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Âdem BALKAYA

 

 

Murat Çobanoğlu, son dönem âşık edebiyatının yetiştirdiği ve erken kaybettiği en 

büyük ozanlarımızdan birisidir. Türkiye O’nu “Kiziroğlu Mustafa Bey” türküsü ile tanıdı. 1 

Kasım 1940 yılında Kars’ta doğan Çobanoğlu daha 13–14 yaşlarında gördüğü bir rüya ile âşık 

olur. Ustası, Âşık Şenlik’in çırağı olan Âşık Gülistan’dır. Aynı zamanda Çobanoğlu’nun 

babasıdır. 26 Mart 2005’te kaybettiğimiz bu büyük halk ozanından geriye oldukça fazla şiir 

ve türkü kaldı. Bir de kültürü geleceğe taşıyan Çobanoğlu Âşıklar Kahvesi. 

 

 
 

Solda Âşık Murat Çobanoğlu, solda oğlu Ozan Çobanoğlu, ortada dönemin Kültür Bakanı Rıfkı Danışman imzalı bir 

takdirname 

 

1971 senesinde Murat Çobanoğlu, Yusuf Paşa Mahallesi’nde, bizzat kendi elleri ile 

kahvehaneyi yapar ve açar. Açılışı ile birlikte yoğun bir ilgi görür. Artık burası âşıkların ve 

halkın uğrak yeri olur. Kahvede iki usta âşık vardır. Bunlardan birisi Murat Çobanoğlu diğeri 

ise Âşık Şeref Taşlıova. Bu iki isim ustadır ve bunların yanında kahveden daha bir sürü âşık 

yetişmiştir: 

Sabri ġimĢek 

Ensar ġahbazoğlu 

Arif Tellioğlu 

Ilgar Çiftçioğlu 

Sabri YokuĢ 

Orhan Karadağ 

                                                 

 Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi 



Mahmut KaradaĢ, akla gelen ilk isimlerdir.  

 

Fiziki Görünüm 

Kahve dikdörtgen biçiminde ön cephesi tamamen camlı ve çay ocağı kapının tam 

karşısında. 12 adet masa, her masanın etrafında 4 sandalye var fakat masalardan başka 

duvarlara bitişik “seki”, “divan” veya “makatlık” denenen oturulacak yerler var. Bu haliyle 

70-80 kişi aynı anda oturma şansı bulabiliyor. Tam ortada kışları konulup, yazları kaldırılan 

yüksekçe bir soba var. 

Kahvenin duvarları resimler ve Âşık Murat Çobanoğlu’nun katıldığı yarışmalar ve 

şenliklerden aldığı ödüllerle süslenmiş. Resimlerden birisi meşhur Âşık İlhami Demir’e, birisi 

Çobanoğlu’nun ustası ve babası Âşık Gülistan’a, birisi Çobanoğlu’nun oğlu Ozan 

Çobanoğlu’na ( Şu an Samanyolu televizyonunda bir dizi oyunculuğu yapıyor), bir diğeri 

öteki oğlu Şentürk Çobanoğlu’na ait. Bu resimlerin yanında çerçeveletilmiş bir sürü ödül de 

duvarlara asılı.  

Duvarlarda ayrıca sazlar asılı. Bir de âşıkların hazırlandığı küçük bir bölme var, bu 

bölme çay ocağına bitişik ve çay ocağında çalışanlar da kullanıyor yani özel bir yer değil.  

 

 
Üstte Âşık Murat Çobanoğlu, sol yanda babası Âşık Gülistan, sağda Gülistan dönemine ait bir resim 

 

Çobanoğlu Döneminde Usul
1
  

Şimdinin dünyasında pek rağbet görmeyen kahveler önceki dönemlerin en önemli 

kültür ocaklarıdır. Henüz iletişim araçları bu denli yaygın değilken, insanların eğitiminden 

haberleşmelerine, eğlencelerinden kederlerine her türlü sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü yer 

kahvehanelerdi. Özellikle uzun kış gecelerinde halk bu kahvehanelere toplanır, âşıkları dinler 

ve eğlenirlerdi. Tabi her şeyin ve her yerin olduğu gibi buranın da kendine has bir takım 

kuralları ve davranış biçimleri vardır.  
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 Biz bu bilgileri Ardahanlı Ahmet Demirbaş’tan aldık. Demirbaş, şu anda kahvenin çalışanı durumunda ve 

Çobanoğlu döneminden bu güne kadar kahvenin değişmeyen elemanı. 



 Çobanoğlu sert bir mizaca sahip bir âşıkmış. Daima ciddi durur ve hele de sanat icra 

ediyorsa mutlak hâkimiyet istermiş. Kahvede usul, diğer kahveler gibi bardakla masaya çay 

gelmez. Her masaya bir demlik ve boş bardaklar verilir. Eğer Çobanoğlu bir hikâye anlatırken 

ya da türkü söylerken konuşan birisi olursa, o kişinin oturduğu masaya 20 demlik çay cezası 

verirmiş. Tabi itiraz hakkı yok. Konuşan o kişi ile beraber o masada oturanlar da ceza alır 

çünkü onlar da o adamın konuşmasına izin vermişlerdir. 

 Çobanoğlu kahveyi işletirken mevsim ya da zaman gözetilmeden yılın her ayı aktif 

olarak âşıklar çalar söylermiş ama ramazan ayı diğer aylara göre daha bir yoğun ve kalabalık 

geçermiş. Yaz aylarında çiftçi olan halk, tarlasında, bağında, bahçesinde çalıştığından rağbet 

az olurmuş. 

 Akşam teravih namazını kılan, camiden hemen kahveye gelir ve âşıkları dinler. Halk 

toplanınca önce âşıklığa yeni başlayan çıraklar meydana çıkar, masalar arasında dolaşıp türkü 

söylerler ve halk bu âşıklara bahşiş verir. Bahşişi verme şekli de sazın sapının ucuna 

iliştirmektir. Söylenmesini istediğiniz bir türkü varsa işte bu sırada bahşişini de vererek bu 

çıraklara söyletirsiniz. Aksi halde Çobanoğlu türkü istenmesine kızarmış. O başladı mı her 

şeye o karar verirmiş. 

 Masalara bardakla çay gelmez. Her masaya küçük “demlik”lerle çay verilir. Herkes 

kendi servisini kendisi yapar. Âşıklar rahatlıkla masalar arasında dolaşsın diye pek yayılarak 

oturulmaz. Eğer o akşam bir yerlerden bir misafir varsa ( bu misafir hem dinleyici hem de 

başka yöreden bir âşık da olabilir, Çobanoğlu, özellikle yakın illerden - Erzurum, Bayburt, 

Van, Artvin gibi- pek çok âşık misafir edermiş) önce onun ya da onların oturmaları beklenir. 

Söz önce misafire verilir. Âşıklar ortaya bir muamma atarlar, misafir âşık cevap verir ya da 

sadece birbirlerine “hoş geldin” ve “hoş bulduk” ifadeleri ile dolu türküler söylerlermiş. 

 Çobanoğlu, kahvenin bir köşesinde oturur, tüm bunları izledikten ve dinledikten sonra 

kendisi sazını eline alır ve başlarmış. Önce bir “divan” okur artık duruma göre bir de destan 

eklermiş. Bu destan çoğu kere komik unsurları içeren destan olurmuş. Daha sonra münasip bir 

girişle anlatacağı hikâyeye başlarmış. Onun bir hikâyesi en az iki-üç ay sürermiş. Hikâyeyi 

anlatırken asla gürültü istemezmiş. En tatlı yerinde hikâyeyi bir sonraki akşama bırakırmış. 

  
Bilgi aldığımız Ahmet Demirbaş 



 

Kahvehane Ġki Kez El DeğiĢir 

Hala daha yarı aktif durumdaki kahvehane Çobanoğlu’ndan sonra iki ayrı kişiye 

satılır. İlk önce, 1997 yılında Kızılçarçak Köyü’nden Güven Bekirhan’a satılır. Bekirhan 

kahvehaneyi 10 yıl işletir ve 2007 yılında Ali Dağ’a satar. Kahve şu anda Ali Dağ’a ait ve o 

çalıştırmaktadır. 

Ancak burası sıradan bir yer değildir ve sayışa çıkarılması tüm dikkatleri buraya 

yönlendirir. Gazetelerde kahvenin satılışı manşet olur.
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Böylesi bir yerin kimin aldığı değil de satılıyor olması insanların hoşuna giden bir durum 

değildir. Çünkü Çobanoğlu, Kars’ta sadece bir âşık değildir. O Kars’ın kendisidir ve 

sembolüdür. Onun kurduğu bir ocağın el değiştirmesi pek de istenen bir durum değildir. Ama 

kahveye gelen müşteriden çalışanına ya da âşıklardan habercilere konuştuğumuz herkes de bu 

kültür ocağına artık eski önemin verilmediğinden şikayetçi. Kahveye ilginin azlığı neden 

olabilir? İşte konuştuklarımızdan ve danıştıklarımızdan duyduklarımız: 

- Artık eskisi gibi âĢık yok 

Bu yabana atılacak bir düşünce değil. En azından halk şu anki âşıkların “hak aşığı” 

olduğundan şüpheli ve bir Çobanoğlu, Reyhani, Taşlıova, Sümmani, Şenlik, Nihani ve daha 

sayamayacağımız bir sürü büyük âşık gibi olmadıklarını düşündüklerinden şimdiki âşıkları 

dinlemeye dahi gitmiyorlar. 

 

- Kimse hikâye anlatmıyor. 

Halk bu kahvehanelere daha çok bir hikâyeyi dinlemek ve öğrenmek için gider. 

Şimdiki âşıklar kahveye gelen insanlara hikâye anlatmıyorlar. Bu nedenle kimsenin de gidesi 

gelmiyor. 

- Artık televizyon ve internet var. 

Kahvehaneler iletişim araçlarının çoğunun yerini tutan kurumlardı. Halkın eğlence 

yerleri idiler. Sohbetler edilir, her şeyden haber alınır, gündüz birbirini görmeyen eş dost 

burada buluşur hal hatır sorardı. Şimdi eğlenmek ya da bir şeylerden haber almak için 

birilerini görmeniz gerekmiyor. Bunu farklı iletişim araçları ile halledebilirsiniz. Eğlence 

ihtiyacını değişik şekillerde karşılayabilirsiniz. 

 

ġimdiki Durumu 

 Kahve yukarıda da belirtildiği gibi şu anda Ali Dağ tarafından işletilmektedir. Aktif 

durumdadır. Ancak eskisi gibi her daim açık bulmak da mümkün değil. Özellikle ramazan 

aylarında her akşam olmasa da çoğu akşam halk, âşıkları dinlemek için buraya geliyor. Bir de 

şehre dışardan gelen konuklar için özel programlar düzenleniyor. Sanatçılar ya da siyasetçiler 

bu şehre geldiğinde âşıklara haber veriliyor ve kahvede onlar için bir program tertip ediliyor. 

İstediğiniz bir akşam gidip de âşık bulmanız kolay olmuyor. Bu bilgileri almak için 

gittiğimizde kahve çalışanları eğer âşıkları da yazacaksanız haber verelim, bir tarih 

belirleyelim öyle gelin dediler. Ama bunun için iyi bir fırsat geçenlerde oldu.  

 II. Uluslar arası Kaz Film Festivali için Kars’a oldukça fazla sanatçı geldi. Bu 

sanatçılar onuruna yapılan programlardan birisi de âşıklar kahvesinde sazlı-sözlü eğlence idi. 

O akşam kahvenin eski havasını buluruz ümidiyle gittik ve beş-altı aşığı dinleme şansı 

bulduk. Kahve işte ancak bu türden programlar olursa canlı oluyor. Onun dışında eski 

canlılığından ve işlevinden eser yok. 
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09.10.2007–15.10.2007 tarihinde gerçekleşen II. Uluslar arası Kaz Film Festivaline gelen sanatçılar için yapılan programdan 

bir görüntü 

 


