
POSOFLU ÂŞIK ZÜLÂLÎ VE
GURBETTEN YAZDIĞI İLK MEKTUP

Posof, başta Fakirî, Feryadî, Zülâlî ve Müdamî 
olmak üzere birçok usta âşık yetiştirmiştir. 
Ne yazık ki bu âşıklardan yalnız Zülâlî’nin 
biyografisi ve şiirleri, naçiz şahsım tarafından 
2004 yılında yayımlanmıştır. Diğerleri ile ilgili 
hâlâ ciddî bir eser ortaya konulamamıştır. 
Müdamî’nin defterler dolusu şiirleri doğru dürüst 
okunamadan bastırılmış, diğer âşıklarla ilgili 
de müstakil birer çalışma yapılmamıştır. Fakat 
yine de bizim Posof’un Çizgileri adlı kitabımızda 
verdiğimiz özet bilgiler ve örnek manzumeler 
tesellî kaynağımızdır. Yeni nesiller hiç olmazsa 
bu bilgiler sayesinde bu değerli âşıklarımızı 
öğrenecek ve unutmayacaklardır.

Biz bu vadideki çalışmalarımıza henüz öğrenci 
olduğumuz bir sırada 1970’li yıllarda başlamış, 
Âşık Zülâlî’nin doğduğu köye giderek ağızdan 
derlemeler yapmıştık. Bu çalışma, Posoflu Âşık 
Zülâlî adlı muhtasar bir kitap olarak Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 1988 yılında yayımlanmıştır. 

Yıllar sonra yaptığımız yüksek lisans 
çalışmasında Zülâlî’nin kendi el yazısıyla 
doldurduğu defterleri temel kaynak olarak 
kullandık; böylece birinci elden şâirin biyografisi, 
hatıraları, karşılaşmaları, seyahatleri ve şiirleri, 
bilimsel bir metotla kaleme alındı ve basıldı.1

1 Yunus Zeyrek, Posoflu Âşık Zülâlî-Hayatı, Eserleri, Karşılaşmaları ve Millî 
Faaliyetleri, Ankara, 2004, 352 s.

Posof, Ahıska vilâyetine bağlı bir sancaktı. 1828 
Osmanlı-Rus savaşını müteakip Ahıska Ruslara 
bırakılınca, eyalet merkezi Oltu’ya taşındı. 
Tanzimat’tan sonra eyalet sistemi kaldırıldı, 
vilâyetler kuruldu. Bu sırada Posof, Erzurum 
vilâyetinin Oltu Sancağına bağlı Ardahan 
kazasının bir nahiyesiydi. Demek ki Zülâlî, aynı 
zamanda bir Erzurumlu olarak dünyaya gelmişti 
denilebilir. 

1873 yılı baharında dünyaya gelen Zülâlî, 1878 
yılında, henüz çocukluk çağındayken küçücük 
dünyasında yeni bir Rus fırtınasının fecî sarsıntısını 
hissetti. Zira halkımızın 93 Harbi dediği büyük 
savaş başlamıştı. Uzun zamandan beri topyekûn 
bir taarruza hazırlanan Rusların karşısında 
Osmanlı Devleti zayıf kalıyordu. Rumeli’den 
ve Kafkas cephesinden saldıran Ruslar, batıda 
İstanbul önlerine, doğuda Erzurum’a kadar 
ilerlediler.

3 Mart 1878 tarihli Yeşilköy Antlaşması’yla sona 
eren savaş, Zülâlî’nin memleketini anavatandan 
ayırmıştı. Şimdi, Ahıska’dan sonra Kars, Ardahan, 
Artvin ve Batum da Ruslara verilmişti.

Esaret hayatını kabul edemeyen halk, göç 
etmeye başladı. Bölgeyi Ruslaştırmak isteyen 
Rus yönetimi de bu göçleri teşvik ediyordu. Bazı 
mollaları kullanarak onlara dinî manzumeler 
yazdırıp camilerde halka dağıttırıyor ve halka 
şöyle sesleniyordu:

Dinle ulema sözünü   
Ne durursun hicret eyle  
Müslümana farz olmuştur  
Ne durursun hicret eyle.
  
Bu fani dünya yalancı
Olmuştur bize talancı
Evlâdın olur davacı
Ne durursun hicret eyle.

Müstemleke idaresinin ağır şartları altında 
büyüyen Yusuf Zülâlî, yedi yaşında köy 
medresesine gönderildi. Burada okuma, yazma 
ve hesap öğrendi; Kur’anı hatmetti. Yine bu 
çağlarda ünlü halk şâirleri Âşık Garip, Kerem, 
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Ömer, Dertli ve Şah İsmail’in hikâye ve şiirlerini 
okudu. Okuduklarının da etkisinde kalarak 11-
13 yaşlarında ilk aşk ve ilk âşıklık rüyasıyla şiir 
denemeleri yaptı. 1888 yılında 16 yaşında iken 
kendisini bir âşık olarak gördü ve ilk deyişmesini 
saz çalmayan, şiirlerini değnek tutarak söyleyen 
Sinsatip/Yolağzı köyünden Âşık Sıdkî’yle yaptı. 
Bu ilk karşılaşmanın bazı manzumeleri kendi el 
yazısıyla arşivimizde bulunmaktadır.

Zülâlî, aynı yılın sonbaharında Çıldır’a 
doğru yola çıktı. Bu yolculuk esnasında Ulgar 
Yaylası’nda Ahıskalı Musevî Türk halk şâiri 
Ahdarî’yle deyişti. Suhara köyüne giderek ünlü 
Âşık Şenlik’le uzun soluklu bir deyişme yaptı. 
“Üstadım Şenlik” dediği yaşça da kendisinden 
çok büyük olan âşıkla dostça ayrıldı. 

1890 yılında çırağı İskender’i de yanına alıp 
Posof ve Ahıska köylerini dolaşarak âşıklık etti. 
Aynı yılın sonbaharında Batum’da ünlü Âşık 
Kararî’yle deyişti. Yine bu sene Şavşatlı Pambuk 
Hanımla evlendi. Batum, Ahıska, Ardahan, 
Artvin, Ardanuç ve Yusufeli gibi yakın çevrelerde 
gezip dolaşarak birçok âşıkla karşılaştı, âşıklık 
kudretini gösterdi, büyük bir şöhret kazandı. 

Zülâlî, 1892 yılı baharında Ermeni halk şâiri 
Kenziya’nın davetiyle Batum’a gitti. Kendisinden 
yaşça büyük olan Kenziya, ona Küçük Kerem diye 
iltifatta bulundu. İki âşık, Müslüman, Ermeni 

ve Rum dinleyiciler huzurunda çok anlamlı bir 
deyişme yaptılar. 

1893 yılında bir iftiradan dolayı Ardahan 
hapishanesine düştü. Hapishaneden kaçarak sınırı 
geçip Osmanlı ülkesine, Bursa’ya geldi. Bursa ve 
İnegöl’de de birçok âşıkla karşılaştı.2 

1894 yılında İstanbul’da medrese hocası olan 
ağabeyi Hasan Efendiyle İnegöl’de ramazan 
mollalığı yaptı. Ağabeyiyle birlikte İstanbul’a 
giderek Fatih’te altı ay medreseye devam etti. 
Aynı yılın sonbaharında Bursa’ya gelerek 
Ziraat Mektebine yazıldı. 1896 yılında Ziraat 
Mektebinin üçüncü sınıfında, bir hastalığa 
yakalanan şâir, hava değişimi raporuyla 
memleketine döndü. 

İstanbul ve Bursa gibi kültür merkezlerinde 
hem tahsil görerek hem de gezip dolaşarak kendini 
yetiştiren Zülâlî, memleketinin içinde bulunduğu 
sosyal şartların olumsuzluğuna çok üzülüyordu. 
Bir şeyler yapmak istiyordu. Bu şartlar altında 
yapılacak en önemli şeyin eğitim işiyle meşgul 
olmak gerektiğine karar verdi. Bu, okul yoluyla 
olabileceği gibi kendi meşgalesi olan âşıklıkla da 
olabilirdi. 

Ardahan’da dolaşırken görüp aldığı bir gazete 
onun dikkatini çekmişti. Bu gazete, o zamanlar 
Kırım’ın Bahçesaray şehrinde İsmail Gaspıralı 
tarafından neşredilen Tercüman gazetesiydi. 
Tercüman gazetesine bazı manzumelerini 
gönderdi. İlâve mektubunda da memleket 
halkının Rus yönetimi altında cahil kaldığından 
ve millî irfanın canlandırılması gerektiğinden 
bahsetti. O zamanlar İstanbul’dan Bakü ve 
Taşkent’e kadar bütün Türk dünyasında okunan 
bu gazetenin neşriyatı çok etkili oldu. Tiflis kadısı, 
Posof Beyi’ne bir mektup yazarak Yusuf Efendi’yi 
millî mekteplerde muallim olarak görevlendirmek 
istediğini bildirdi. 

Bu davet üzerine Tiflis’e giden Yusuf Zülâlî, 
Azerbaycan’ın Şeki şehrinde öğretmenliğe 
başladı. Bu şehirde hem öğretmenlik yapıyor, hem 
de millî fikir ve duygularını yaymaya çalışıyordu. 
Bir yandan da Tercüman gazetesiyle bazı 
Azerbaycan gazetelerine muhabirlik yapıyordu.

Hatıralarında, Kafkasya’da tanıştığı aydınların 
fikirlerinden de etkilendiğini belirten Yusuf 
Zülâlî, şunları söylemektedir: “O günlerde bu 
havanın tesiriyle bir gazel yazdım. Sesi çok güzel olan 
bir çocuğa birçok toplantıda okuttum. Rus casusları 
beni yakalayacaklardı. Milleti ağlatan intibahname 
gazel şudur.” diye bahsettiği manzumenin birkaç beyti 
şöyledir:
2 Zülâlî’nin diğer âşıklarla yaptığı karşılaşmalar, hikâyeleriyle birlikte esas 

kitabımızdadır. 

Yusuf Zülâli, oğlu, gelini ve torunlarıyla. (1940-Afyon)
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Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur!
Şarka garba yıldırımlar çakarız bir gün olur!

Kafkas, Buhara, Kırım’dan çevrilen hisarları,
Vurur millî külünk ile yıkarız bir gün olur!

Dağıstan, Kırım, Kazan’ı, İran, Turan, Kaşgar’ı,
İttihadın zinciriyle sıkarız bir gün olur!

Türk doğarız, Türk gezeriz, Türk yaşarız dünyada,
Devrilen Moskof elinden çıkarız bir gün olur!

Der Zülâlî Volga, Tuna, Ceyhun, Araslar gibi
Tuğyan eder deryalara akarız bir gün olur!”

Bu mısralardan anlaşılıyor ki Zülâlî, sadece 
sevgilisinin kaşına gözüne şiirler yazmış biri 
değil; modern edebiyatımızda Namık Kemal’in 
seslendirdiği vatan ve millet temasını halk şiirinde 
işlemiş, millî duyguları kuvvetli, aydın bir halk 
şâiridir. 

Zülâlî’nin millî faaliyetini hoş karşılamayan 
zamanın Rus yönetimi, onu sudan bahanelerle 
tutuklamak istedi. Şartların kötüleştiğini anlayan 
şâir, 1904 yılında memleketi Posof’a döndü. Aynı 
sene Kars, Ardahan ve Ahıska köylerini dolaşan 
Erzurumlu Âşık Sümmanî, Posof’a gelmişti. 
Zülâlî, bu ünlü âşıkla da Ğıniya, Suskap ve Vaxla 
köylerinde olmak üzere birkaç gün boyunca 
karşılaşmalar yaptı. Posoflular, Âşık Sümmanî’yi 
bir aziz misafir olarak ağırlayıp yolcu ettiler. 

Zülâlî, iki sene Acara Beyleri Hamşioğulları’nın 
Yukarı Acara-Hula’daki konaklarında onların 
çocuklarına hususî muallimlik etti. Tekrar Posof’a 
dönüp Duğur’daki medrese ve Rus mektebinde 
dersler vermeye başladı. Duğur’daki öğretmenliği 
sırasında da millî faaliyetten geri durmadı. Hem 
öğrencileri arasında, hem görüştüğü kişiler 
arasında millî fikirlerini dile getirdi. Eşe dosta 
yazdığı mektuplarla dahi millî heyecanlarını dile 
getiren manzumeler gönderdi. Azerbaycan’dan 
bir davet alıp tekrar Şeki’ye gittiyse de, şartların 
iyileşmediğini görüp geri döndü. Rusların 
sıkı takibi altında bir şey yapmanın imkânsız 
olduğunu gördü. Zülâlî, bir şâir, öğretmen, aydın 
ve bir halk önderi olarak, halkı için yapması 
gereken hiçbir şeyi yapamayınca hicret etmeye ve 
Türkiye’ye gitmeye karar verdi. 

1911 yılı sonbaharında anne, baba ve ağabeyiyle 
göç ederken söylediği deyiş, onu uğurlayanlar 
arasında bulunan ve Posof medresesinden 
öğrencisi olan Duğurlu Hakkı Efendinin 
ezberindeydi. Bu parçada şâir, doğup büyüdüğü 
memleketinden ayrılmak zorunda kalmasının 

verdiği acıları dile getirirken, bir gün mutlaka 
bu ayrılığın son bulacağına olan inancını da dile 
getirmektedir:

Şark rüzgârı etrafımız bürüdü, 
Vurdu uzak attı kervânımızdan,
Hicrân sefinesi kalktı yürüdü, 
Azimet eyledik mekânımızdan. 
........
Hep böyle mi geçer şu fani dünya,
Gün olur kavuşur Mecnun’la Leylâ,
Takdire ne diyem mukadder böyle,  
Umut kesmeyelim Sübhânımızdan.

Zülâlî der çünkü vacibdir hicret,
Takdir-i Huda’ya olunmaz minnet,
Cümle yoldaş Hakka olun emanet,  
Biz ki gider olduk vatanımızdan.  

 

 
Zülâlî, Afyon’un Sarıçayır köyüne yerleşti. 

Anne ve babası bu köyde vefat etti. 
Birkaç yıl köy öğretmenliği, ziraat memurluğu 

yaptı. Yunanlıların Afyon’u istilâsında çok sıkıntı 
çekti. O bu günleri anlatırken, ““Yunan’ın Afyon’u 
istilâsında birkaç yüz tiftik keçimi ve koyunumu, 
atlarımı Yunanlılar götürmüş olduğundan gayet fakir 
düştüm. O zaman bu destanı yazmıştım.” diyerek bir 
mektupla birlikte Kars’ta Kırzıoğlu’na gönderdiği 
“Fakirlik Destanı” nın ilk dörtlüğü şöyledir: 

Mezarının bozulmdan önceki ilk şekli.
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Ben bu yoksullukdan usandım bıktım,
Bir yer yok gideyim cihandan başka.
Ol sebebden gönül şehrini yıktım,
Kim var yapsın Mimar Sinan’dan başka.

Zülâlî, bazı köylerde imamlık da yaptı. O bu 
görevi sırasında halis bir mümin olarak şahit 
olduğu bazı çarpıklıkları hicvetmekten çekinmedi.

Zülâlî, ayrıldıktan 20 sene sonra 1930 yılı 
baharında memleketini ziyaret etti. Artvin 
üzerinden gelen şâir, Posof ile Şavşat arasındaki 
Arsıyan Dağı’nı aşarken şiiriyet değeri fevkalâde 
yüksek olup edebiyat tarihine geçen koşmalar 
söylemiştir:

Livana’dan aştım Şavşat dağına,
Allah’ın lûtfundan ihsan göründü,
Sanarsın ki düştüm cennet bağına,
İnsanları huri gılman göründü.

Ben vatana ağlar idim ıraktan,
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan,
Gözümüz açıldı kudreti Hak’tan,
Güzel Çıldır, Kars, Ardahan göründü.

Gönül der Zülâlî vatana yeriş,
Dostlar ahvalinden suval et soruş,
Ellere yaz gelmiş, bunda neden kış,
Yaylaları karlı duman göründü.

Arsıyan Dağı için söylediği deyişin bilhassa şu 
dörtlüğü çok güzeldir:

Zülâlî söylüyor senin hâllerin,
Bülbüller tercüme eder dillerin,
Yıldızlara doğru gider yolların,
Uzak değil asûmanın Arsıyan.

Memlekette altı ay kaldıktan sonra tekrar 
Afyon’a döndü. 

Zülâlî’nin Afyon’daki hayatının çeşitli yönleri 
vardır. O hem tarımla hem de eğitimle uğraşmıştır. 
Bu arada aydın çevrelerle ve çeşitli basın 
organlarıyla da ilgilenmiştir. O devrin en önemli 
mahallî basın organları Halkevi yayınlarıydı. 
Afyon Halkevi dergisi Taşpınar’ı çıkaran 
aydınlarla yakın münasebetler kurdu. Bu dergide 
bazı manzumeleri çıktı. Kars Halkevi dergisi 
Doğuş’u da yakından takip ediyordu. Aşağıda 
verdiğimiz mektubun metni, onun dili, üslûbu ve 
kültürü hakkında bir fikir verdiği kanaatindeyiz. 

1939 yılında Kars Halkevi adına Afyon 
Halkevi’ne bir mektup yazan Fahrettin Kırzıoğlu, 
Âşık Zülâlî’yi soruşturdu. Bu mektubu alan 

Zülâlî, aşağıda tam metnini ve fotokopisini 
verdiğimiz mektubu yazarak Kars Halkevi ve 
dolayısıyla Kırzıoğlu ile irtibat kurdu. Böylece 
ikisi arasında mektuplaşma başladı. Zülâlî, 
hayatı, hatıraları, karşılaşmaları ve bütün şiirlerini 
Kars’ta Doğuş dergisini çıkaran ünlü Türkolog 
Fahrettin Kırzıoğlu’na gönderdi. Defterler hâlinde 
gönderdiği malzemenin bilimsel bir metotla kitap 
olarak çıkmasını çok arzu ediyordu. Fakat bu 
arzusuna nail olamadan, 18 Aralık 1956 tarihinde 
Eskişehir’de kızı Cemile Hanım’ın yanında kalp 
krizinden hayata veda etti. Çifteler’de toprağa 
verildi.

Âşık Zülâlî, sıradan bir âşık değil; tahsili, bilgisi, 
edebî birikimi ve san’atıyla bugünkü nesillerin 
de okuyup feyz alması gereken çok önemli bir 
şahsiyettir. Ardahan’da bir üniversite açılmış olsa 
da ne bu üniversite ve ne de Posof’un mahallî 
yöneticileri, Zülâlî gibi bir değeri hatırlama ihtiyacı 
duymamaktadırlar! Bir zamanlar mezarının 
bulunduğu Çifteler’de Belediye tarafından 
düzenlenen ve amaç ve anlamından uzak bir 
iki programdan başka bir faaliyetin yapılmamış 
olması insana hüzün veriyor. Hemşehri dernekleri, 
düzenledikleri gün ve gecelerde kendi san’at ve 
san’atçısını hatırlaması ve yeni nesillere tanıtması 
gerekirken bol paralar harcayarak güzel sesli 
hanımları getiriyorlar! Posof Belediyesi milyarlar 
harcayarak Zülâlî’yi yok sayan sözüm ona âşık 
programlarına son vermelidir. Yoksa inkıraza 
giden yolda beddua alır!

Âşık Zülâlî, biyografisini ve şiirlerini yazdığı defterin ilk sayfası.
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Mektup3

Muhterem Vatandaşlar
Afyon’un Halkevi’nden bizleri sormuş ve 

nerede olduğumuzu öğrenmek arzusunda bulun-
muşsunuz. Sevgi ve lütfunuza karşı teşekkürler 
ederim. Ben, bildiğiniz gibi Poshof kazasının 
Zuzkab köyündenim. 327 (1911)’de hicret ederek 
Afyon’un Sarıçayır nâmı diğer Selimiye köyün-
de tavattun ettik.4 Elyevm Afyon’un Emirda-
ğı kazasında ayda elli lira maaşla Köyler Ortak 
Fidanlığı’nda hem bahçıvan ve hem de memurum. 
Bu fidanlık yüz elli dönümdür. Senevî meyveli ve 
meyvesiz olarak yüz bin aşılı fidan yetiştirip kaza-
nın köylerine veriyoruz. Osman adında bir oğlum 
vardır. Afyon’un merkez ziraat muallimidir.

Afyon’un Taşpınar mecmuasından bizi öğren-
mişsiniz. Ve birtakım eserlerimizi tab’ ve neşret-
mek ve bizi ebediyete sokmak lütfunda bulunu-
yorsunuz. Benim içün ne kadar sevinç ve ne kadar 
bâis-i iftiharımdır. 

Bundan üç sene evvel Afyon’dan bir maarif 
müdürü birçok eserimi götürmüştür. Şimdi size 
de bu ana kadar söylemiş ve yazmış olduğum tür-
kü ve destanları göndermek istiyorum. Yalnız eski 
yazıyla gönderirsem iki ayda tamam eder gönderi-
rim. Yeni yazıyla makinede bir nüsha yazdırırsam 
üç ayda gönderebilirim. İşte şu yazdığım beyitler 
gibi yazarsam olur mu? Bir mektubunuzu bekle-
rim muhterem vatandaşlarım. 

Şu yazdığım şiirlerden belki birkaçını kabul 
eder de mecmuanıza yazarsınız. Türkülerim her 
vakit tashihe muhtaç olduğu içün hatalarımızı afv 
ve tashih edersiniz ümidindeyim.

Size tercüme-i hâlimden de şiirlerimle beraber 
bir kitap göndermek istiyorum. Meselâ ilk hocam-
da okurken hangi Zeliha beni aldatmış ve bu sev-
dalara düşürmüştür… O kız ile birbirimize yazdı-
ğımız ateşli türküler ve destanlardan 305 (1889) 
tarihinde Batum’da Trabzonlu Âşık Kararî’yle, 
308 (1892) Kars’ın Çıldır kazasında meşhur üs-
tadımız Âşık Şenlik ile, 310 (1894) tarihinde 
Bursa ve Aynagöl’de Zahmî ve Sâmi gibi meşhur 
şâirlerile, 315 (1899) tarihinde Erzurum’un Nar-
man kazasından Âşık Sümmanî ile söylediğimiz 
tekellüm, muamma, bilmecelerden ve daha saire-
lerden size göndermek isterim yurttaşlarım.

15-8-939, Poshoflu Yusuf Zülâlî 
Adres: 

Osman Kökten 
Merkez Ziraat Muallimi Eliyle Yusuf Zülâlî  

Afyon 
Bir mektubunuzu intizar ederim. 

3 Âşık Zülâlî’nin neşriyatta ilk şiirleri 1937 yılında Balıkesir Halkevi dergisi Kaynak; 1938’de Afyon halkevi dergisi Taşpınar’da çıkmış, bunu 1939’da Kars Halkevi 
dergisi Doğuş takip etmiştir. Kars Halkevi dergisi Doğuş’u neşreden Karslı Muallim M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), 1939 yılında Afyon Halkevi’ne bir mektup yazarak 
orada yaşamakta olan Zülâlî’yi sormuştur. Bu mektup, işte o soruşturmaya cevaben Kars Halkevi’ne yazılmıştır. Merhum Hocam Kırzıoğlu (1917-2005) da bu mektuba 
cevap yazmasıyla haberleşme devam etmiştir. Zülâlî’nin diğer mektuplarını da gelecek sayılarda neşredeceğiz.  

4  Parantez içindeki miladî karşılıklar tarafımızdan yazıldı. Zülâlî’nin daha sonra gönderdiği defterlerde verdiği bazı tarihler bu mektuptaki tarihlerden farklıdır. YZ.
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