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Türk âşık edebiyatının 20. yüzyıldaki en 
önemli temsilcilerinden biri olan Âşık 
Müdâmî, 1918 yılında Posof’un De-
mirdöven (Varzna) köyünde doğmuş, 
yine kendi köyünde yakalandığı şe-
ker hastalığı sebebiyle 8 Kasım 1968 
tarihinde vefat etmiştir. O, edebiya-
tımızın her alanında kendini gös-
termiş; halk şiirinde koşma, destan, 
semaî, ağıt, dudakdeğmez, varsağı, 
divan şiirinde ise müstezat, müna-
cat, kalenderi, gazel gibi farklı tür-
lerde eserler vermiş, tekke şiirinde 
de varlığını hissettirmiştir. Özellikle 
divan şiiri türlerinden olan satranç-
ta üstat olarak kabul görmüş, şiirlerinde 
Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça’yı da 
ustaca kullanmıştır. 

Âşık Müdâmî’yle ilgili olarak bugüne ka-
dar birçok şey kaleme alınmış, hayatı ve şiirleri 
hakkında araştırmalar yapılmış, dört de kitap 
yayımlanmıştır. Sıralayacak olursak; Mevlüt 
Işık’ın ‘Posoflu Âşık Müdâmî’1, Bekir Sami Özsoy 
ve Halil İbrahim Ataman’ın ‘Posoflu Âşık Sâbit 
Müdâmî (Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserlerinden 
Seçmeler)’2, Ali Berat Alptekin ve Esma Şimşek’in 
‘Posoflu Âşık Müdâmî Bibliyografyası’3 ile Oğuz-
han Aydın’ın ‘Osmanlı Türkçesinin Son Tem-
silcilerinden Her Yönüyle Molla Âşık Müdâmî’4 
adlı kitaplardır. Âşık Müdâmî’nin değişik yön-
lerinin ele alındığı bu kitaplar, özellikle Âşık’ın 
ailesinden alınan defterler, hakkında çıkan ya-
zılar ve Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’ndan, Yu-
nus Zeyrek’e intikal etmiş olan defterlerden elde 
edilen bilgilerin ışığında hazırlanmıştır. Yalnız 
Müdâmî’nin gerek Posof köylerini, gerekse çevre 
vilayet ve ilçelerini sık sık ziyaret ettiğini, günler-
ce sazıyla-sözüyle insanları eğlendirdiğini, gittiği 
her yerde ardında yazıya geçirilmemiş birçok şiir 
1  Mevlüt Işık, Posoflu Âşık Müdâmî,  Ankara 1979, 80 s.
2  Bekir Sami Özsoy-Halil İbrahim Ataman, Posoflu Âşık Sâbit 

Müdâmî (Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserlerinden Seçmeler), Kayse-
ri 1993, 294 s.

3 Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek, Posoflu Âşık Müdâmî Bibliyog-
rafyası, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliş-
tirme Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1992, 41 s.

4 Oğuzhan Aydın, Osmanlı Türkçesinin Son Temsilcilerinden Her 
Yönüyle Molla Âşık Müdâmî, Gazi Kitabevi, Ankara 2015, 628 s.

bırakarak evine döndüğünü de bilmek-
teyiz. Bu konu başlı başına bir araştır-

ma konusudur ve kayıp şiirlerinin 
geç kalınmadan derlenmesi, yazıya 
aktarılması gerekmektedir. Biz, 
bu yazımızda Âşık Müdâmî’nin 
Posof’un Al ve Armutveren (Pa-
pola) köylerinde sazıyla irticalen 
söylediği iki şiiri gün yüzüne çı-
kararak, ilk kez paylaşacağız. 

Armutveren Köyü Okulu’na     
Söylenen Şiir 

1948 yılında Posof’un Armut-
veren köyüne giden Âşık Müdâmî, 

bir ara köyün okulunu ziyaret etmiş, 
bu okula ve başöğretmeni olan Behram 
Mutlu’ya5 hitaben önce irticalen söylediği, 

sonrasında da bizzat kendi el yazısıyla yazıp, ver-
diği şiir şöyledir:

Geldik okul kapısına,
Evvelce bir yol isterim.
Şu yontma taş yapısına,
Tarif sağ ve sol isterim.

Girdik önce koridora,
Dediler okuldur bura,
Sınıfta dizilmiş sıra,
Talebesin bol isterim.

Okulun müzeyyen kâvi,
Aklımı eyledi yâvi,
Köy kuruludur mekânı, 
Toplantı her hal isterim.

Gel gelelim kütüphana,
Gerektir ehli irfana,
Müntefidir her insana,
Boş kalmayıp dol(u) isterim.

5  1924 yılında Posof’ta doğan Behram Mutlu, Papola/Arrmut-
veren köyünde Beğler diye tanınagelmiş aileden Celil Bey’in 
oğludur. 1945’de Kars Cılavuz Köy Enstitüsü’nden mezun 
olan Mutlu, uzun yıllar Posof ve Bursa’da görev yapmış, 8 
Kasım 2014 tarihinde de Bursa’da vefat etmiştir. Mezarı Bursa-
Hamitler Kent Mezarlığı’ndadır.

Müdâmî’nin Papola 
Okulu şiirinde adı geçen, 
dönemin sınıf öğretmeni 
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Görelim ne söyler kiler,
Arzusuna ister neler,
Un, yağ, peynir, pirinç, şeker,
Reçel, kaymak bal isterim.

Bak ne söyler yatakhane,
Bu söz kâr eyledi cana,
Sarılıp yosma civana,
Muradını al isterim.

Sorsan öğretmen nereli,
Diyorsan işte burali,
Bal çiçeği, dağ merali,
Sefa ile kal isterim.

Okulun evsafı tamam,
Başöğretmen Mutlu Behram,
Duacınız şair Müdâm,
Yılda bir kez gel isterim.6

 Gülhan Hanım’a Yazılan ‘Anne’ Şiiri 

Baki Ergün’ün arşivinden aldığımız ‘Anne’ 
şiirinin hikâyesini Ergün şöyle anlatmaktadır: 
“Amcam Ahmet Ergün’ün Bursa’ya tayini çıkmış,  
6 Behram Mutlu tarafından yıllarca saklanan şiir, 24 Mayıs 2003 

tarihinde Bursa’da faaliyetlerine halen devam eden Teleferik 
semtindeki Posof İlçesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği’ne teslim edilmiş, derneğin arşivi tarumar edilse de, bir 
örneğini saklayan emekli öğretmen Baki Ergün’ün kendisi, biz-
zat bize vermiştir.  

orada göreve başlamıştı. Tabi babaannem bizim  
köyde (Al köyü), bizim yanımızdaydı. Daha sonra 
oğlunun yanına gidip gelmek istedi, biz de gönder-
dik. Rahmetli Ahmet amcamın kirvesi olan Âşık 
Müdâmî, sürekli bize gelip giderdi. Yine bir 
gün, babaannem Bursa’dayken bizim evde otu-
ruyoruz. Babam, Müdâmî’ye diyor ki: “Müdâmî 
Usta, annem Bursa’ya Ahmet’in yanına gitti. Ba-
bam onu çok özledi. Bizim adımıza bir mektup yaz 
da gelsin.” 

Tabii şairin mektubu sazıdır. Sazını eline aldı 
ve başladı söylemeye: 

Evvelâ iptida be-nâm-ı Süphan, 
Okuyup manâsını bilirsin anne!
Selâm farizeyi, Kadir-i Mennân,
Tarafımızdandır alasın anne!

Aramızda yüce dağlar daldadır, 
Bilir misin yavrular ne haldadır? 
Babam gözler iki gözü yoldadır,
Tatil hitamında gelesin anne!

İşittik ki bir toy-düğün olurmuş,
Velâkin bilmedik ne gün olurmuş?

Arayan elbette dengin bulurmuş, 
Oğluna denk bir eş bulasın anne!

Lâzımdır ki gelip bizimle durmak,
Toplulukla bir arada oturmak,
Rıza-yı gönülle bir yuva kurmak,
Daima hep mutlu olasın anne! 

Şair Müdâm destanını düzlüyor,
Ehl-i i’yal gelmenizi gözlüyor,
Çoluk çocuk sizi candan özlüyor,
Bizleri güldürüp, gülesin anne!

Söyledikten sonra sazı bıraktı. Hemen 
bana, ‘Al kâğıt, kalemi yaz oğlum.’ dedi. İrti-
calen söylediği bu beş kıtalık şiiri, noktası-
na, virgülüne kadar bana eksiksiz yazdırdı. 
Halk âşığı, halk ozanı işte budur! Sazıyla 
yirmi kıta bile söylese, daha sonra yazdıra-
biliyordu.”

Müntefi: Menfaatlenme, yararlanma.
Evsaf: Vasıflar, özellikler.
Ehl-i i’yal: Aile, çoluk çocuk. 
Dalda: Gölge, perde.

Şiirleri yıllarca arşivinde 
saklayan Baki Ergün  

(1938, Posof).

Âşık Müdâmî’nin kendi el yazısıyla yazıp, 
Behram Mutlu’ya verdiği şiir
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