temsilcileri arasýnda olduðu kadar, Anadolu sahasýnda genel 
anlamda, halk þiiri vadisinde kelam edenlerin üzerinde durduðu 
konulardandýr. Geneli itibariyle, yoðun bir “karþý duruþ”un ifade edildiði 
bu þiirler, üzerinde, Türk toplumunun Avrupa Birliðine bakýþýný 
yansýtmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr. 

- Çocuk sevgisi.
- Emanete ihanet etmemek.
- Ahmet Yesevi, Mevlana ve Yunus Emre sevgisi. Özellikle kalem þairlerinde 

gördüðümüz þekliyle, tasavvufi söyleyiþin güçlü biçimde kendisini 
gösterdiði konular arasýndadýr. Bazý þiirler, iþlediði konular itibariyle dinî-
tasavvufi karakter taþýmaktadýr. Çeþitli örneklerde de, þiire konu edilen 
esas unsuru, Türk tasavvufunun önemli isimleri hakkýnda söylenen 
dizeler oluþturmaktadýr. 

- Vatan, millet ve bayrak. 
- Allah'a yalvarýþ ve dua. 
- Hacý Bektaþ'a duyulan hürmet. 
- Annelik ve annenin yüceliði.  
- Kul hakký ve haksýzlýk karþýsýnda susmanýn doðuracaðý sonuçlar da iþlenen 

konular arasýndadýr. Ömer Kiday (2005:13) “susma” isimli þiirinin ilk iki 
kýtasýnda, bu duyguyu, þairce bir edayla dile getirmektedir. 

Neden hak verilmez alýnýr derler Çoktan unutmuºsun sen de ölümü

Neyse hakkýný al pusma kardeþim Doldur ha babam ha dertle gönlümü

Onlar doymak bilmez dünyayý yerler Maðdura mazluma bastýn zulümü

Haksýzlýða karþý susma kardeþim Bunlarý gören var basma kardeþim

 - ABD'nin Irak'ý iþgali.  
- Öðrenci olmak ve baþarýnýn sýrrý.
- Kadýnýn kýymetini bilmek. 
- Genç kýzlarda olmasý gereken özellikler.
- Çorum'u güzellikleriyle yüceltmek.  
- Trafik kazalarýnýn acý sonuçlarý. 
- Hayýrsýz evlattan þikayet. 
- Siyasete ve siyasi partilere eleºtiri. Bu konu, hem milletvekilliði hem 

belediye baþkanlýðý merkezinde ele alýnmaktadýr. Anadolu âþýk tarzýnda 
“hicviye” türünde gördüðümüz metinlerin önemli bir kýsmýnda, siyasilere 
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yöneltilen eleþtirilerle birlikte, siyasetteki kalitenin düþüþü ve bu gidiþatýn 
devletin-milletin akýbetini tehlikeye soktuðu biçiminde yorumlar ortaya 
konulmaktadýr. 

- Dünyanýn geçiciliði de iþlenen konular arasýndadýr. Kâzým Alkan “Be 
Gönül” (Taþlýova, 2008: 221) isimli þiirinde, bu konuyu iþlemektedir:   

Boþuna gamlanýp kederlenirsin,

Kaderde ne varsa olur be gönül! Yedi kat göklerin katýnda mýsýn

Her olur olmaza kederlenirsin, Kâinat çöktü de altýnda mýsýn?

Yazýlan yerini bulur be gönül! Neden seni kaygý alýr be gönül?

Her ºeye takatin yetiremezsin, Gel, þu kaygýlara bir yol “yeter” de,

Dünyanýn gamýný bitiremezsin, Boþuna kalýrsýn dertte kederde,

Sýrtýna yüklenip götüremezsin, Ne gelenler kalýr geldiði yerde,

Sen gidersin, dünya kalýr, be gönül! Ne giden geriye gelir be gönül!

- Öðretmene duyulan saygý. Elimizdeki þiirlerde, öðretmen, kutsiyet 
atfedilerek bilginin kaynaðý olmasýyla ele alýnmaktadýr. 

- Kitap okumanýn önemi ve gerekliliði. 
- Türklük bilinci. 
- Asker ocaðýnýn gençlerin olgunlaþmasýna katkýsý. 
- Þehitlik makamýna ulaþmanýn yüceliði ve þehitlere duyulan hürmet. 
- ªehrin ticaretinde ve kültüründe önemli yeri olan Leblebi de iþlenen 

konular arasýndadýr. Çorum, ticari hayatý çeþitlilik gösteren bir il 
olmasýyla, son yýllarda öne çýkmaktadýr. Ancak, gerek üretim gerekse tarihî 
kültürel alanda bilinen temel kaynaklara sahip olmasýna raðmen, “leblebi” 
bütün bu ticari ve kültürel deðerler arasýnda farklý bir yere sahiptir. Kemal 
Özgür, leblebiyi þu þekilde anlatmaktadýr: 

Çiftçi bir umutla saçar topraða, Kýrýðý kavrulur, olur sürmeli,

Ön adý nohuttur, biter leblebi. Seyretmekle olmaz, yiyip görmeli,

Çakýldaklar döker dala yapraða, Hem tatmalý, hem tadýna varmalý,

Sonra yavaþ yavaþ yeter leblebi. Siniri sitresi atar leblebi.

Kimi biberlidir kimisi tuzlu, Kolestirol yapmaz, insanýn dostu,

Kimi þekerlidir kimisi nazlý, Bulgur gibi atmaz mideye postu,

Kimi karanfilli kimisi pozlu, Hiç kimseye yoktur garazý kastý,

Al beni der, göze batar leblebi. Barsak bülbülüdür öter leblebi.

- Dinî-tasavvufi mevzular. Osmanlý döneminin son yýllarýna kadar, bu 
alanda, önemli kültür merkezlerinden birinin Çorum olduðu, yapýlan 
araþtýrmalarda (Haksever, 2006: 296-297) ortaya konulmuþtur. Ýslam'ýn 
Sünni veya Alevi-Bektaþi yorumu, temel konularýn, farklý üslupla 
iþlenmesi örneklerini ortaya koyuyorsa da, Türk tasavvufunun ortak 
söyleyiþinin zenginliði, her iki tarzdaki nazým örneklerinde 
görülmektedir. Çorum halk þiirini, âþýklýk-ozanlýk-þairlik baðlamýnda, bu 
yönüyle de ele almak gerekmektedir. 

Zahiri aþtýn da, batýnda mýsýn?
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VII. KADIN ÝCRACILAR

Dede Korkut'ta, kolca kopuz çalmamakla birlikte söz ustalýðýnda, kimi 
zaman kadýn ozanlarýn da alp-ozanlar kadar etkili olduðu görülmektedir. Dede 
Korkut'ta önemli bir yeri olan kadýn ozan tipi, Türkiye sahasý âþýklýk geleneðinde de 
görülmektedir. Çeþitli yüzyýllarda ve günümüzde, bu tipte birçok halk þairi 
yetiþmiþtir (Yakýcý, 2007: 44-45). Sözlü edebiyat ürünleri içinde, geneline baktýðýmýz 
zaman, masallar ve ninniler dýþýnda kalan türler, dinleyicisinin ve icracýsýnýn erkek 

5olduðu bir yapý özelliði göstermektedir . Gelenekteki yerini esas aldýðýmýzda; 
Kuzeydoðu Anadolu bölgesinde, düðün meclisi hikâye icrasýnýn yapýldýðý ortamýn 
bitiþiðindeki bölümde, kadýnlar da dinleme imkâný bulmaktadýr. Ancak, erkeklerle 
ayný ortamda icrayý dinlemek veya kadýn icracýnýn erkek meclisinde fasýl yapmasý, 
görülen bir uygulama deðildir. Tarihî geliþmelere baktýðýmýzda, Türk coðrafyalarýnda 
bu durumun deðiþiklik göstermesinin yanýnda, Anadolu'nun farklý bölgelerinde de 
bir çeþitliliðin olduðunu görmekteyiz. 

Anadolu halk þiiri tarihine baktýðýmýz zaman, günümüzde, geleneksel 
yapýnýn aleyhine bir gidiþattan söz etmek, genel bir söylem hâlini almýþtýr. Aslýnda bu, 
icraya katýlan ve “aktif ” dinleyici özelliðini taþýyan çevrenin <dinleyici muhiti> 
düþüncesi olduðu kadar, bilimsel tespitlerin de üzerinde yoðunlaþtýðý durumdur. 
Ancak, kadýn icracýlar için, bu olumsuz vaziyetin, olumsuzluktan öte, ümit verici bir 
durum arz ettiðini söyleyebiliriz. Çünkü antolojilere ve mecmualara baktýðýmýzda, 
geçmiþten günümüze ismi ulaþan “kadýn” icracýlarýn, sadece bir “þair” olarak isminin 
geçtiðini görüyoruz. Bu kadýn temsilcilerin þiir örneklerinin çoðu da ya kayda 
geçmemiþtir ya da önemsenmediði için hesaba katýlmamýþ ve bu nedenle de gün 
yüzüne çýkmamýþtýr. 

Özellikle, yirminci yüzyýlýn son çeyreðine baktýðýmýz zaman, 1966 yýlýnda 
Konya'da yapýlmaya baþlayan Türkiye Âþýklar Bayramý'nýn katýlýmcýlarý arasýnda, 
kadýn temsilcilerin olmasý ve bunun artarak “süreklilik” kazanmasý, bizi, geleneðin 
kadýnlar lehine ümit verir durumda olduðunu söylemeðe sevk etmektedir. Her ne 
kadar kahve veya düðün icra ortamýnda icracýlar göremiyor olsak da, en azýndan, 
geçmiþ dönemde sadece bir yazýcý “þair” konumunda olmayan; elinde sazý ile ve 
meclis önünde deyiþlerini veya usta malý eserleri, kendine güvenle okuyabilen, 
söyleyebilen âþýklar, ozanlar yetiþmiþtir. Üstelik huzurunda icra yapýlan dinleyici 
kitleyle beraber, “yarýþma” havasýnda düzenlenen bazý fasýl ve/veya programlarda, jüri 
önünde ve derece almak amacýyla kendi eserlerini çalýp söyleyen kadýn âþýk tipi 
görülmeye baþlamýþtýr. Burada önemli olan durum, tamamen erkek meclisine ve 
erkek icracýya has bir yapý özelliðiyle yüzyýllarý aþarak günümüze ulaþan bir tarz, artýk, 
deyiþme-karþýlaþma-atýþma yapabilen kadýn temsilciler yetiþtirmesi nedeniyle önem 
taþýmakta ve geçmiþle bu noktada farklýlýk göstermektedir. 

Bu nedenle, Çorumlu kadýn temsilciler, gerek sayýsý gerekse ortaya 
koyduklarý þiirlerin-deyiþlerin konu çeþitliliði bakýmýndan önem taþýmaktadýr. 
Bugün, erkek meclisinde baþlayan ve geliþen icra ortamlarýnýn güçlü olduðu 
illerimizde, kadýn temsilcilerin pek de görülmediðini tespit ediyoruz. Ancak, Çorum 
halk þiirinin kadýn mensuplarý, konu çeþitliliðini þekli unsurlara da sadýk kalarak 
iþlemektedirler. 
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Bir kýsmý saz eþliðinde ve âþýk tarzýnda çalýp söyleyen kadýn icracýlarýn, bir 
diðer kýsmý da kalem þuarasý olarak eser üretmektedir. Âþýk tarzýnda çalýp söyleyen ve 
Türkiye çapýnda düzenlenen fasýllara/programlara katýlan temsilciler, ortak Anadolu 
âþýk tarzýna mensubiyet gayretindedir. Kalem þuarasý olarak geleneðe dahil olan 
isimler de þiirlerindeki söyleyiþ ve kafiye kullanýmdaki benzerlik nedeniyle, âþýk 
tarzýna uygun söyleyiþ içindedirler. 

Burada, müstakil bir baþlýk olarak üzerinde durulmasý gereken bir diðer 
konu da “Çorumlu gelenek temsilcilerinin kullandýklarý/oluþturduklarý ezgi yapýsý 
<müzikal özellikler>” olmalýdýr. Ancak, bu alanýn sadece müzikolog sýfatýný taþýyan 
araþtýrmacýlar tarafýndan deðil de geleðenin âþýk tarzýna da hâkim, hem icracýsý hem 

6uzmaný sýfatýyla ehil biri tarafýndan deðerlendirilmesi gereði açýktýr .  
Geleneksel Türk halk ºiirinin klasik âºýk tarzýna uygun, günlük ve tarihi 

konularýnýn yaný sýra, Alevi-Bektaþi þiir kolunun genel üslubuna mensup isimlerle 
birlikte, tasavvufi söyleyiºe de dahil edilebilecek biçimde þiir söyleyen/yazan 
isimlerden, sözlü ve yazýlý kaynaklarý tarayarak tespit edebildiðimiz isimlerden 
bazýlarý aþaðýya sýralanmýþtýr:  

- Mecitözü ilçesinden Sürmelican Kaya
- Bektaþoðlu köyünden Kevser Ezgili
- Alaca ilçesinden Gülsüm Kahraman
- Teslim Abdal köyünden Sultan Çakmak
- Elemin köyünden Menekºe Yenigezer
- Sungurlu ilçesinden Melek Kalýnsazlýoðlu
- Mecitözü ilçesinden Fatma
- Ýskilip ilçesinden Süreyya Serbest
- Alaca ilçesinden Yeter Bektaº
- Gökçepýnar köyünden Fevziye Bacý
- Ovakarapýnar köyünden Ayþe Çoban
- Çanakçý köyünden Döndü Doðan
- Mecitözü ilçesinden Sevim Hardal
- Sungurlu ilçesinden Satý Tunç

7- Sungurlu ilçesinden Sabýr Göktaþ

Kadýn temsilcilerin önemli bir kýsmý, küçük yaþlarýnda þiirle tanýþtýklarýný 
ifade etmiþlerdir. Saz çalmaya, ileri yaþlarda baþladýklarýný ve þiirlerini saz eþliðinde 
söylemelerinin de gençlik veya orta yaþlýlýk dönemlerinde olduðu bilgisini 
vermiþlerdir. Esasen bu durum, sadece kadýnlar için deðil, bazý erkek 
temsilcilerin/icracýlarýn da þiire baþlama biçimleri/nedenleri arasýnda sayýlan 
yapýdadýr. Erkek icracýlarda gördüðümüz “mahlas kullanma” biçiminin, kadýn 
icracýlarda da ayný biçimde seçildiði ve kullanýldýðý görülmektedir. Ýsmin, soy ismin, 
lakap veya dünya görüþüne göre tercih edilen bir sýfat veya ismin tercih edildiðini 
görmekteyiz. 

Bireyin ve toplumun yaþamýný etkileyen ve toplum düzeninin ekonomik, 
estetik, politik kurallarýný belgeleyen (Boratav, 1982: 165-170) sözel ürünlerden 
manilerin,  Çorumlu hanýmlar arasýnda yaygýn olduðunu, bu alanda derleme yapan 
Eþref Ertekin'in (t.y.; 3) eserinden öðrenmekteyiz. Kadýn âþýklar-ozanlar-þairlerin 
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iþledikleri konular, genel mevzularýn yaný sýra; hayal kýrýklýðý, yalnýz býrakýlmýþlýk, 
yâre duyulan derin özlem, yaþlýlýða karþý çaresizlik, evlat ve/veya hayýrsýz evladýn 
doðurduðu üzüntü, ayrýlýk gibi temalar etrafýnda da yoðunlaþmaktadýr. 

VIII. SONUÇ 

Doðan Kaya (2001), halk þiirinin en önemli kaynaðý durumundaki âþýklarýn 
ve âþýklýðýn geleceðine dair, yapýlmasý gerekenleri üç ana baþlýk altýnda toplamaktadýr: 
âþýklarýn yapmasý gerekenler, kurum ve kuruluþlarýn yapasý gerekenler, devletin 
yapmasý gerekenler… Bu üç maddenin yanýna, “icracýlarýn yetiþtiði zemin olarak, 
kurum ve kuruluþlardan beklentileri biçimlendirecek talep sahipleri olarak 'dinleyici 
kitle'yi oluþturan halkýn yapmasý gerekenlerin de eklenmesi gerekmektedir. Bu da, en 
baºta, ºiir ve hikâye gibi edebî metinleri okumaktan baþlayýp, aktif-yüz yüze sözlü icra 
ortamlarýnda ve radyo-televizyon gibi elektronik icra ortamlarýnda, gelenek 
temsilcilerini yeniden takip etmek, yeniden onlarýn kaynaðýndan hayata bakmaya 
baþlamak gerekmektedir. Bu da sadece gelenekle ve icracýyla saðlanabilecek bir 
durum deðildir. 

Küreselleþme karþýsýnda “etkin” olabilmek için (Oðuz, 2002: 43, 69) en 
önemli kaynaðýn, sözlü kültürel ürünler olduðu artýk modern dünyanýn da kabul 
ettiði bir gerçektir. Özellikle, bayan gelenek temsilcilerinin desteklenmesi ve 
Çorum'da bu yönüyle ön plana çýkan bu farklýlýðýn, sürdürülebilir hâle getirilmesi 
gerekmektedir. Elbette ki gelenek, bir bütündür. Ancak geleneði sadece “icracý” 
yönüyle ve erkek temsilcileriyle düþünmemek gerekmektedir. Bununla birlikte, 
farklýlýklarýn birer geliþme ve/veya güncellenme yolu olabileceðinden hareketle, 
kadýn temsilcileri incelemek, genel ifadelerden yola çýkýp, sadece “benzer” yönleri 
bulmak gibi gereksiz bir çalýþmaya düþmekten uzak tutacaktýr. 

Türk sözlü ºiirinin, geleneksel “Ýcra Ortamlarý”ný kaybetmesi, Çorum için 
de olumsuz sonuçlar doðurmuþtur. Bu nedenle, düðün <nikâh-toy-sünnet> 
ortamlarý pek görülmemekle birlikte, Cem törenleri, resmi <kurumsal> veya özel 
gün ve/veya gece programlarý, temel icra ortamlarý hâlindedir. Radyo ve televizyon 
programlarý, kesintili de olsa, devam etmektedir. 

Çorumlu gelenek mensuplarý, þiirlerini, internet üzerinden de neþretme 
yoluna gitmektedir. Bu durum, yeni bir icra ortamý olarak, elektronik kültür yapýsý 
içinde, yöre þiirinin, gelecek kuþaklara aktarýldýðýný göstermektedir. 

Çorum'da görülen en önemli eksiklik (geleneðin gerilemesi veya bu 
baðlamda önemli bir unsurunu yitirmesi), sistemli biçimde yürüyen usta-çýrak 
iþleyiþinin olmamasýdýr. Ön plana çýkan bazý isimler, gerek þiirdeki söyleyiþi gerekse 
sazý çalmaktaki tarzý ile doðal olarak taklit edilmektedir. Ýsmi Orta Anadolu'da olduðu 
kadar Türkiye genelinde de bilinen kiþilerin çoðu da zaten Çorum dýþýnda yaþadýðý 
için, bu tarz bir silsile ne yazýk ki gerçekleþememektedir. 

Baþlý baþýna, “süreklilik edebiyatý” olan âþýk tarzýnýn, Çorum'da, kendi 
geleneðini oluþturarak yaþatýldýðýný söylemek gerekmektedir. “Hece vezni” ile halk 
þiiri tarzýnda söyleyen <yazan> Çorumlu gelenek temsilcilerinin kesin sayýsýný tespit 
etmek ve genel ifadeler kullanmak, þu anki bilgilerimize göre, mümkün deðildir. 
Ancak, günümüzdeki temsilcilerine bakarak, geliþme anlamýndaki deðiþimle birlikte, 
Çorumlu gelenek temsilcilerinin klasik yapýyý koruyarak yeni söyleyiþler ve yeni “tip” 
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icracýlarla varlýðýný koruyacaðýný söyleyebiliriz. Bu baðlamda, Çorum'da var olan 
iþleyiþi, icracýlarý geleneðe mensubiyet noktasýnda hem zenginleþtirmek hem de yeni 
söyleyiþlere yöneltebilmek için Türk dünyasýnýn farklý coðrafyalarýndan temsilciler 
ile bir araya getirmek yararlý olacaktýr. Müzikal açýdan baktýðýmýzda da; saz-baðlama 
yapýsý, akort düzeni gibi özellikleriyle de yalnýzca “türkü” formuna uygun “tek tip” 
görüntü veren geleneðin, çeþitlenmesi için, böyle bir açýlýmýn gerektiðini 
düþünmekteyiz. Âþýklýk-ozanlýk geleneðinin, bir yönüyle, “þairliðe” doðru kayma 
eðilimi gösterdiði Çorum'da, özellikle Azerbaycan sahasý, farklý þehirlerdeki 
Çorumlu ve Çorum'daki gelenek temsilcileri için, bu yolda, farklý örnekler 
barýndýrmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr. 

NOTLAR

[1] Sözlü kaynaklar baþta olmak üzere, yazýlý kaynaklar da dahil olmak üzere hazýrladýðýmýz “Sözlü 

ve Yazýlý Kaynaklarla Çorum Halk Þiiri Antolojisi-Âþýklar-Þairler-Ozanlar” isimli eser 

(Taþlýova, 2008) kapsamýnda incelemeðe tabi tuttuðumuz üç yüz temsilciye ait biyografi ve eser 

(nazým) bilgileri, bu çalýþmanýn temel hareket noktasýný oluþturmaktadýr.

[2] Elektronik unsurlardan kastýmýz, kaydedilmiþ icralarla sýnýrlý deðildir. Ýcra zeminleri ve teknik 

“araçsallaþtýrma” noktasýnda geleneðin, adeta elektronik kültürün hizmetine sokulmasý 

kastedilmektedir. Bu konuda daha geniþ bilgi için bkz. (Taþlýova, 2006: 89-112).

[3] Konumuzla doðrudan ilgisi olmasa da, Çorum yöresi için de geçerli olan yöre ve/veya ozan-âþýk 

tarzý ezgi yapýsý konusunda, Halil Atýlgan (2003: 537-538) þu tespitleri yapmaktadýr: Halk 

ozanlarýna ait olan sözlerin tamamýnýn tapþýrma dörtlükleriyle birlikte tespit edilerek kayýtlara 

geçmesi saðlanmalý. Repertuar kayýtlarýna geçmeyen, tapþýrma hanesi bulunmayan dörtlükler 

incelenerek repertuardan geçmiþ olanlarýn altýna ilâve edilmeli. Halk ozanlarýnýn yapmýþ 

olduðu türküler ayrý bir detayla deðerlendirilmeli. Yöre özelliðini yansýtmayan âþýk müziðinde 

“yöre” sözcüðü kaldýrýlmalý. Ozanýn eseri yöreyi yansýtmadýðý hâlde, türkünün yöresini ozanýn 

memleketi tayin etmemelidir.

[4] Hece ile yazan söyleyen Çorumlu âþýklar-ozanlar-þairler hakkýnda kitap boyutunda hazýrlanmýþ 

çalýþmalar mevcuttur. Bu çalýþmalarýn bir kýsmý, þahýslarýn þiirlerini içeren küçük boyutlu ve 

nispeten az sayýdaki manzumelerin toplanmasý biçimindedir. Genel olarak da kendi imkânlarý 

ile yayýmladýklarý görülmektedir. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde hazýrlanmýþ 

çalýþmalar da mevcut olmakla birlikte, genel manada, Çorum halk þiiri veya âþýk geleneði 

üzerine hazýrlanmýþ, akademik boyutta ve geleneði bütün yönleriyle inceleyen bir eser mevcut 

deðildir. Þahýslarý inceleyen çalýþmalardan biri için bkz. (Yakar, 2008).

[5] Genel olarak erkeklerin okuduðu Manas'ý, özellikle yirminci yüzyýldan sonra kadýnlarýn da 

erkekler gibi okuduklarý (söyledikleri) görülmektedir. Bu yönüyle kadýnlar da her türlü 

yarýþmaya toplantýya, müsabakaya geleneðe uygun olarak katýlmaktadýrlar (Kýnacý, 2006: 75). 

Manas'ýn, kadýnlar tarafýndan da icra edilmesi, Manasçýlýðýn, geleceðe taþýnmasý için, büyük 

önem arz etmektedir. Anadolu sahasý halk þiiri geleneði ve âþýk tarzýnýn, kadýn temsilciler ile icra 

edilmesiyle oluþan iþleyiþin, geleneðin geleceðe aktarýlmasýnda, anadan çocuða geçiþ sürecinde 

saðlayacaðý katký, üzerinde durmaya deðer niteliktedir. Esasen bu konu, kadýn <bayan-haným> 

icracýlarýn, geleneksel dinleyici muhitlerinde yetiþmemelerine raðmen, kendi hususiyetlerini 

farklý deðerlendirme ölçütlerine göre ele almamýzý gerektirecek nitelikte bir yapý özelliði 

taþýmaktadýr.
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[6] Âþýk müziði üst baþlýðýnda ele alýnan, ancak, altýnda ozanlýk geleneði müzikal yapýsýnýn da dahil 

edildiði makam-ezgi-hava araþtýrmalarýnda farklý görüþler, hâlen yerli yerine oturmuþ ve kabul 

edilmiþ yapýda deðildir. Aslýnda, bugüne kadar söylenenlerin bir araya getirilmesi, ortalama bir 

yaklaþýmý göstermesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Ancak, bu konunun, bireysel çalýþmalarla 

çözülmesini beklemek de belki yanýltýcý olacaktýr. Zira farklý noktalardan ele alýnan konu, tekil 

çalýþmalarýn sonucunda, uzmanlýk alanlarýnýn ortak paydada buluþamamasý gibi bir sonuç 

doðurmaktadýr. Tespitleriyle bu konuda en “net” görüþlerin sahibi Süleyman Þenel'in 

(2009:166) hazýrladýðý kitapta, Yücel Paþmakçý'nýn görüþü önem taþýmaktadýr: “Türk Sanat 

Müziði'ndeki makamlarla da izah edemiyoruz bu dizileri; çünkü yarý yolda kalabiliyoruz. Zira 

çoðunda makam teþekkül etmemiþ; karar sesleri çok deðiþik ezgiler de ortaya çýkýyor… Bunlarý 

söylediðimiz zaman birileri; “Ýyi ama ne diyeceðiz?” diyor. Doðrusu ne diyeceðiz ben de 

bilmiyorum; ama en azýndan yanlýþ söylemeyeceðiz. Çünkü tehlike þu ki, herkes bir isim 

takmaya baþladý, deðiþik deðiþik isimler çoðaldý; uyduran uydurana…”

[7] Satý Tunç ve Sabýr Kaya hakkýnda, biyografik bilgi ve þiirleri için bkz. (Ývgin, 2009: 217-220; 286-

287).
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