Bizim AHISKA

PROF. DR. M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU VE
ÂŞIKLARIMIZ
Yunus ZEYREK
Âşıklık, Dede Korkut’tan bize kalan ve
kültürümüzün çok önemli bir şubesini teşkil eden
halk edebiyatı geleneklerinden biridir. Bu sahada
isimleri ve eserleri günümüze kadar gelmiş çok güçlü
âşıklar/halk şâirleri yetişmiştir: Yunus Emre, Köroğlu,
Karacaoğlan, Âşık Garip, Seyranî, Dertli, Gevherî, Âşık
Ömer… Usta-çırak ilişkisiyle bilhassa XVI. Yüzyıldan
itibaren güçlenerek devam eden âşıklık geleneğinin
XX. yüzyıl başlarındaki üç önemli temsilcisi Çıldırlı
Şenlik, Narmanlı Sümmanî ve Posoflu Zülâlî’dir. Dikkat edilirse bu isimler aynı bölgeye mensuptur. Bir
sonraki nesilden Posoflu Müdamî, Kağızmanlı Hıfzî ve
Cemal Hoca, Yusufelili Huzurî ve Ardanuçlu Efkârî gibi
isimleri de ilâve edebiliriz. Hatta büyük felâketlerden
sonra millî sınırlarımızın dışında kalan ve her bakımdan Türkiye’in tabiî bir parçası ola Ahıska’dan yetişen halk şâirlerini de Kırzıoğlu’ndan öğrendik.
Son yüzyılda âşıklık geleneği Kars, Erzurum,
Artvin ve Ardahan yöresinde en parlak devrini yaşamıştır. Fakat bu âşıkların faaliyet alanı o
kadar geniş değildi. Yakın çevrede dolaşır, çalıp
söylerlerdi. Hatta zapt edilmediğinden eserleri de
kaybolmakla karşı karşıyaydı. Yukarıda isimlerini verdiğimiz ünlü âşıkların çoğuyla dost olmuş
ve eserlerini yazıya geçirmiş yegâne bilim adamı
Karslı ünlü Türkolog Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu (1917-2005)’dur.
Merhum Hocamız Prof. Kırzıoğlu, tarihçi olmakla beraber gelmiş geçmiş en büyük halk edebiyatı üstadı ve folklorcularımızdan biriydi. 1930’lu
yıllardan itibaren çıkan bu sahadaki yayınları gözden geçirenler onun bu yönünü açıkça görürler.∗
Dil, tarih, folklor ve halk edebiyatı gibi Türkolojinin muhtelif sahalarında bir otorite olan
Kırzıoğlu’nun basında çıkan ilk yazısı âşıklarla
ilgilidir. Bunun da çok hazin bir hikâyesi var: Bu
yazı, Kars’ın en eski âşıklarından olan Zülâlî ve
Bahrî ile ilgili olup Kars Halkevi dergisi Doğuş’ta
(1 Kânunıevvel 1934) çıkmıştır. Yazının başlığı ‘Eski
Edebiyatımızda Kars’ olduğu hâlde dergi bunu değiştirmiş ve ‘Kars’ta Edebiyattan’ şeklinde basmıştır.
1828-29 savaşlarında Rusların eline düşen fakat
Edirne Antlaşması’yla anayurda kavuşan Kars’ın
ilk kurtuluşu üzerine Âşık Zülâlî’nin söylediği
∗

Biz, Prof. Kırzıoğlu ile ilgili bir konuşmada “halkıyatçı” bir profesörümüzün, “Ama o bir tarihçi!” dediğini unutamıyoruz. Hazret hangi
sahanın profesörü olduğunun farkında olsaydı Kırzıoğlu’nun halkıyatçılığından da haberi olurdu!
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deyişin ilk kısmı şöyledir:
Bir yıl oldu gülşen bülbüle zindan
Kara güne düştük İslâm sergerdan
Aslanlar çekildi, boş kaldı meydan
Düşman zulmeyledi firavun-vari
Kurtar yurdu kurtar koyma hicranlı
Adan kurban, şânan kurban Osmanlı.
Doğuş dergisi, sekiz kıtadan meydana gelen
şiirde her kıtanın sonunda yer alan ‘Osmanlı’ isminin geçtiği nakarat beytinin ikinci mısraını kaldırmıştır! Bir yerde geçen ‘Moskof’ isminin yerine de
‘düşman’ kelimesini koymuştur. Kırzıoğlu, birkaç
sene sonra bu dergiyi yönetecek ve Kars ve çevresiyle ilgili çok önemli derlemelerini bu dergide yayımlayacaktır. İşte bu gayreti İstanbul ilim çevreleri
başta olmak üzere Türkiye çapında ses getirmiştir.
Şu hususu da ilâve edelim ki o zamanlar yurdun
dört bir yanında çıkan Halkevi dergileri, o ilin parti
sözcülüğünü yapardı; ilmî anlamda bir değerleri
yoktu. Kars Halkevi dergisi Doğuş, Kırzıoğlu’nun
yönetimine geçtikten sonra tam bir tarih, folklor ve
edebiyat hazinesi hâline geldi. Öyle ki bu yayınlar
o zamanki ünlü âlimlere, meselâ hâlâ Türkolojinin
bir numaralı bilgini olarak kabul edilen M. Fuad
Köprülü(1890-1966)’nün Türk Sazşâirleri (1964)
ve Sadeddin Nüzhet Ergun (1901-1946)’un Türk
Şâirleri adlı eserlerine kaynaklık etti.
1939 yılından itibaren yönetiminde bulunduğu Kars Halkevi dergisi Doğuş başta olmak üzere
sonraki yıllarda İstanbul’da çıkmaya başlayan Türk
Folklor Araştırmaları ve Türk Dil Kurumu’nun yayın organı Türk Dili, Çınaraltı, Türk Amacı dergilerinin sayfaları onun imzasıyla çıkan folklor ve
halk edebiyatı yazılarıyla doludur.
Kars ve çevresinin en eski âşıklarından günümüze kadar gelip geçmiş bütün âşıkları ondan öğrenmişizdir. Çok genç yaşında başladığı memuriyet yıllarını, denilebilir ki bu uğurda
yaptığı araştırmalara hasretmiştir. Bu sayededir
ki, Ozanların pîri Dede Korkut ve Köroğlu başta olmak üzere Şenlik, Sümmanî, Hıfzî, Zülâlî ve
Huzurî gibi âşıklarla daha nicelerinin biyografi
ve şiirlerini Türk edebiyatına o armağan etmiştir.
Âşıklık geleneğinin başlıca temsilcileri, icapları,
tür ve şekilleri hakkında en vukuflu yazılar onun
kaleminden çıkmıştır. Meselâ Türk Dili dergisinin
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Kırzıoğlu ve Gökyay, Konya Aşıklar Bayramında Karslı âşıklarla, 9 Ekim 1966.

124-133/1962 sayılarında çıkan sekiz bölümlük
Halk Edebiyatı Deyimlerimiz başlıklı makaleleri
sahasında tek ve orijinal bir çalışmadır. Edebiyatımızda Kars (İstanbul-1958) adlı kitabı, 1877-78
Osmanlı-Rus Harbi’yle başlayan felâket senelerinde halk şâirleri tarafından söylenen ağıt ve destanlar hazinesi, hatta manzum bir tarihtir.
Bilindiği gibi eski âşıklar köy ve kasaba kahvehanelerinde çalıp çağırıyor, şehir ve bilim dünyasına açılamıyorlardı. Bilhassa radyo, televizyon
ve sinemanın yaygınlaşması adeta onların alanını
iyice daraltıyordu. Kırzıoğlu, bahsettiğimiz çalışmalarında eski halk şairlerini günümüz edebiyat
dünyasına taşırken bir yandan da yeni yetişmekte olan genç âşıklarla ilgileniyordu. Onları teşvik
ediyor, eski ustalar hakkında bilgi veriyor, iyi
yetişmeleri için konuşmalar yapıyor, yol gösteriyor hatta ayak veriyor ve bir yandan da kültür
ve edebiyat dünyasında tanınmaları için çaba
gösteriyordu. 1936 yılında Posof’ta görev yaptığı
sırada tanıştığı Âşık Müdamî’yle başlayan dostluğu, Müdamî’nin aydın çevrelerde de tanınmasına vesile olmuştur. Sonraki yıllarda yetişen genç
âşıklardan Çobanoğlu, Taşlıova, İhsanî, İlhamî
ve diğerleri de şöhretlerini ona borçludurlar. Bu
hususu merhum Âşık Şeref Taşlıova bizzat bize
ifade etmiştir. Kırzıoğlu’nun hususî dosyalarında
bu âşıklardan gelen mektup ve tebrik kartlarına
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rastlamamız da bunun başka bir ifadesidir.
Konya Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve 7-9 Ekim 1966 günlerinde gerçekleştirilen Konya Âşıklar Bayramı’yla birlikte
âşıklarımızın saz ve seslerinin sadası yurdu
sarmıştır diyebiliriz. O sırada henüz 25 yaşında olan Çobanoğlu, Efkârî ve Usta Müdamî’yle
birlikte birinciliği kazanmış ve 1000’er lira ödül
almışlardır. Üç gün süren Âşıklar Bayramı’nın
sonunda iki birinci karşı karşıya gelmiş ve şöyle
bir atışma yapmışlardır:
Müdamî:
Çobanoğlu eyle yoluna dikkat,
Sapa yerden gidip tozlanmayasın;
Burası Konya’dır, ayağın denk at,
Kokuşup sonradan tuzlanmayasın.
Çobanoğu:
Âşık Müdamî, ben uyarım yola,
Sen kendin ağır tut, hızlanmayasın;
Posoflu hayranın çok var mecliste,
Onlara güvenip yüzlenmeyesin.
Müdamî:
Bura er meydanı, şaşırmak da var,
Çelme atıp yere düşürmek de var,
Aşk odunda bağır pişirmek de var,
Köze düşüp cız cız cızlanmayasın.
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Çobanoğlu:
Sen bu şişmanlıkta aşkı nidersin,
Közde kebap bulsan alıp yudarsın,
Yâr peşinde hayal kurup gidersin,
Kır bayırda gezip yozlanmayasın.
Müdamî:
Boyun çok uzamış, aklını bilmem,
Ağladırsam gözün yaşını silmem,
Ham tosun doğru çekmez harmanda gem,
Müdam modoluyla bizlenmeyesin.
Çobanoğlu:
Çobanoğlu, gönül kırmam, yaparım,
Cenabı Mevlâ’dır daim siperim,
Yaşça büyüğümsün, elin öperim,
Gel barışak dersem nazlanmayasın.
Karslı Âşıklar İstanbul’da
Kırzıoğlu’nun 1934 yılında Doğuş
dergisinde başlayan yazı hayatı, onun Türkiye çapında
tanınmasını sağlamıştır. 1940’lı yıllarda üniversite
tahsili için geldiği İstanbul yıllarında da aydınlar
arasında hatırı sayılır bir yeri olmuş ve Türkoloji
dünyasının belli başlı isimleriyle dost ve arkadaş
olmuştur. Bunlardan biri de ‘Bu Vatan Kimin’ şiirinin
unutulmaz şâiri ve Türkolog Orhan Şaik Gökyay’dır.
Kırzıoğlu 1960’lı yıllarda Kars Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı’dır. Bu dernek marifetiyle 1964
yılında Selçuklu Fethinin 900. Yıldönümü münasebetiyle Kars’ta büyük bir anma programı düzenlemiş ve zamanın Millî Eğitim Bakanı başta olmak
üzere birçok bilgini Kars’a davet etmiştir. Mahallî
bazı çevrelerin muhalefetine rağmen Kırzıoğlu, Selçuklu fethi şenliklerini sonraki yıllarda da başarılı
bir şekilde gerçekleştirdi. 1966 Ağustos programına
Gökyay ve Kırzıoğlu’nun hocası ünlü tarihçi Prof.
Zeki Velidî Togan da Kars’a gelmiştir. Kırzıoğlu bu
şenliklerde Karslı âşıklara özel bir yer vermiş, onları İstanbul’dan gelen bilginlerle tanıştırmıştır.
Gökyay bu programla ilgili olarak Kırzıoğlu’na
gönderdiği 15.IX.1966 tarihli mektubunda şunları
yazacaktır: “Aziz Kardeşim, Sağ ol, sayenizde o kadar
heyecanlı, güzel günler geçirdik ki… Gözümüz, gönlümüz dolu olarak Kars’tan ayrıldık. Hâlâ Ferhunde ile o
günleri ve seni anıp duruyoruz. Bu kutlama senin eserindir. Var ol. Hudut dibinde dokuz yüz yılın destanî
hatırasını sen yaşattın, sen yaşatıyorsun. Yalnız bize değil, bütün memlekete…”
Kırzıoğlu ve Gökyay, Kars programının üzerinden
çok geçmeden 1966 Ekim’inde yapılan Konya Âşıklar
Bayramı’nda jüri üyesidirler. Bu iki arkadaş, Kars’ta
ve Konya’da esen rüzgârı İstanbul’a taşımak isterler.
Mektupla haberleşerek programın akışı belirlenir.
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Gökyay’ın Kırzıoğlu’na yazdığı bir mektup: 22.XI.1966

Aziz Kardeşim,
Sana uzun zamandır yazamadım. İhmâlimden değil bu. Konuştuğumuz “Âşıklar” ın İstanbul ziyareti üzerinde malûmat verebilmek için bekledim. Bizim
Enstitüde yapacakları bir gece için ben inşaallah bin
lira temin edeceğim. Talebe ile ve öğretmen arkadaşlarla
konuştum. İngiliz Kültür Heyeti de ayrıca kendileri için
bir gece rica ettiler. Ben şahsen bir mahzur görmedim.
Zira onların da dinleyicilerinin ekseriyeti Türkler olacaklardır. Henüz resmen konuşmadım. Fakat herhalde bir para çıkarmalarını açıkça söyledim. Sanıyorum
ki beş yüz lira da oradan alırız. Erenköy Kız Lisesi’ne
de telefon ettim. Memnuniyetle onlar da beş yüz lira
sağlayacaklar. Fakat onların salonu olmadığı için Halk
Eğitimi Merkezi’nin salonunda talebe için bir gün veya
gece yapacaklar. Halk Eğitimi Merkezi Müdürüyle görüştüm. Pek memnun oldu ve büyük bir alâka gösterdi.
Yani haberlerin hepsi güzel bence. Ama ben ancak kendi
mektebime güveniyorum. Diğerleri de olursa fe-minel-matlûb olur. Yalnız zamanını kararlaştıramadık seninle. Şubat’ın ilk üç haftası okul tatildir. Ondan sonra
da talebe bir hafta dönüş hâlinde sıladan döner. Yani
şubat uygun bir ay değildir. Bunu ya Ocak ayı içinde,
ilk üç haftasından birinde yahut da Mart’ın ilk haftasında yapmak doğru olacaktır. Onu senden gelecek habere
göre tespit eder ve daha muayyen ve kat’i bir programa bağlarız. Maalesef okulda yemek yemelerine mektep
müsaade etmiyor, yatmalarına da yer dalığından imkân
yok. Onlara Kadıköyü’nde bir otel tutarız ve yemeklerini de kendileri yerler. Kaç kişi gelirler bilmiyorum.
Tabiî bunu sen tayin edersin. Ben Müdamî, Çobanoğlu
Murat, İhsanî ve İlhamî’yi düşünüyorum. Burada en
çoğu bir hafta kalırlar; eğer dediğim yerlerde de gece
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yaparlarsa. Yemeleri ve yatmaları kendi üzerlerine
olacağına göre, ellerine en azından ikişer yüz lira kalır
umarım. Yukarıdaki geceler olursa tabiî bu mikdar üç,
dört yüz liraya kadar yükselir. Senden alacağım habere
göre daha kat’i konuşmalar yaparım.
Karaman’daki yarışmalar hakkında lütfedip, zahmet
edip bütün tafsilâtı vermişsin, eksik olma; pek çok teşekkür ediyorum. Mektubun sayesinde orada bulunmak
kadar oldum, sağ ol.
Daha fazla yazmayayım. Sanırım sana yetecek kadar
bilgi vermiş bulunuyorum. Cenab-ı Hakk’dan sıhhat
ve afiyet içinde meşkûr çalışmalar dileyerek sözümü
kesiyorum. Selâm, saygı ve sevgilerimi sunarak hoşça
kal diyorum, aziz kardeşim.
Orhan Şâik Gökyay
Gökyay’ın mektubunda Taşlıova’nın adı geçmiyor. Demek ki onun ismi Kırzıoğlu tarafından ilâve
edilmiş.
Âşıkların ilk gösterisi Gökyay’ın evinde
gerçekleşmiştir. Âşık Müdamî’nin aşağıdaki şiiri
bu konuda bazı ipuçları vermektedir:
Orhan Şâik Bey’e mihman beş altı ozan bugün,
Evvel sazın ele alıp ettiler düzen bugün,
Burdadır irfan meclisi kılı kırka var yaran,
Dikkat gerek tel kırmayın var şi’ri yazan bugün.
Ey gönül gel dikkat eyle, cevahir-kân burdadır,
İlim irfan haznesi var, la’l-i mercân burdadır,
Başkurt’un Cumhurbaşkanı Zeki Togan burdadır,
Hamd ü lillah meclisimiz ârif, irfan burdadır.
Şâir Müdâm, bu memleket esamesin sûrda bir,
Şâik ata, Ferhunde ana, Zeki Togan pîrde bir,
Kadıköy, Beşer Durağı, yüz yigirmi dörde bir,
Cemiyet-i kübra gibi bir ulu divan bugün.
4-3-1967
Müdamî’nin divanî tarzındaki bu şiiri 4 Mart tarihini taşımaktadır. Bu şiirde, âşıklar meclisinin de
Orhan Şâik’in evinde yapıldığı, ünlü tarihçi Prof.
Dr. Zekî Velidî Togan’ın da orada bulunduğunu
görüyoruz.
İstanbul programın nasıl geçtiğini bilmiyoruz.
Fakat bu konuda Gökyay’ın Kırzıoğlu’na yazdığı
mektuptan birçok şey öğrenilebilir. İstanbul’a hangi âşıklar gitmiş, ne kadar kalmışlar, nerelerde çalıp çağırmışlar, ne kazanmışlar vs… Orhan Şâik’in
hoca olarak görev yaptığı İstanbul Eğitim Enstitüsü
(Bugünkü Eğitim Fakültesi) başta olmak üzere İngiliz Kültür Merkezi ve Erenköy Kız Lisesi tarafından düzenlenen üç program yapıldığını anlıyoruz.
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Müdami’nin, Gökyay’ın evinde yazdığı şiir.

Âşık Şeref Taşlıova’nın akademisyen oğlu
tarafından hazırlanan kitapta bu hususta bazı
bilgilere rastlıyoruz: Söz konusu kitapta, Bilim ve
Sanat Çevresiyle Tanışması başlıklı bölümde İstanbul programı hakkında bilgiler var. Bu program
Kenedy Oteli’nde gerçekleşmiş. Programa Zeki
Velidî Togan, Ahmet Kudsî Tecer, Haşim Nezihi
Okay, Bedri rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil ve
Behçet Kemal Çağlar gibi şâir, yazar ve bilginler de
katılmış. Âşıklar İstanbul’da on altı gün kalmışlar.
Taşlıova, Selçuklu Fethinin 901. Yıldönümü münasebetiyle 1965’te Kars’a gelen Orhan Şâik’le tanışmış. Ertesi yıl da Gökyay tarafından diğer âşıklarla
birlikte İstanbul’a davet edilmiş.*
1002 sayfalık Taşlıova kitabında Kırzıoğlu ismine rastlayamadık!
Bu yazıda adı geçen hocalar ve âşıkların hepsi,
kubbede hoş sadalar bırakarak rahmet-i rahmana
kavuşmuşlardır. Bugün o iklimin olmadığını müşahede
ederken onları ne çok aradığımızı hissediyor; en içten
duygularla, rahmet ve hürmetle anıyoruz.
*

Doç. Dr. M. Mete Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova, TDV Yayınları,
Ankara 2002.
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