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Özet 

 Kağızman, başka alanlarda olduğu gibi sözlü halk kültürü geleneğinde de önemli 

coğrafi merkezlerden biridir. Çoğu araştırmacı sözlü kültür geleneğinin en önemli başlığı olan 

âşıklık geleneğinin 19. asırla bittiğini iddia etmişse de gelenek, kimi yöreler sayesinde bütün 

özellikleri ile hala dimdik yaşamaktadır. Özellikle Kars, Erzurum, Artvin, Sivas, Adana gibi 

kültür merkezlerinde geleneğin temsilcilerine rastlamak mümkündür. Özellikle Kars 

geleneğin kurallarının ve bütün icra bağlamlarının eksiksiz yaşandığı bir yerdir. Kağızman 

ilçesi de bu kültürel sürerliliğe yetiştirdiği önemli isimlerle hizmet etmiş ve hala daha 

etmektedir. Atasözünde de geçtiği gibi burası bir göl yeridir ve susuz kalmaz. Bu çalışmada 

öncelikle âşıklık geleneğine dair kısa açıklamalar yapılarak Kağızmanlı âşıkların beslenme 

kaynakları üzerinde durulacak ve son olarak bazı Kağızmanlı âşık ve halk şairlerinin kısa 

biyografilerine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızman, Âşık, Gelenek, Kaynak 

 

Abstract 

Kağızman, like in other many fields is one of the most important places for the 

tradition of oral folk culture.  Although many researchers have claimed that tradition of love, 

being the most important part at the tradition of oral culture finished at the 19
th

 century, it still 

continues its existence with all its characteristics thanks to some regions. It is possible to see 

the representatives of the tradition especially at the cities like Kars, Erzurum, Artvin, Sivas 

and Adana. Especially, Kars is an important place where all the rules and performances of the 

tradition are practiced in full. Kağızman has always served this cultural continuity with its 

important figures of the tradition. As it is mentioned at the proverb, “burası göl yeridir ve 

susuz kalmaz.” At this study short explanations on the tradition of love will be made initially 

and then Aşıks’ source of knowledge will be dealt and finally the bibliography of some poets 

of Aşk and folk will be given. 
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Giriş 

 

 Âşık tarzı şiir geleneği 16. asırdan itibaren başlamaktadır. Geleneğin bu asırdan 

başlatılmasının temelinde özellikle kahvehane merkezli bir sistemleşme ve bu asırdan itibaren 

âşıkların hayatlarını ve şiirlerini takip edebilme gibi özellikler vardır. Âşık kahvehanelerinin 

ortaya çıkışı için kesin bir tarih verilemese de başlangıç olarak XVI. yüzyıl ve özellikle XVII. 

yüzyılın ilk çeyreği yaygın bir kabul görmektedir. Kahvehanelerin yaygınlaşması ile âşık tarzı 

şiir geleneğinin de gelişimi arasında bir paralellik vardır. Dilaver Düzgün’e göre, 

kahvehanenin Türkiye’de açılmaya ve yayılmaya başladığı dönem, âşık tarzı şiir geleneğinin 

Anadolu’da kendini hissettirmeye başladığı XVI. yüzyıla rastlar. Zamanlama bakımından 

Türkiye’de kahvenin ortaya çıkışı ile âşık tarzının oluşumu arasındaki bu paralellik, bazı 

kültür tarihi araştırmacılarında ‘kahvehaneyi âşık tarzının doğuş yeri olarak kabul etmek’ gibi 

bir anlayışı geliştirmiştir (Düzgün 2005; 52). Özellikle ilk âşık kahvehanelerinin İstanbul’da 

açılması, âşık tarzında oluşturulan şiirlerin yazıya yine İstanbul’da aktarılması ardından 
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elektronik ortama taşınan geleneğin yine İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması âşık tarzı 

edebiyat geleneğinin kaynağının İstanbul olduğu görüşünü doğurmuştur (Çobanoğlu 2007). 

 Âşıklar, içinde yaşadıkları toplumun her türlü durumunu şiirlerine konu edinirler. Bu, 

aslında toplumsal bilincin âşığa yüklediği misyonlardan biridir. Âşıklar bu yolla, temsil 

ettikleri geleneği ayakta tutmaya çalışırlar. Güncel meseleleri takip ederek şiirlerinde konu 

edinmek, âşığı toplum içerisinde de itibarlı hale getirir. Metin Özarslan, bu konuda âşıkların, 

cumhuriyet, ordu, askerlik, ülke bütünlüğü, Kıbrıs meselesi, ortak pazar, Avrupa, Almanya, 

gençlik, pop müzik, din ve ahlak kaygısı, örf, adet endişesi, değerlere bağlılık, geçim darlığı, 

hayat pahalılığı, toplumsal eleştiri, halkın protesto ihtiyacı, mahalli problemler gibi toplumsal 

konular ile göç, gurbet duygusu, sıla hasreti ve zamanın değişmesi gibi ferdi konuları 

şiirlerinde işlemelerinin, onları ayakta tutan hususlar olduğunu belirtir (Özarslan, 2001; 171-

172). Toplumun başından geçen ve o toplumu derinden etkileyen her türlü olay âşığın şiiri 

için malzemedir. Zaten geleneğin arka planında yatan özellikte budur. Âşıkların prototiplerine 

bakıldığında bu türden işlerin âşığın vazifesi olduğu görülecektir. Toplumun genelini 

ilgilendiren dini, siyasi, ekonomik olay, bir doğal afet veya büyük bir sevinç mutlaka âşık 

tarafından işlenir. Ancak âşığın da uymak zorunda olduğu bir dizi kurallar vardır. Meclisin 

nasıl açılacağı, önce kimin neyi okuyacağı, hangi konunun hangi türde işleneceği, icra 

bağlamının yeri ve zamanı vb. her şeyi göz önünde bulundurmalıdır. Bu durum bir geleneği 

doğurur.  Bu gelenekte hemen her bölge küçük farklarla kendine has bir takım özellikler 

yaratmışsa da genel ritüel her yerde aynıdır. Kars/Kağızman’da bu geleneğin sularının 

dinlendiği göl yerlerinden biridir. 

 I. Kağızman İlçesi 

 Her türlü olgunun gelenekselleşmesi veya sürerliliği mekân temellidir. Bir başka 

deyişle gelişim, değişim, başkalaşım ve aktarım uzam odaklıdır. Temele bir uzam alındığında 

özelikle de sözlü kültür gibi aktarımı ve dağılımı zor olan konular yaşama fırsatı bulurlar. 

Âşıklık geleneği de kendisine başta İstanbul’u uzam temeli ve sistemleşmenin ilk adımı 

olarak seçmiş daha sonra Kars, Erzurum, Artvin, Sivas, Adana, Kastamonu, Denizli gibi 

yerleşim yerlerine dağılarak sürerliliğini ve değişimini devam ettirmiştir. 

 Kars geleneğe mekânsal açıdan destek veren illerin başında gelmektedir ki bugün hala 

âşık kahvehaneleri açıktır ve gelenek diğer yerlere göre daha canlıdır. Kars geneli içerisinde 

de âşıklık geleneğine hizmet eden yerler vardır. Başta Akyaka- Arpaçay, Kağızman, Selim ve 

Sarıkamış gibi yerleşim merkezleri ayrı ayrı birer gelenek merkezi halinde incelenebilecek 

kadar fazla âşık yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam etmektedir.  

 Kağızman, batıda Demirkapı boğazından doğuda Boğam boğazına değin Aras Boyu 

ile kuzeyde Norpet geçidine varınca Kötek/Bayam suyu boyunu içerisine alan ve güney ile 

kuzeydeki dağlar arasında ki vadi boyunca uzanan yerin genel adıdır (Ural vd. 2011; 5). 

Selçuklular’dan önce çeşitli krallıklar elinde kalan ilçe  1064 yılında Selçuklu hakimiyetine, 

1374’te Karakoyunlular, 1386’da Timur, 1405’te yeniden Karakoyunlu, 1486’da Akkoyunlu 

ve son olarak 1534 yılında Osmanlı hakimiyetine girer (Turan 1988; 16, Temel 2005; 10-11). 

1828 ve 1877 yıllarında Ruslar tarafından işgal edilen ilçe 1878’de Kars’a bağlanır ama 1917 

yılında yine Rus işgaline uğrar. 1920 yılında işgal sona erer. Ancak bu işgal yılları bölgenin 

sanatından edebiyatına her türlü kültürel parçasında etkiler bırakır. 

 Kağızman, aşağıda da belirtileceği üzere farklı kaynaklardan beslenen önemli bir 

âşıklık geleneği merkezidir. İlçede geçmişten bugüne sayısız âşığın yetişmesi gelenek 

içerisinde Kağızman’a ayrı bir önem katar. Kars ve Erzurum gibi geleneğin en büyük iki 

merkezine yakın olmak, Kağızman’a en usta âşıkları tanıma fırsatı vermiştir. Ancak 



Kağızman sadece bu yerlerden etkilenme ile kalmamış yetiştirdiği isimlerle bölgeyi de 

etkilemiştir. Özellikle Hıfzı, Cemal Hoca, Esmani, Devrani, Sezayi, Sazcı Halil ve daha 

birçok âşık geleneğin ayakta kalmasına yardımcı olurken bir sonraki nesli de etkilemişlerdir. 

Bugün hala Miskini, Nurhani, Eylemi gibi isimlerden söz ediyorsak bu, göl yerinde suyun 

eksik olmayacağının göstergesidir.   

 Geleneğe ev sahipliği yapan diğer yerlerde olduğu gibi Kağızman’da da önceleri köy 

odalarında, kahvehanelerde, düğünlerde gelenek sürdürülürken önce bu sözlü ortamdan yazılı 

ortama geçilmiş daha sonra da bunu elektronik ortam kendi bünyesine almıştır. Âşıkların 

şiirlerinin yazılı olarak kayda geçmesi geleneğin devamlılığı açısından da son derece önem 

arz eder. Zira bugün çoğu âşığımızın şiirlerine ulaşamamamızın nedeni kayda 

alınmamalarıdır.  Bunun yanında âşık şiiri, elektronik ortamla geçtiğimiz yüzyılda tanışmış, 

plak, radyo, kaset, Cd ve televizyon sayesinde çok geniş çevrelere yayılmıştır. Radyo ve 

televizyon çalışanları tarafından yapılan derlemelerde ve televizyon programlarında âşık 

diğer her alanda olduğu gibi âşıklık geleneği içerisinde de kullanmışlar ve piyasaya yeni 

kasetler, plaklar, Cd’ler çıkarmışlardır. Çıkarılan kimi kaset veya Cd’lerde de gelenek sistemli 

bir şekilde devam etmekte ve eserler normal bir âşık faslı icra edilir gibi hazırlanmıştır. 

Böylece geleneğin devamına yeniden katkı sağlanmıştır.  

 Her ne kadar teknik gelişmelerin ve değişen toplum değerlerinin âşıklık geleneğini 

benimsemede veya kabullenmede geleneği bitme noktasına taşıdığı ileri sürülse de özellikle 

yurt dışında yaşayan insanların ve Kağızman, Kars, Erzurum gibi göl yerlerinin geleneği 

sürdürme ve kabullenmeleri devamlılığa katkıda bulunmuştur. Hatta yeni televizyon kanalları 

veya âşık programlarına yer veren kimi televizyonlar gençlerin geleneğe yeniden 

yönelimlerini sağlamıştır. 

 II. Kağızmanlı Âşık ve Halk Şairlerinin Beslenme Kaynakları 

 a. Gelenek   

 Gelenekle ilgili çokça tanımlamalar yapılmıştır. Edward Shils geleneğin anlamı için 

“En yalın anlatımıyla gelenek, traditum anlamına gelir; traditum, geçmişten günümüze intikal 

ettirilen ya da miras bırakılan herhangi bir şeydir. O tevarüs edilen şey ya da ne tür bir özel 

bileşim olduğu ya da fiziksel bir nesne mi yoksa kültürel bir yapı mı olduğu konusunda hiçbir 

şey söylemez; ne zamandan beri miras alındığı veya ne tarzda miras alındığı, sözel olarak mı 

yazılı olarak mı miras alındığı konusunda da hiçbir şey söylemez.” ifadelerini kullanır (Shils, 

2003-4; 110).   Gelenek bir mirastır. Özellikle dilde ve kültür alanındaki olguların beslenme 

kaynağı kendi geçmişlerinden ibarettir. “Sanatçılar geçmişten aldıklarını kendi dönemlerinin 

zevk ve anlayışıyla, bilgi birikimiyle, duyarlılığıyla yoğurarak geleceğe taşır. Bütün sanat 

eserleri, kendi aralarında bir düzen oluşturur. Bir bakıma bütünün parçaları gibidirler. Bu 

bakımdan geçmişi bilmeden yeni bir sanat eseri oluşturmak mümkün değildir. Sanatkâr, 

geçmişte örüle örüle kendisine kadar gelmiş bulunan gelenekten yararlanır; dönemin zevkini, 

düşüncesini, duyarlılığını edebi eserin bünyesine yerleştirir (Aktaş ve Çelik; 2005; 200).” 

Gelenek kendisinden önce var olanı sürdürmektir. Ancak dikkat edilmesi gereken var olanı 

sürdürürken ne derece bağlı kalındığıdır. Sürdürme sözcüğünden maksat aynı varlığı yahut 

duyguyu tekrar etme değildir. Konu, şekil, tavır, üslup, yapı, tür devam ettirilir. Ama önemli 

olan bu türde, yapıda, konuda, tavırda yeniyi verebilmektir.  Bu durum sanatçılar için böyledir 

ve sanatçılarla yetişen toplum da kendi sanatçısı gibi hareket eder. Geleneği devam ettirme, 

sanatçı özelinden toplum geneline aynen yayılır. Zira kültür birikimi o kültürü oluşturanların 

eseridir. Yahya Kemal’in bahsettiği “kökü mazide olan ati” olmak bu durumun gereğidir. 



Günlük konuşmalarımızı, hayata bakışımızı bizi bugüne hazırlayan geçmişimizden hareketle 

oluştururuz. İşte tüm bunlar bir toplumu diğerinden daha farklı kılar.  

 Âşıklık geleneğinde de âşık adayı önce kendisine bir usta bulur ve bir dizi eğitimden 

geçer. Öyle ki hemen her an ustasının yanında gezer, onunla beraber düğünlere, 

karşılaşmalara, meclislere, atışmalara katılır. Ustasını her alanda gözlem yolu ile takip ederek 

geleneğin söz ile öğretilmeyen taraflarını edinir. Ustası çırağa örgün dersler de verir. Örneğin 

Âşık Şeref Taşlıova bir bildirisinde (Taşlıova, 1976: 37) bir âşığa çırak olmaya gelen adaya 

ustası tarafından önce sözün, daha sonra da sazın öğretildiğini söyler. Adaya makamın en 

sonda öğretildiğini vurgular. Öğretilen ilk makamın da sazın on dört perdesinden en üst 

perdede çalınan divani makamları olduğunu ifade eden Taşlıova, çırağın ilk önce on altı- otuz 

iki makamı öğrendiğini daha sonra otuz ikiden yetmiş iki makama doğru ilerlemişse bu 

durumun artık çırağın usta bir âşık oluşuna delalet ettiğini, yetmiş iki makamdan 112 makama 

çıkmış ise ustası tarafından âşığa mahlas verildiğini vurgular. Âşığın baş âşık veya hanende 

unvanlarını alması da 112 makamdan yukarı çıkmasına bağlıdır. Âşıklar bu gelenek sayesinde 

nerede, nasıl ve neyi icra edeceklerini öğrenirler. Bir taraftan geçmişi yaşatırken bir taraftan 

da geleceği hazırlarlar.  

 Kars ve Erzurum âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerini yetiştirmiş illerdir. Âşık 

Şenlik, Aşık Sümmani, Aşık Gülistan, Posoflu Müdami, İlhami Demir, İslam Erdener, Sabri 

Şimşekoğlu, Karahanlı Murat Yıldız, Veysel Şahbazoğlu, Mehmet Hicrani,  Murat 

Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Aşık Reyhani ve daha birçok usta bu bölgenin yetiştirdiği 

isimlerden birkaçıdır. Kağızman coğrafi olarak bu iki ilden de gelenek anlamında 

beslenmiştir. Kağızmanlı âşıklar da bir taraftan usta-çırak geleneği içerisinde yetişirken 

kendilerinden sonra aynı geleneği devam ettirecek olan âşık adaylarını/çıraklarını da yanlarına 

alarak geleneği ayakta tutmuşlardır. Örneğin Hıfzi’nin yetişmesinde Sezai’nin şiirleri ile 

büyür veya Sezai, Sazcı Halil’i yetiştirir. Laçin Aladağlı’nın yetişmesinde Cemal Hoca ve 

Reyhani etkili olur. Âşık Devrani, Posoflu Müdami ve Erdemi’ye çıraklık eder.  

 b. Tarihi Süreç 

 Yukarıda da değinildiği gibi âşıklar içerisinde bulundukları toplumun her türlü 

durumunu şiirlerine konu edinirler. Özellikle işgal altında kalan, tarihi süreçte sürekli 

savaşlarla yıkılıp yeniden kurulan bir yerin yetiştirdiği âşığın şiirlerine tarihi süreci konu 

edinmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Kağızmanlı hemen her âşığın savaşla veya işgalle ilgili bir 

deyişini bulmak mümkündür. Çünkü Kağızman tarihine bakıldığında bu türden acı ve gözyaşı 

ile dolu birçok olay yaşanmıştır. Özellikle son asırlarda görülen Rus ve Ermeni katliamları 

halk muhayyilesinde oldukça derin izler bırakmıştır. Hatta bu işgaller sırasında şehit edilen 

âşıklarımız da vardır. 

 Kars genelinde geçirilen bu olumsuz tarihi süreçten mütevellit şiirlerin konusu 

genellikle acı sefalet, çaresizlik, yokluk, acı ve yıkımdır. Daha da vahimi Osmanlı’nın bu 

duruma ve bu coğrafyaya olan ilgisizliği – belki devletin o zamanki siyasi ve ekonomik 

durumu da dikkate alınmalıdır-, Osmanlı sanatkârlarının zulme duyarsızlığı, bölgeyi ve bölge 

insanını daha çok yaralar. Siyasi erkten umudunu kesen çoğu âşıkta manevi bir alana yöneliş 

de sezilir (Durmuş, 2011). Oysa Rusların daha savaş bile ilan edilmeden başlattıkları işgallere 

karşı âşıklardan halkı ayakta tutma adına söylenen ilk şiirler devleti ve orduyu övmekle 

başlar. Özellikle Şenlik’in meşhur koçaklamaları ile Kağızmanlı Esmani’nin Rus Çarı 

Nikola’ya yazdığı koçaklama ve daha birçok şiir Al-Osman’ın nasıl zafer kazanacağına 

dairdir.  



 Kağızmanlı âşık ve halk şairlerinin şiirlerine bakılırsa bu şiirlerin daha çok 

Kağızman’a ağıt niteliğinde olduğu görülecektir. Devletten beklenen yardım gelmemiş, yerel 

mücadeleyle de Rus ve Ermeni ile baş edilememiş elde acı, yıkım ve hüzünden başka bir şey 

kalmamıştır.  

 Örnek olarak Âşık Cevlani’nin Rus işgalinin ilk yıllarında Kağızman’ın acıklı halini 

anlatan bir destanı gösterilebilir: 

Al- Osman çekildi kaldık Urus’a  Yaktı ehi İslâm’ı nârın Kağızman 

Kara-bahtın kem-talihin elinden  Kara geldi yaz, baharın Kağızman 

 

“Abeşik”i yolladılar dağlara  “Dıragon”u düzdü sola sağlara 

“Kazağ”ı da teslim etti bâğlara  Gör nasıl bağlandı zârın Kağızman 

 

Bâğların başını Urus bâğ eder  Yığar büyükleri istintağ eder 

Niçe bin haneler kül, toprağ eder  Yangun gördü niçe yerin Kağızman 

 

Bizler dinlemedik yakın uzağı  Küffâr başımıza kurdu tuzağı 

Karakol bağladı bütün “Kazağ”ı  Açılmaz bir yana sırın Kağızman 

 

Ezel baştan Şerif Beyler yazıldı  Orda Mısto-Beğ’in rengi bozuldu 

Şenlik ona baktı yola düzüldü  Yok mu senin hulûskârın Kağızman 

Mısto-Beğ dedi ki korkman göçerik   Gâni mevlâm kanat verir uçarık 

Cahallar meşveret kurdu: kaçarık       Ya neylesin ihtiyârın Kağızman 

 

“Matuşkalar” ayvanlara köçende  Türlü türlü meyvaları seçende 

İsakkuşlar firkat ile geçende  kan yaş döker her puvarın Kağızman 

 

Yaz olanda iğde çiçeğin açar  Güzel olan gülü yanağa sançar 

Hayıf güzelleri çirkinler kucar  Ne yaman ters dönmüş surun Kağızman 

 

Gör nice mahzundur bahçeler bâğlar  Şimdi ölülere yerinir sağlar 

Gökteki melekler âh eder ağlar  Arşa çıktı âh u zârın Kağızman 

 

Dertli CEVLAN yaptı böyle destanı Sizler zemmetmeyin dertli olanı 

Ahirinde terk ederiz biz seni  Hiç yoğumuş itibarın Kağızman 

 

(Kırzıoğlu, 1958; 47-48) 

 

 Yine benzer şiirlere Cemal Turan Hoca’nın, Esmani’nin, Yusuf Sezayi’nin, 

Havasi’nin, Hıfzi’nin şiirleri arasında rastlanmaktadır. 

 c. Tasavvuf 

 Tasavvufun, sözlükte; “Sof giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak, suffa ashabı gibi 

yaşamak (Uludağ, 1991: 470)”
 

gibi 
 

anlamlara geldiğini belirten Süleyman Uludağ,  

tasavvufu, baştanbaşa edep, kötü huyları terk edip güzel huylar edinme, kimseden incinmeme, 

kimseyi incitmeme, nefse karşı girişilen ve barışı olmayan bir savaş, herkesin yükünü çekme, 

kimseye yük olmama, bütün mensuplarının birbirini dost ve kardeş tanıdığı bir birlik, Hak ile 



birlikte ve O’nun huzurunda olma, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve kendisiyle yaşatması, 

keşf ve temaşa hali, temiz bir kalb, pâk bir gönül sahibi olma, nefsinden fâni, Hak ile bâkî 

olma, kâmil insan olma, Hakk’a erme(Uludağ, 470) diye tanımlamaktadır.
 
 

 Tasavvuf bir inanç sistemidir; bu sistem insanın ve dünyanın yaratılışını, yaratılma 

sebebini, kul ile yaratıcı arasındaki münasebeti işleyerek kendince bir yol ve yöntem 

belirleyen ve nihayetinde bu yolda ilerleyen kişinin nefsanî arzularını terk ederek Allah’a 

ulaşmasını, olgun bir insan olmasını amaçlayan bir felsefedir. Tasavvuf, kimi araştırmacılar 

tarafından ayrı bir ilim olarak dahi kabul edilmektedir. Mahir İz, bir ilim olarak tanımladığı 

tasavvufun gayesini ise Hakk’ın rızasını kazanmak için nefisleri temizlemek, güzel ahlak 

sahibi olmaya çalışmak, kısaca Allah ve resulünün ahlâkıyle ahlâklanmak şeklinde açıklar ( 

İz, 1990; 31).  

 

 Âşıklar tasavvufi geleneği şiirlerinde oldukça fazla kullanırlar. Özellikle âşık 

karşılaşmalarında, meclislerde ve divani gibi şiirlerde tasavvufi konulara oldukça fazla yer 

verilir. Kağızmanlı âşıkların beslenme kaynaklarından biri olan tasavvuf şiirlerde sık sık 

kendisine yer bulur. Kağızmanlı kimi âşıklarımız zaten tarikat ehli kimseler olduklarından 

tasavvufi söylemi çok kullanmışlardır. Tarikat ehli olmasalar dahi çevrenin ve yetişme 

tarzının etkisiyle, yaşadıkları dini kabul sayesinde birçok tasavvufi unsur şiirlerinde doğal 

olarak kendisine yer bulmuştur. Örnek olması açısından sadece Hıfzi’nin bir şiirini incelemek 

yeterli olacaktır. En güzel örneklerden biri Hıfzi’nin aşağıdaki divanisidir. 

 

 

Âşıkı sadık gerek maşuk yolunda can vere 

Çağlayıp çeşme ve çaylar durmayıp akar nere 

Hu çekip ağlar semalar göz yaşın döker yere 

Laleler kızıl kan ağlar otları figan gezer 

 

Her nebadat öz dilinde zikr eder ahlar çeker 

Tütüya rengin sarardır menekşe boynun büker 

Aşkından titrer vücudu ağaçlar gazel döker 

Mest olur dalı budağı bir zaman üryan gezer 

 

Ehli âşık bu dünyada gam yükün hamil gerek 

Kendine âşık diyenler müride amil gerek 

Sormağa canan ilinden mürşid-i kamil gerek 

On sekiz bin âleminde can içinde can gezer 

 

Geçer bu kahrı zimmistan safa-i bahar olur 

Şeyda bülbül gül sever mahrum günahkâr har olur 

Bir kula Halik yâr olsa mahlukat ağyâr olur 

Münis-i billâh olan baykuş gibi viran gezer 

 

Ölüm haktır yeter ibret dahi çend olmak gerek 

Terk edip dünyayı bir dildare bend olmak gerek 

Kıl temaşa Hıfzı bundan hissemend olmak gerek 

Can yakar canan için pervaneler püryan gezer  

  (Aslan, 1978; 46/ Küçük, 2007; 97/ Turan, 1998; 106) 

 

 Hıfzî, 1893 yılında Kağızman’da dünyaya gelmiş, Erzurumlu Lütfi Efendi tarafından 

eğitim görmüş ve daha dokuz yaşında hâfız olmuştur. Daha sonra kendisi de çocuklara Kur’an 



öğretmiştir. Badeli bir aşık olduğuna inanılır. Diğer yandan Nakşibendi tarikatına intisabı da 

bilinmektedir. Çok genç yaşta Ermeniler tarafından öldürülmüştür.
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 Hıfzî’nin divanisi tasavvufi düşünce kaynağının şiire yansımasıdır. Tasavvufî 

söylemde sevgili ile aşığın kavuşması söz konusu değildir. Aşktan maksat aşığın sevgili 

yolunda acı çekmesi, canını onun yolunda vermesidir. Zira vuslatın tek şartı ölümdür. İçinde 

yaşanılan alem zaten asıl yerden insanın ayrılarak geldiği gurbet alemidir ve geçicidir. İnsan 

tekrar ayrıldığı ana vatanına, “toprağına” dönecektir. Çekilen bu kadar ıstırabın altında yatan 

bu gerçektir. Divaninin ilk mısraı da bu durumu özetler gibidir. Gerçek âşık sevgiliden 

gelecek her türlü belaya, sıkıntıya katlanır ve sabreder. Canını onun yoluna kurban eder.  

 Bütün kainat aslında yaratıcının tezahüründen başka bir şey değildir.  Her güzel 

kendisinin görülmesini ister. Yaratıcı da yarattıklarının güzelliklerini görmesi için bu alemi 

yaratmıştır ve mahlukat Hâlık’ın tezahür etmesinden ibarettir. Bu nedenle tabiatta görülen her 

şey yaratıcıyı arzular, onu zikreder ve onun yolunda gider. Çeşme ve çayın her daim akması, 

göğün ağlaması, lalelerin kızıla boyanması hep bu sebepledir. Divan şiiri tahlilinde güzel 

sebebe bağlama olarak adlandırdığımız hüsn-i talil yolu ile yukarıda zikredilen varlıkların 

yaratıcıyı zikretmek ve ona kavuşmak amacıyla bu halde oldukları işlenmiştir.  

 İkinci dörtlükte yine varlıkların yaratıcıya karşı ilgileri işlenir. Kimi solar kimi 

boynunu büker. Hatta ağaçların rüzgarla salınmaları yaratıcıdan korkmaya bağlanarak bu 

titremenin ve korkunun eseri olarak bir vakitte kendinden geçerek üryan kalırlar. Üryan 

kalmak kesretten kurtulmaktır. İnsanı doğru yoldan ayıracak, kemale varmasını engelleyecek 

herşey kesrettir. Dünya varlığı, zenginlik, yeme-içme, giyinme nefsani isteklerdir. Hıfzî şiirde 

kesretten kurtulma ile ağacın bir dönem üryan kalması arasında bir ilgi düşünmüştür. 

 Bir sonraki bentte âşık, yine gerçek bir âşığın nasıl olabileceğini tarif eder. Âşığa gam 

yükünü taşıma vazifesi verilmiştir. Ancak âşık olmanın da bazı şartları vardır. Bir müride 

amil olmak, mürşid-i kamil olmak bunlardan bazılarıdır. Dörtlüğün son mısraında geçen “on 

sekiz bin alem” ifadesi çoğu tefsirde Fatiha suresinde geçen “Alemlerin rabbi” ifadesinden 

hareketle çokluğu belirtmek üzere kullanılan bir kavramdır. Bir yönü ile yine tasavvufi 

söylemde kesreti ifade eder.  

 Hıfzî diğer bentte kışın sonunda bahar geleceğini, bülbülün yine gülü seveceğini, 

dikenle mücadele edeceğini vurgular. Bu ifadeler tasavvufi söylemin yanı sıra şiirin divan 

şiirinden beslendiğini, divan şiirinin mazmunları ile örüldüğünü gösterir. Bendin üçüncü 

mısraı şiirin tematik açıdan en manidar cümlesidir. “ Bir kula Halik yâr olsa mahlukat ağyâr 

olur.” Bu ifadenin karşılığı Allah için her şeyden vazgeçmedir. Yukarıda ağaçların gazel 

dökmeleri veya maşuk yolunda can vermek gibi ifadelerin semantik karşılığı bu cümledir. 

İnsan Allah’a ancak nefsani isteklerin tamamından hatta canından dahi geçebilirse ulaşacaktır. 

Tasavvufi öğretide bu makam Fenafillah diye adlandırılır. Kişi kendisini yaratıcıda yok eder. 

Onun dışında her ne varsa ağyardır. Bendin son mısraında da Allah’a yakın olanın baykuş 

gibi viranlarda gezeceği vurgulanmıştır. Allah’a yakın olmak bir olumlama iken baykuş gibi 

olumsuz çağrışımı olan bir varlığa teşbih etme boşuna değildir. Her şeyi terk etme viranda 

gezme demektir.  

 Son bentte âşık, ölümün her şey için yetecek kadar iyi bir ibret olduğunu ve dünyanın 

bu durumda terkedilmesi gerektiğini vurgular. Kendisi de bu durumdan bir hisse almalı diye 

düşünür ve örnek olarak da kelebeği gösterir. Kelebekler ışığın veya ateşin etrafında sürekli 
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dönerler. Döndükçe ve o ışığın/ısının tadını aldıkça daha yaklaşırlar anca yaklaştıkça da bu 

ısı/ışıktan yanarak ölürler. Bu durum şairler tarafından sıklıkla işlenir. Özellikle tasavvufi 

öğretide kelebeğin ateşe yaklaşması, onun etrafında dönmesi insanın yaratıcıya yaklaşması ve 

onun için ibadet etmesi gibi düşünülür. Ancak bu durumun sonuçta âşık/kelebek/insan için 

her şeyden, candan dahi geçmek olduğu bilindiğinden ancak samimi olanlar ve çok isteyenler 

bu işi sürdürürler.  

 d. Diğer Konular 

 Özellikle âşık tarzı şiir geleneğinin olmazsa olmaz konuları arasında olan tabiat ve 

sevgili Kağızmanlı âşıkların şiirlerinde işlenmiştir. Özellikle koşma tarzı şiirlerin tamamına 

yakınında sevgili ve tabiat konu edinilmiştir. Yine gurbet, ayrılık,  moral ve pedagojik 

söylem, dünya ve dünyaya ait unsurlar da işlenen konular arasındadır.  Bunun yanında 

özellikle âşık karşılaşmalarında sıklıkla görülen dini sualler âşıkları dini konularda da bilgi 

edinmeye zorlamıştır. Bu nedenle dini unsurlar da âşıkların şiirlerini besleyen kaynaklar 

arasındadır.  

 III. Kağızman’da Yetişmiş Âşık ve Halk Şairleri  

 Kağızmanlı ilk şairler için İrfani, Hakiri, Firaki, Hazinedarlı Cevheri, Ağverenli 

Kemal gibi isimler geçer ancak elde hayatları hakkında henüz bilgi yoktur. Bunun yanında 

Köroğlu, Nef’i, Firgani gibi şairlerin de Kağızmanlı oldukları ileri sürülmüştür.
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 Âşık Yoksuli (1840-1905) 

Dımo Ethem, 1840 yılında Kağızman'da doğmuştur. Yine torunlarından olan Yoksuli 

mahlasıyla şiirler yazan, Binali Kadak'ın babası Paşa Hoca'nın kaynatasıdır. Babasının adı 

Mevlüt, annesinin adı Mehbup'tur. Dımo Ethem, savaş yıllarında birçok acılar çekmiş, şiirler 

yazmıştır. Şiirlerin çoğu bulunamamıştır. Gerçek adı Dımo Ethem olan şairimiz Yoksuli 

mahlasını kullanmıştır. 1905 yılında Kağızman'da vefat etmiştir. 

Esrari (1849-1938) 

1849 yılında Kağızman’da doğmuştur. İlk lakapları Ulular imiş. Daha sonradan 

Urlular denilmeye başlanmıştır. Babasının adı Mahmut’tur. Asıl adı Eşref’tir. Yörede Urlu 

Eşref olarak tanınmıştır. Ermeni bir âşıkla atışmaları ünlüdür. 

 Âşık Şeref (1849-1938) 

1849 yılında Kağızman’da doğdu. Hikaye anlatma ve atışmaları ile ünlüdür. 1938 

yılında Kağızman’da öldü. 

Âşık Esmani (1855-1914) 
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Aktarılan doğum ve ölüm tarihleri kesinlik taşımamaktadır. Âşıklık geleneğini ne 

zaman ve nasıl öğrendiğine ilişkin de somut bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yaşamının 

daha çok Kars’ta geçmiş olduğu bilindiğinden, burada kendisini yetiştirmiş ya da usta çırak 

ilişkisiyle âşıklığı ve şiiri öğrendiği düşünülebilir. Manav bir ailenin çocuğu olduğu 

bilinmektedir. 

Kasapoğlu (?-?) 

18 ile 19. yüzyıllarda Kağızman’da yaşadığı bilinir. Hayatı ile ilgili bir takım 

rivayetler anlatılır. Ailesinin lakabının Kasapoğlu olduğu rivayet edilir. Eşi tarafından 

zehirlenmesi veya evlerine gelen bir misafirle ilgili bir hikayesi anlatılır. 

Şamil (1857/80-1918) 

Şamil adlı şairimiz, oğlu Şakir'in verdiği tahmine göre 1857-1880 yılları arasında 

Kağızman'a bağlı Camışlı Köyü'nde doğmuştur. Fakat yapılan araştırmalara göre Kağızman 

Nüfus Müdürlüğü'nde kaydına rastlanmamıştır. Şamil kırk yaşlarında 1918 Türk-Ermeni 

savaşında şehit düşmüştür. Şamil'in hanımı Nisbet'ten Zinnet, Fatma, Emine, Bekir, Şakir, 

Zakir isimlerinde çocukları olmuştur. Sadece Şakir hayattadır. Şamil'in oğulları soyad olarak, 

Deniz ismini almışlardır. 

Âşık Yusuf (1858-1938) 

Kağızman’da doğdu. Asıl adı Yusuf’tur. Daha sonra aile Aşıklı  soyadını aldı.  

Şiirlerinden hareketle belli bir medrese eğitimi aldığı tahmin edilmektedir. Âşıklık geleneğini, 

bağlama çalmayı kimden öğrendiği ve mahlasını nasıl aldığına ilişkin somut bir veri 

bulunmamaktadır. Bağlama çalmadaki yeteneği ve sesinin güzelliği nedeniyle kısa sürede tüm 

Kuzeydoğu Anadolu’da tanındı. Narmanlı Sümmani (1860-1915) ve Kağızmanlı Cemal Hoca 

gibi döneminin birçok ünlü aşığıyla yakınlık kurdu ve aynı meclislerde bulundu. Aşık 

Sezai'nin kendi oluşturduğu »Ülfetin« adlı bir türkülü anlatısı bulunmaktadır. Bu anlatı 

1940’lı yıllarda Fahrettin Kırzıoğlu tarafından arşivlere aktarıldı. Kağızmanlı Hıfzi (1893-

1918), Sazcı Halil (1889-1975), Durak Ahmet, Aşık Erdemi (1911-1983) birçok aşığa ustalık 

eden Aşık Sezai’nin kendine özgü makamlar geliştirdiği de bilinmektedir. 

 Aşık Cevlani (1860-1922) 

İsminin ne olduğuna veya hangi yıllar arasında yaşadığına dair somut veri 

bulunmamaktadır. Söz konusu tarihler de bir kesinlik içermemektedir. Eğitimine ilişkin bir 

bilgi de yoktur. Bazı anlatılar ve elde kalan tek şirinden hareketle 18. yüzyılın son yarısı ile 

19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Halife Numan (1868-1935) 

Kağızman’nın Kötek köyünde 1968 yılında doğmuştur. Ailesi çiftçilik yapar. Kendisi 

Kağızman’da medrese eğitimi alarak Kötek’de bir cami yaptırır ve imamlık eder. Dünya 

savaşı sırasında sürgüne gönderilir. Çorum’da imamlık yapar. Genelde dini konularda şiirler 

yazar. 

Âşık Muhacir (1877-1961) 



Muhacır mahlası ozanımız asıl adı Ömer Alıcı'dır. 1877 yılında Kağızman'da 

doğmuştur. Babasının adı Osman, anasının adı Fatma'dır. Hanımı Hatice'den Münire, Niyazi, 

Mühübe, Osman, Esman adlı çocukları olmuştur. Geçimini bahçıvanlıkla sağlamıştır. 1 Ocak 

1961 yılında Kağızman'da vefat etmiştir. 

Cemal Hoca (1884-1957) 

Kağızman’ın Camuşlu köyünde doğdu. Asıl adı İsmail Turan’dır. Küçük yaşlardan 

itibaren medrese eğitimi gördü.11 yaşında iken Nakşibendi tarikatına girdi. Cemal adı ise 

sonradan ek olarak babası tarafından verildi. Öğrenimini tamamlayan Cemal Hoca önceleri 

din ve tarikat ağırlıklı şiirler yazdı. Köyünde imamlık yaparak mütevazı bir yaşam sürdürdü. 

Bu dönemde aşık olduğu bir kadına da çokça şiir söyledi. Bağlama çalmadaki yeteneği ve 

sesiyle çevrede yaygın olarak bilenen Cemal Hoca, dini şiirlerden sonra sevgi, doğa ve sosyal 

içerikli şiirlere yöneldi. Özellikle de bu şiirlerinden sonra yörede daha çok tanındı.  

 

Sazcı Halil (1889-1975) 

Kağızman'da doğdu. Asıl adı Halil Orman’dır. Aşıklık geleneğine ve şiire küçük 

yaşlarda ilgi duymaya başladı. Bağlama çalmayı Aşık Sezai’den öğrendi. Aynı zamanda 

aşıklık geleneğindeki hikayeleri de öğrenerek anlatmaya başladı. Çok iyi bağlama çaldığından 

dolayı yörede Sazcı Halil adıyla tanındı. Döneminin öteki aşıklarından Durak Ahmet ve 

Erdemi'ye eşlik etti. Sazcı Halil Kağızman’da öldü ve orada toprağa verildi. 

Ali İkrami (1890-1926) 

Kağızman’da doğdu. Asıl adı Mehmet Ali’dir. Çocukluğuna ve geçmişine ilişkin 

ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Aşıklık geleneğini ve bağlamayı çalmayı küçük yaşlardan 

itibaren öğrenmiş olduğu tahmin edilmektedir. Aşık İkrami, Kağızman’ın Yalnızağaç 

köyünde evlenerek oraya yerleşti. Sonraki yıllarda yörede dolaşarak sesini duyurdu ve birçok 

aşığın yetişmesine yardımcı oldu. Özellikle Aşık Dursun Cevlani’nin ustası olarak bilinen 

Aşık İkrami Yalnızağaç köyünde öldü ve orada toprağa verildi. 

Kağızmanlı Hıfzi (1893 – 1918) 

Kağızman’da doğdu. Asıl adı Recep’tir. 4 yaşında medrese eğitimi görmeye başladı ve 

sonraki 5 yıl içinde Kuranı ezberleyerek hafız oldu. 15 yaşından itibaren de çevredeki 

çocuklara Kuran dersleri verdi. Küçük yaşlarda şiire ilgi duyan Hıfzi, kendi adından çok Hafız 

adıyla bilinir. Kendisi de zamanla bunu Hıfzi biçimine dönüştürerek mahlas olarak kullandı. 

Dönemin bilinen aşıklarından Kağızmanlı Yusuf Sezai’den bağlama çalmayı öğrenen Hıfzi, 

ayrıca alışılagelmiş bu geleneğin dışında def ve kaval çalmasıyla da bilinir. Önceleri 

ezberleyip söylediği eski usta malı şiirlerin yanında kendi şiirlerini de yazmaya başladı. Suna 

adlı bir kızla evlenen Hıfzi, birgün bahçede beliren ışık içindeki bir kızı gördükten sonra 

bayıldı. Ertesi sabah Hıfzi’yi orada bulanlar eve getirdiler. Bir süre sonra kendisini ziyarete 

gelenlerin arasında gördüğü bir kızı bahçede gördüğü ışık içindeki kıza benzetti. Bu olayı ve 

sonrasındaki gelişmeler Hıfzi’nin bade içmesi olarak kabul edildi. Hıfzi 1. Dünya Savaşının 

sonuna doğru (1918) önce, geride 3 küçük çocuk bırakan karısını yitirdi. Aynı yıl Rus 

işgalinin kaldırılması sırasında yöredeki birçok başka insanla birlikte Hıfzi de öldürüldü. 



Abdurrahman (1894-1941) 

Abdurrahman, 1894 yılında Kağızman’nın Camışlı köyünde doğmuştur. Asıl adı 

Şehzade Önal olup şiirlerinde Abdurrahman mahlasını kullanmıştır. Koşma, semai ve 

destanları ile ünlüdür. 

Saraç Hasan (1894-1949) 

Saraç Hasan 1894 yılında Kağızman'da doğmuştur. Babasının adı Kamil, annesinin adı 

ise Zekiye'dir. Hanımı Selime'dir. Seracılıkla uğraşan ozan, şiirlerinde mahlas olarak Saraç 

Hasan'ı kullanmıştır. Ailesi Saraçoğlusoy adını almıştır. 

Kul Emirhan (1902-1987) 

Kul Emirhan 1902'de Kağızman'ın Camışlı Köyü'nde doğmuştur. Bir süre eğitmenlik 

yapmıştır. Yine aynı köyde olan Cemal Hoca, Kul Emirhan'a hem öğretmenlik hem ustalık 

yapmıştır. 14 Şubat 1987 yılında kendi köyünde vefat etmiştir. 

Zihni (1903-1938) 

Kağızman’ın Kozlu köyünde doğmuştur.  Asıl adı Zübeyt Güner’dir. Ailesi ile birlikte 

Sarıkamış’ın Belencik köyüne göç etmiş ve orada ölmüştür. Şiirlerinin yalnız birkaçına 

ulaşılabilmiştir.  

Durak Ahmet (1904-1959) 

Asıl adı Ahmet’tir. Babasının adı Durak’tır ve çevrede Duraklar lakabıyla bilinirler. 

Sazcı Halil ve Erdemi ile meclislere katılmıştır. Mizahi yönü ağır basan bir âşıktır. 

Sedayi (1905-1977) 

Sedayi mahlasıyla şiirler yazmış olan şairimizin asıl adı, Mehmet Yıldız olup 1905 

yılında Kızılveren’de doğmuştur. Annesinin adı Nene, babasının adı ise Ali'dir. 

Hanımı Siso'dan 8 çocuğu olmuştur. 1977 yılında vefat eden şairimizin oğlu Özer Yıldız'dan 

on sekiz şiir tespit edilmiştir. 

Âşık Erdemi (İbrahim Alıcı) (1911-1983) 

Kağızman’da doğdu. Asıl adı İbrahim Alıcı’dır. İlk medrese eğitimini Kağızman’da 

aldı. Daha sonra ilkokul diploması aldı. Kağızman’daki bir camide müezzinlik yapan Âşık 

Erdemi, buradan emekli olduktan sonra Gaziemir’e yerleşti. Hem kendi şiirleri hem de 

geleneksel anlatı ve şiirlerin arşivlere aktarılmasını sağladı. Özellikle yöredeki âşık havaları 

konusunda yetkin bir bilgiye sahip olan Erdemi, bu havaların ve aşıklık geleneğinin 

kendisinden sonraki kuşaktan birçok aşığa geçmesinde önemli bir işlev üstlendi. Âşık 

Erdemi’nin şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlandı. 

Ali Çavuş (1911-1986) 

Ali Çavuş Kağızman'ın Kozlu Köy'ünde 1911 yılında doğmuştur. Babasının adı 

Pehlül, anasının adı Züleyha'dır. İlkokul birinci sınıfından ayrılan ozan, okuma yazmayı az 



bilmektedir. Ali Çavuş'un soyadı Balta'dır. Mahlası Ali Çavuş olan ozana, çevrede Alen 

Emi'de denmektedir. Geçmişini, değirmencilik ve duvar ustalığı yaparak sağlayan Ali Çavuş, 

Kötek Köyü'nde oturmaktaktaydı. 1986 yılında bir trafik kazasında vefat etmiştir. 

Âşık Devrani 

1913 yılında Kağızman’ın Taşburun köyünde doğdu. Asıl adı Kemal Arpaçay’dır. 

İlkokulu köyünde okudu. Aşıklık geleneğini küçük yaşlardan itibaren öğrenmeyle başladı. 

Posoflu Müdami (1914-1968) ve Kağızmanlı Erdemi’ye (1911-1983) çıraklık ederek bilgisini 

pekiştirdi. Yöresinde ve başka bölgelerde ve Türkiye dışında birçok etkinliğe katıldı. Bugüne 

dek yaklaşık 20 plak ve 7 kaset doldurdu. Aşık Devrani, Birkaç yüzü bulan şiirlerinde doğa, 

sevgi, ayrılık, yoksulluk gibi çeşitli konuları işledi. 

Âşık Laçin Kurt (Aladağlı) (1918-1980) 

Kağızman’ın Çamuşlu Köyünde doğdu. Asıl adı Laçin Kurt’tur. İlk medrese eğitimini 

köyünde aldı. Köylerindeki yoğun âşıklık geleneği içinde büyüdü. Şiiri ve bağlama çalmayı 

küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Döneminin birçok bilinen aşığıyla karşılaşan ve 

deyişmelerde bulunan Aladağlı, aynı zamanda çeşitli bölgelerde şenlik ve yarışmalara katıldı. 

Aşıklık geleneğinde hemen her konuda örnekler veren Laçin Aladağlı, ömrünün son yıllarında 

hastalığından dolayı fazlaca dolaşmadı. Laçin Aladağlı Kağızman'da ve köyünde toprağa 

verildi. 

Halit Tunç (1922-1992) 

Çok güzel bir sesi olduğu bilinir. Sekiz yaşında gözlerini, on iki yaşında da sol kolunu 

kaybeder. 1992 yılında ölmüştür.  

Mustafa Turan 

Kağızman’nın Camışlı köyünde doğmuştur. Çeşitli yerlerde eğitimcilik yapmıştır. 

Aynı zamanda folklor derlemecisidir. Çeşitli kitapları ve yazıları yayınlanmıştır. 

Kemal Gülali (1923-1991) 

Kemal Gülali, 1923 yılında Kağızman'da doğmuştur. Babası Sehrenk, annesi ise 

Zöhre'dir. Lakaplarına "Kelaliler" deniliyor. Karayollarından emekli olan ve Ankara'ya göç 

eden ozanımız, 1991 yılında vefat etmiştir. 

Osman Güleni (1925-1964) 

Kağızman’ın Kozlu köyünde doğmuştur. Asıl ismi Osman Sil’dir. Badle bir âşık 

olduğu da rivayet edilir. Babası Bahri anası ise Lali'dir. Osman Güleni'nin birçok şiirlerinden 

çoğu kaybolmuştur.  

Yoksuli (1925-1993) 

Kağızman’da doğmuştur. Lakaplarına Dımo denilir. Dımo Ethem’in torunudur. Asıl 

adı Binali Kadak’tır. Yergi ve öğüt şiirleriyle ünlüdür. 



Aşık Mennani
 
 (1925-2005) 

Kağızman'da doğdu. Asıl adı Yemen Dede Ateş’tir. İlkokulu Kağızman’da tamamladı. 

Âşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Karşılaştığı âşıklar 

aracılığıyla bilgisini pekiştirdi ve kendini yetiştirdi. Berberlik ve sünnetçilik yaparak yaşamını 

sürdüren Mennani, 1953 yılında Digor’a yerleşerek 1980 yılına dek orada kaldı. Daha sonra 

kısa bir süre için yeniden Kağızman’a döndüyse de orada kalmayıp 1982 yılında İzmit’e 

yerleşti. Yörede Dede olarak da bilen Âşık Mennani’nin şiirleri çeşitli gazete, dergi ve 

araştırmada yer aldı. Âşık Mennani İzmit’te öldü ve orada toprağa verildi.  

Mesuli 

1925 yılında Kağızman’da doğmuştur. Asıl ismi Mahmut Ulusoy’dur. Lakaplarına 

Çolakoğulları denir. Rüyasında Tekmine adlı bir kıza âşık olur. Onun hasretiyle şiirlerini 

yazar.  

 

Şahmettin Toper 

1928 yılında Kağızman’da doğmuştur. Davulculuk yaparak geçimin sağlamıştır. 

Deloğlan 

Asıl adı Emin Akan olan ve şiirlerini Deloğlan mahlasıyla yazan şair, 1926'da 

Kağızman'da doğdu. Babası öğretmen olduğu için, ortaokulu Zile'de, liseyi Sivas'ta okudu. 

Tıp Fakültesi Eczacılık Bölümünü bitirdi. Halk müziği ile uğraştı. Bağlama ve ud çaldı. 

Tambur öğretmenliği yaptı. Tambur metodu üzerine kitap yazdı. Fethiye'de oturmakta olup 

birçok bestesi vardır. 

Cabir Turan (1929-1992) 

Cabir Turan 1929'da Kağızman'ın Camışlı Köyü'nde doğmuştur. Annesi Azize, babası 

ise Bahri'dir. Camuşlılı Halk Ozanı Cemal Hoca'nın torunudur.  

Öğretmenlik mesleğinden emekli olarak 1992 yılında vefat eden ozanımız, şiirlerinde 

soyadını mahlas olarak kullanmıştır. 

Fikri Yılmaz 

Fikri Yılmaz, 1930 yılında Kağızman'ın Camışlı Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Babası 

İrfan, annesi ise Güleser' dir. Geçimini çiftçilikle sağlamaktadır. Son yıllarda Manisa'ya 

taşınmıştır. Şiirlerinde mahlas olarak soyadı olan Yılmaz'ı kullanmaktadır. 

Maksudi 

Maksudi, 1931 yılında Kağızman'ın Çilehane Köyü'nde doğdu. Baba adı Mirza, anne 

adı Zinnet'tir. Maksudi mahlasıyla şiirler yazan şairimizin asıl adı Halis Çetin'dir. Maksudi 

1951 yılında Köy Enstitüsü'nde mezun olmuştur, Bitlis'te öğretmenliğe başlamıştır. 1960 

yılında yedek subay olarak askerliğini yapmış 1961 yılında Kağızman Halk Eğitim 



Müdürlüğü'ne atanarak bu görevden emekli olmuş. Şamil isimli şairimiz de Maksudi'nin anne 

tarafından dedesidir. 

Kemalli 

Kemalli, 1931 yılında Kağızman'ın Çeperli Köyü'nde doğmuştur. Asıl adı Nurettin 

Yılmaz'dır. Baba adı Hacı Molla Muhittin, anne adı Sona'dır. 

Kemalli, Kars'ta oturmakta ve manifaturacılık yapmaktadır. 

Ateşoğlu 

1931 yılında Kötek'te doğmuştur. Baba adı Ahmet, anne adı Fatma'dır. Şairimizin asıl 

adı Mehmet Ateş'tir. Soyadından esinlenerek mahlas olarak şiirlerinde Ateşoğlu adını 

kullanmıştır. 

Kemal Uğurlu 

1932 Yılında Kağızman’da doğdu. Baba adı Mehmet anne adı Toprakkale Nene’dir. 

Değişik devlet görevlerinde çalıştı. Kağnıların Sesi adlı şiir kitabı vardır. 

Niyazi (1932-1985) 

Niyazi, 1932 yılında Kağızman'ın Kötek Beldesinde doğdu. Baba adı Hüseyin, anne 

adı Azize'dir. Asıl adı Zübeyt Irgalı'dır. Geçmişte çiftçilik, şoförlük inşaatçılık yaparak 

kazanmış. 28 Şubat 1985 yılında vefat etmiştir.  

İbrahim Aydemir (1935-1982) 

İbrahim Aydemir, 1935 yılında Kağızman'a bağlı Oluklu Köyü'nde doğdu. Babasının 

adı Kurban, anasının adı Hanım'dır. Çok sayıda şiir yazmış olan şairimiz İbrahim Aydemir, 

1982 yılında Kağızman'ın Toprakkale Mahallesi'nde ki Avcı Mahmut İlkokulu'nda müdür 

olarak görev yapmakta iken hastalanarak vefat etmiştir. 

 

Seyfi Zindani (1936-1991) 

Seyfi Zindani, 1936 yılında Kağızman'da doğmuştur. Babasının adı Seyfullah, 

anasının adı Mahizer'dir. Seyfi Zindani'nin asıl adı Seyfettin Kırlı olup lakaplarına Kirliler 

denilmektedir. Memur emeklisi olan Seyfi Zindani, 1991 yılında vefat etmiştir. 

Âşık Nurhani 

1950 Yılında Kağızman’da doğdu. Çeşitli yerlerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 

1983’ten beri Bursa’da ikamet etmektedir. 

 Sadık Miskini 

1964 yılında Kağızman’da doğdu. Asıl adı Sait Küçük’tür. İlk ve ortaöğrenimini 

Kağızman’da, yükseköğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Kuzeydoğu Anadolu âşıklık 

geleneği ve şiiriyle büyüdü. Şiir yazmaya ve bağlama çalmaya ortaokul yıllarında başladı. 



Şiirleri birçok dergi ve araştırmada yayımlandı. Ayrıca çeşitli sanatçılar tarafından bestelenip 

söylenen şiirleri/türküleri özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra geniş çevrelerde 

duyuldu. Şiirle olan ilgisinin yanında yöre türkülerinin derlenmesi, yöre âşıklarının eserlerinin 

başka kaynaklara aktarılması gibi çalışmaları da bulunmaktadır. Ayrıca yörenin birçok aşığına 

ilişkin kitaplar hazırladı ve yayınladı. Mücahit Önal ve Günür Karaağaç ile birlikte hazırladığı 

»Kağızman’a Ismarladım Nar Gele« (2000) adlı araştırması, şiirlerinin bir bölümünden oluşan 

»Sevenlere Gönül Verdim« (2004) adlı kitabı ve Lemin Gülderen tarafından Miskini üzerine 

gerçekleştirilen »Yaşayan Tarih Sadık Miskini« (2007) adlı bir araştırma yayınlandı. 

 Ayrıca Sennani (Fehmani Aydın) 1936, Mehmet Aydın 1936, Selami (Mehmet 

Avcıoğlu) 1936, Sıtkı Yaşar 1938, Mehmet Avcı 1938, Babacan (Mücahit Önal) 1939, Halis 

Yılmaz 1941, Seyfettin Balta 1941, Fakir Seyfi 1941, Bahri Yıldız 1942, Hasan Yıldız 1942, 

Hikmet Yaşin 1942, Yusuf Özden 1943, Rıfat Orhani 1945, Ziyayi 1945,  Yaşar Nurhani 1945, 

Yusuf Güçlü 1945, Ziyani 1948, Osman Bektaşi 1949, Mahmut Işık 1950, Fazili 1950, Dereli 

1950, Ömer Karaağaç 1950, Turgut Turan 1952, Sümer Küçük 1952, Yemen Usta (Yemen 

Yıldız) 1952, Yetimi (Adnan Durdağı) 1954, İsmail Bulut 1954, Mahmut Demirci 1955, İsmail 

Aladağlı (Kurt) 1956, Hasan Önal 1956,  İbrahim Tokucu 1956, Nurten Yıldız 1957, 

Yeneroğlu 1957, Selahattin Önalan 1959, Bağrı Yanık (Binali Öncü) 1959, Kenani (Kenan 

Erkmen) 1962, Bircan Veysel Yıldızoğlu 1963, Şeref Abaylı 1963, Vahdettin Yılmaz 1964, 

Eylemi (Hikmet Erol) 1964, Cesim Der 1964, Gülnur Aktugan 1964, Metin Turan 1966, 

Özlemi (Cengiz Durdağı) 1966, Arzuhal 1968, Deya Balta 1975, Sema Ömerçelik 1977, 

Mehmet Tekbaşoğlu 1985 gibi isimler de Kağızman’ın yetiştirdiği önemli isimlerdir. 
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