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Öz 
il Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa' da başlayan sanayileşme hareketlerinin 

sonucu olarak iş gücü açığının ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye'nin de içinde 
bulunduğu az gelişmiş ülkelerden işçi talep ·edilmesi üzerine başlayan göçler hızlı 
bir şekilde ilerleyen yıllarda artarak devam etmiş ve bugün gurbetçi Türkler olarak 
adlandırdığımız kesim ortaya çıkmıştır. Türklerin özellikle Almanya başta olmak 
üzere yerleştikleri ülkelerde birçok sıkıntı ve sorunlar çektiği görülmüştür. 

Gurbetçi .Türklerin bu durumu birçok filme, romana, şiire konu olmuştur. 
Aşık tarzı şiir geleneğimizde de işlenen bir konu haline gelmiştir. 20.yüzyılın ikinci 
yansında yaşamış olan aşıklarımızdan Aşık Reyhani (1934-2006) ve Aşık Mahzuni 
(1939-2002)'de şiirlerinde Avrupa'ya giden işçilerimizi, onların sorunlarını ve 
sıkıntılarını dile getirmiştir. . 

Bu çalışmamızda öncelikle 20. yüzyılda Aşık tarzı şiir geleneğinin durumunu 
ele almaya ve geleneğin içerisinde yer alan Aşık Reybani ve A..şık Mahzuni'nin 
yerini ortaya koymaya çalışacağız. Devamında ise aşıklanmızın Avrupa'ya giden 
gurbetçi Türklerimizi konu edindikleri şiirlerinden örnekler sunarak bunları incele-
~~ , . 
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Abstract 
After The World War il, asa result of industralization movements started in 

Europe, with the beginning of immigrations on employer request from 
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underdeveloped countries including Turkey had been continued rapidly, arising in 
upcoming years and ea:ı.erged society we called "expatriate Turks" today. it was 
showed tbat Turks have gone through many troubles in countries, they have settled; 
especially being in the first place Germany. 

This condition of expatriate Turks were subject to many movies, novels and 
poetries. "Aşık" type was become a subject which is bandled in our poetry 
tradition, too. Furthermore, our "Aşık"s Aşık R~yhani, Aşık Mabzuni who livecf in 
the second half of 20th century had sheded on light to problembs and troubles of 
employers wbo went to Europe. 

First of all, in this study, we will try to examine the condition of "Aşık" 
type poetry tradition in 20tb century and reveal the position of Aşık E.eyhani and 
Aşık Mahzuni which includes in this tradition. Subsequently, we will try to 
examine showing examples of "Aşık"s from the poetries which include expatriate 
Turks who went to Europe, as a subject. 

Keywords: The ashik tradition, ashik, poem, abroad. 

1.Giriş 
II. Dünya Savaşı'nın ardından Batı Avrupa ülkeleri, sanayileşme faaliyetleri

ne hız vererek kal.kınına ataklarına başlamışlardır. Almanya, Belçika, Hollanda ve 
Fransa gibi gelişmiş ülkeler, ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için az gelişmiş, 
aşın nüfuslanmış Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'dan işçi talebinde bulunmuş
lardır. Ucuz. insan gücüne duyulan bu ihtiyaç sonrasında Almanya ile 31 Ekim 
1961 yılında yapılan bir antlaşma ile ilk işçi göçleri için kapı açılırken zamanla 
diğer Batı Avrupa ülkeleri ile de antlaşmalar yapılarak göçlerin ardı arkası kesil
memiş ve bu durum gÜnümüze kadar aralıksız bir şekilde devam etmiştir. 

Türkler, 1950'li yıllardan itibaren iyi bir yaşam sürme, para kazanma ümitle
ri içerisinde memleketlerinde kalkarak Avrupa'ya doğru göç etme sürecine başla
mışlardır. İlk süreçte ailelerini yanlarına almayan erkekler gittikleri ülkelerde kalıcı 
olarak kalmayacaklarını düşünüyorlardı. Bu sebeple paralarını kazanıp bir an önce 
memleketlerine geri dönmenin ümidi ile çalışmışlardır. Fakat bu durum beklenildi
ği gibi olmamış 1970'li yıllarda eş ve çocuklarını da yanlarına alarak temelli olarak 
Avrupa'ya yerleşme kararı almışlardır. 

Avrupa' da misafır konumunda olan Türklerin oraya kalıcı olarak yerleşmele
ri ile de birçok sorun ve sıkıntı ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle yabancısı 
oldukları bir kültüre adapte olma zorluğu içerisinde kalan Türkler, memleketlerin
den uzakta kalarak gurbette yaşama ve "gurbetçi" olma durumuna düşmüşlerdir.· 
.Gurbetçi Türklerin Avrupa'da var olma mücadelesi ise filmlere, romanlara ve şiir
lere konu olarak kendisine yer bulmuştur. 

Türk sinemasında Orhan Aksoy'un "Almanyalı Yarim" (1974), Şerif Gö
ren'in "Almanya Acı Vatan" (1979), Kartal Tibet'in "Gurbetçi Şaban" (1985) gibi 
filmlerinde Batı Avrupa'ya gerçekleşen işçi göçünün sinemaya yansıması görülür
ken; Türk edebiyatında ise işçi göçü Adalet Ağaoğlu 'nun "Fikrimin İnce Gülü'', 
Bekir Yıldız'm ''Türkler Almanya'da", Fakir Baykurt'un "Duisburg Üçlemesi" 
romanlarında konu edinilmiştir. Aşık tarzı şiir geleneğimizde de gurbetçi Türkler 
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aşıkların şiirlerinde bir tema olarak işlenmiştir. Aşık Reyhani (1934-2006) ve Aşık 
Mahzuni (1939-2002)' de şiirlerinde gurbetçilerimizin sorunlarım ve sıkıntılarını 
dile getirerek onların sesi olmaya çalışmışlardır. 

2.20.Yüzyılda Aşık Tarzı $ür Geleneği 
Derin bir geçmişe sahip olan Aşık şiiri, günümüze kadar kuşaktan kuşağa ak

tarılarak gelmiştir. İslamiyet öncesine kadar uzanan bu şiir geleneği, 20. yüzyıla 
gelindiğinde artık eski önemini kaybetmeye başladığı ·görülmüştür. Cumhuriyet 
devrinden sonra maddi ve sosyal hayattaki değişmeler bu zümreyi yaratan ve 
besleyen toplumsal şartlan da değiştirmiştir. Yeni bir iletişim çağına geçiş, sanay
ileşme, tekke ve medreselerin kapatılması sistemin değişmesiyle aşıklar zümresi 
yavaş yavaş ortadan kalkarak büyük merkezlerden kırsal kesimlere, gelişmenin az 
olduğu yerlere doğru gitmeye başlamıştır (Artun 2016: 391). 

Aşık tarzı şiir geleneği, 19. yüzyılın edebiyata yansıyan yenileşme çabaların
dan esinlenmiş ve etkilenmiştir. Bu dönemde sanatlarını icra eden aşıklar, 19. 
yüzyılın ·kültürel ortamında yetişmişlerdir. Aşıklığa-başlama ve şiir söyleme yete
neğini kazanma açısından bir önceki yüzyıldan devraldıkları ve "bade içme motifi" 
olarak tanımlanan şiir söyleme yeteneğinin Tanrı tarafİhdan verilen ilahi izinle 
ortaya çıktığı inancım taşıyorlardı. Anlatı dünyalarını, hikaye tasnif etme ve 
anlatma tekniklerini, yarışma ve atışma yapma ölçüt ve sonuçlarını buna göre oluş
turarak tanımlamaktaydılar. Aynı zamanda bu dönemde aşıklar, saz çalıp çalmama
larına göre bir sınıflandırmaya tabii tutulrnaktaydılar. "Saz şairi" ve "Meydan şairi" 
olarak iki ayrı adlandırma bulunmakta iken bilhassa saz çalan aşıklar diğerlerinden 
ayrılmaktaydı (Oğuz 2007: 166). 

Bu yüzyılda halka doğru hareketi ve halk kültürünü ön plana çıkartan çalış
malar görülmekteyken bunun yam sıra aşık edebiyatı yeni isim ve ürünlerle de 
güçlendirilmiştir. Bu eğilim, modern şairlerin "hece" veznini kullanarak "Beş He
ceciler" gibi ekoller oluşturmalarına kadar uzanınaktadıf. Millileşme hareketine 
paralel olarak dilin sadeleşmeye başladığı da görülmüştür. Aşıklar, hece ölçüsüyle 
milli nazım şekillerimize uygun olarak şiir söylemeye başlamışlardır. Yüzyılın 
başında geleneğ~}ağlı olarak şiir söyleyen aşıklar, önce şiirlerine ad vermek şure
tiyle değişikliğe' gitmişlerdir. Yine cönklerde türkü, koşma olarak adlandırılan şiir
ler, konularına göre adlarla anılmaya başlanmıştır. 

Osmanlı döneminde devlet desteği gören aşıklara CUmlıuriye't dönemine ge
lindiğinde yardım .edilmediği de görülmüştür. 1931 'de Ahmet Kutsi Tecer ve. 
1964'te İbrahim Aslanoğlu tarafından Sivas'ta düzenlenmiş olan ",.\şıklar Bayra
mı" ile aşıklık geleneğinin yaşatıldığı görülmüştür. 1966'da ise Konya Aşıklar 
bayramının düzenlenmesiyle artık yerel aşıklık geleneğinden Türkiye aşıklık gele
neği sürecine geçilmiştir. 

1927 yılında kurulmuş olan Türk Halk Bilgisi Derneği, yaptığı araştırma ve 
yayınlarla aşık edebiyatının aydınlar arasında tanınması ve onlar tarafından destek
lenmesi yönünde önemli bir katkı sağlamıştır. Yine Halkevlerinin kurulması, der
leme çalışmalarını'n başlaması da halktaki değerlerin ortaya çıkması açısından 
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önemlidir. 1930 yılında Sivas'ta maarif müdürlüğü yapan Ahmet Kutsi Tecer'in 
Aşık Veysel'i tanıması ve 1931 yılında Sivas'ta düzenlenen Halk Şairleri Bayra
mı'nda Aşık Veysel'in haİ.k kitlelerine tanıtılması önemli bir adımdır. 

Bu yüzyılın başlarında Veysel'in köy enstitüsünde saz hocalığı yapması ve 
TRT radyolarında programlara katılması, yine köy enstitülerinde saz hocalığı ya
pan Ali İzzet Özkan'ın şiirlerinin Ülkü Mecmuası'nda yayımlanması, Behçet Ke
mal Çağlar'ın An.karalı Aşık Ömer mahlasıyla aŞık tarzı şiir!er yazması gibi geliş
meler dikkate değerdir (Artun 2016: 392-393). 

Öcal Oğuz, 20. yüzyılı aşıklar üzerine yapılmış araştırmalar açısından "alhn 
devir" olarak nitelendirmektedir. Bu dönemde yapılan çalışmalarda, önceki yüzyıl
larda yaşayan aşıklar üzerine yapılan cönk ve mecmualardan derleme ve şiirlerden 
hareketle hayat hikayesi belirleme gibi yöntemlerin yam sıra, yaşayan aşıkların 
tafsilatlı bayat hikayeleri ve bütün şiirlerini kapsayan daha güvenilir bilgi oluştur
ma çabalarının öne çıktığım görmekteyiz. Matbaa ile başlayan teknolojik gelişme
lerin bir sonucu olarak aşıklar, eserlerini doğrudan halka ulaştırmada kitap, kaset, 
plak vb. imkanları kullanmış, böylece geçen yüzyıllarda yaşayan aşıklara göre hak
larında daha fazla ve güvenilir birinci elden belge ve bilgi bırakmışlardır. Bu yö
nüyle 20. yüzyıl aşık edebiyatının daha nesnel temeller üzerinde değerlendirilmesi
nin alt yapısını hazıi-lamıştır (Oğuz 2007: 172). 

20. yüzyılın ikinci yansında ise aşıklarımız teknolojik gelişmelere paralel 
olarak sözlü-yazılı ortamdan sonra elektronik ortam üzerinden de plak, kaset ve 
cd'ler aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Özellikle .Aşık Mahzuni, 
döneminde çıkardığı plak ve kasetlerle popülerliğini arttırdığı bilinmektedir. Bu 
durum onun geniş halk kitleleri tarafından tanınmasını, bilinmesini sağlamıştır. 

Yine bu yüzyılda ulaşım şartlarının daha iyi bir duruma gelmesiyle aşıkları
mız yurt içinden sonra yurt dışında da seyahatlere çıkarak Avrupa'nın farklı şehir
lerinde verdikleri konserler ile farklı ortamlarda eserlerini icra etme şansı bulmuş
lardır (Düzgün 2012: 302-303). Aşık Reyhani ve Aşık Mahzuni'de sanatlarını icra 
etmek üzere çeşitli konserlere, etkinliklere. katılmışlardır. Özellikle Almanya'ya 
yaptıkları seyahatlerde gurbetçilerimizin oradaki varlıklarını görme imkanı bul
muşlar ve onların ilgileri ile karşılaşmışlardır. 

20. yüzyılda eser veren aşıkların şiirlerine, kullandıkları nazım şekillerine. 
bakacak olursak, 19. yüzyıldaki üstatlarının denediği tür ve nazım şekillerini de
nemeyi sürdürdükleri görülmüştür. Bu çerçevede aruz vezniyle yazılan şiirlerde 
"divan'', "selis", "kalenderi'', "satranç", "murabba", "muhammes", "müseddes" 
gibi aruzlu biçimleri kullanmaya ·devam etmişlerdir. Bu dönem hece şiirlerinde 
şekil bakımından 19. yüzyıldan ayrılan özellikler görülmez. Gelenek etkin bir şe
kilde yüzyıl boyunca devam edecektir. 5, 7, 8, 11 heceli koşma tarzı çeşitlemeleriy
le ve konu bazındaki farklılaşmalarıyla, gelenekte aldığı "semai", "güzelleme", 
"taşlama" gibi adlarla devam etmiştir (Oğuz 2007: 172-173). 
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3. Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Reybani ile Aşık Mahzuni'nin Yeri 
Aşık tarzı şiir geleneğinin 20.yüzyılda adından söz ettiren aşıklarından olan 

Aşık Reyhani ve Aşık Mahzuni, gelenek içerisinde önemli bir konumda yer almak
tadırlar. Asıl adı Yaşar olan Reyhani, 1934 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesine 
bağlı Alvar köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, ortakçılık ve çobanlık yaparak 
geçimini sürdürdüğü için Yaşar'ın çocukluğu Alvar yakınındaki Pasinler'in Tepe
cik ve Horasan'ın Aşağı Tahir Hoca köylerinde geçmiştir. 

İlkokul ve ortaokulu 1960'lı yıllarda dışarıdan bitirme sınavlarına girerek 
tamamlayan Yaşar, okuma-yazma öğrenmesinin ardından Kerem ile Aslı hikayesi, 
Emrah ve Sümmani ile ilgili kitapları okumuş ve bunlar onun bir uğraşı haline 
gelmiştir. 12-13 yaşlarındayken Göreşken Baba ·Türbesi civarında uykuya dalan 
Yaşar'a rüyasında ihtiyar bir.kişi tarafınd~n şerbet sunulur, ancak onu iÇme imkanı 
bulamaz. Alvarlı Mehmet Lütfi Efendi onun avucuna bir boncuk bırakır ve o esna
da yattığı yerin yakınından geçmekte olan atların sesiyle uyanır. Bunun üzerine 
Yaşar' da hastalık belirtileri görülür ve çeşitli tedaviler sonrası sağlığına kavuşur. 

Yaşar, rüyasını takip eden günlerde başlayan ve birkaç yıl devam eden aşkını 
16-17 yaşlarındayken açıkça ifade etmeye başlar. Hanlli adlı bir komşu kızını seven 
Yaşar, kendisini aşık şiirinin büyülü atmosferinde bularak kırık dökük, şiire benze-
yen ilk mısralannı da bu dönemde söylemeye başlar. ··. 

Sarıkamış 'ın İslamsor köyündeki bir tanıdığından kavak ağacından yapılmış 
eski, kırık bir saz almasıyla onunla oyalanmaya başlar. Daha sonra Pasinler ilçe 
merkezindeki kahvehanelerde yapılan aşık programlarının müdavimi olur ve bura
da yapılan aşık fasıllarının dikkatli biı: dinleyicisi de olur. 

Askerlik öncesinde Hasankale'de görüşüp tanıştığı Aşık Hicrani ile Erzu
rum'da görüşen Yaşar, Behçet Mahir'in de bulunduğu b.ir ortamda o güne kadar 
"Dertli" mahlasını kullanan şaire Hicrani· tarafından ."Reyhani" mahlası teklif edi
lir. Böylelikle Reyhanı mahlasını kabul ederek şiirlerinde bunu kullanmaya başlar. 
Hicrani ile birlikte İspir, Bayburt, Erciş, Van ve Ahlat'a giderek aşık tarzı şiir gele
neğini yakından tanıma ye dönemin ünlü aşıklarıyla tanışma fırsatı bulur. Reyhani. 
Hicrani'den sonra Niharii, Cemal Hoca, Huzuri, Dursun Cevlani ve Tursun Şahbaz 
(Mihmani)'ı usta olarak kabul etmiş ve onlardan etkilenmiştir. 

Aşıklığı bir meslek olarak kabul eden ve geçimini sazıyla sağlamaya çalışan 
Reybani, bir dönem Erzurum Belediyesi'nde memur olarak çalışmışsa da bu görevi 
uzun sürmemiştir. Daha sonra 1976 yılında Gölbaşı semtinde Aşık Nuri Çıraği ile 
birlikte açtığı aşıklar kahvesi ile geleneğe hizmet ederken, aynı yıf içerisinde Erzu
rum Halk Ozanları Kültür Derneği'nin başkanlığını 1989 yılına kadar yürütmüştür~ 
1998 yılında geçirdiği bir rahatsızlığının ardından uzun bir tedavi dönemi geçirmiş
tir ve bu süre içerisinde sanatını icra etmekte zorlanmıştır. 1 O Aralık 2006 yılında 
Bursa'da hayata gözlerini yummuştur. 

Reyhani'nin aşıklık geleneğimiz içerisinde yer edinen en öneınli özellikle
rinden birisi muamma çözme ve askı indirmesidir. Bir diğer özelliği ise iyi bir hi
kaye anlatıcısı olmasıdır diyebiliriz. Onun bu özelliği daha küçük yaşlarda okuma
ya başladığı halk hikayelerinin etkisiyle gelişmiştir. Özellikle Kerem ile Aslı hika
yesinden etkilendiği bilinmektedir. Aynı zamanda sazıyla geçimini sağlamaya ça-
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lışması ve doğaçlama şiir söylemeyi bilme~i onun dikkat çekici özelliklerinden bir 
başkasıdır. · 

Reyhani, sade bir Türkçe ve mahalli bir söyleyiş ile şiirlerini hece ölçüsü ve 
yarım kafiyeyi kullanarak kaleme almıştır. Şiirlerinin içeriğinde ise daha çok top
lumsal konuların ağır bastığını görmekteyiz (Düzgün 2015: l-9). Reyhani, aşıklık 
geleneğine yapmış olduğu katkılar ile 20. yüzyılda adından söz ettirmiş bir isim 
olarak aşık edebiyatında yerini daima koruyacaktıF. 

Asıl adı Şerif Cırık olan Aşık Mahzuni Şerif, 1939 yılında Kabramanma
raş'ın Afşin İlçesine bağlı Berçenek Köyü'nde doğmuştur. Mahzuni'nin babasının 
adı Zeynel, annesinin adı Döndü'dür. "Şerif' ismi ona kendisi doğmadan bir süre 
önce ölen, çok iyi saz çalan ve şiir okuyan amcasının adını yaşatmak için konul
muştur. 

Mahzuni, doğduğu köyde okul olmamasından dolayı Alembey Köyü'.nde 
Lütfi Mehmet Efendi Medresesi'nde Kur'an eğitimi almıştır. Daha sonra ise köyle
rinde bir ilkokulun açılmasıyla medreseden ayrılarak bu okulda eğitimine devam 
etmiştir. 1956 yılında Mersin Üçüncü Astsubay Hazırlama Okulu'na kayıt yaptır
mıştır. 1959 yılında bu okulu başarıyla bitirmesi üzerine Ankara Ordonat Tekniker 
Okulu'na başlar. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı eğitimini tamamlayamaz. En son 
1961 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne devam eder ve maddi zorluklar sebebiyle de 
eğitimini yanda bırakmak zorunda kalır. 

Anne ve babasının zoruyla dayısının kızıyla evlendirilen Mahzuni 'nin ilk ev
liliği lasa sürmüştür ve bu evliliğinden Züleyha adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 
İkinci evliliğini İtalyan asıllı Sovina .(Suna) ile yapmıştır. Bu evlilikten ikiz kız 
çocukları olmuştur. Son evliliğini ise ilkokul öğretmeni Fatma hanımla yapar ve bu 
evliliğinden de dört çocuk sahibi olur. Mahzuni, 17 Mayıs 2002 yılında kalp da
marlarının tıkanması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır ve bütün müdaha
lelere rağmen kurtarılamayarak Almanya'nın Köln şehrinde hayata gözlerini yu
mar. Vasiyeti gereği, Nevşehir'in Hacı Bektaş Veli ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli 
Türbesine defnedilir (Irmak 2017: 10-11 ). 

Mahzuni'nin ozanlığa adım atışı 12 yaşlarındayken amcası Aşık Fezali 
(Behlül Baba)'den saz ça,lmayı öğrenmeye başlamasıyla olmuştur. Alevi yol ve 
erkanıyla tasavvuf bilgisini ise Şakir ve Cırık Baba'dan öğrenmiştir. Cırık Baba, 
saz çalıp nefesler de söyleyen bu kara kuru mahcup delikanlıya "Mahzuni" mahla
sını vermiştir (İlknur 2002: 213). Sanatını oluştururken aşıklık geleneğinin güçlü 
temsilcilerinden olan Pir Sultan, Davut Sulari ve Aşık Veysel'den etkilenmiştir. 
"Halk için sanat" anlayışı doğrultusunda şiirlerinde ezilen, sömürülen, zulme uğ
rayan insanların yanında olmuş, bunun için zaıtmlerle, kötülerle, düzenbazlarla 
kavga etmekten, onları yermekten çekinmemiştir (Irmak 2017: 4 2-4 3 ). 

Metin Turan, Mahzuni'nin sanatını ele alırken Türkiye'nin geçirdiği sürecide 
dikkate almak gerektiğini şu düşüncelerinde dile· getirmiştir: 

"Mahzuni Şerifin sanatını ele alırken, Türkiye'nin .1950'lerden bu yana ge
çirmekte olduğu değişimi de dikkate almak ve özellikle onun, adını duyurniaya ve 
üretmeye başladığı 60 sonrası kültürel iklimi; ardından 1980'lerden sonra daha çok 
müzikal anlamda yapıtlarına yansıyan geleneksel halk müziği kalıplarını zorlayıcı, 
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özellikle de ozan geleneği içerisindeki sanatçıların 'bildik' tavırlarından ayrılışını 
doğru ve iyi irdelemek gerekir. 1970'lerde Mahzuni Şerif şiir ve müziğini siyasal 
iklim belirlemiş; 1980'lerden sonra ise kültürel kurumlaşmanın izlerinin daha ağır 
bastığı gözlenmiştir." (Turan 2006: !2)). · 

1990'lı yıllardan itibaren ise Aşık Malızuni'nin tasavvufa meyletmeye başla
dığı görülmüştür. Sanatının olgunlaşmaya başladığı görülürken, en güzel eserlerini 
de bu dönemde vermeye başlamıştır. Bu dönemdeki eserlerinde o eski coşkulu 
Mahzuni'yi bulmak zor olsa da eserleı,:.inde bir dinginlik, olgunluk göze çarpmakta
dır. Son dönemlerinde daha çok nefesler, semahlar, düvaz-ı imamlar yazarak şiirle
rinde ölüm konusunu işlemiştir (İlknur 2002: 216). Hece ölçüsüyle kaleme aldığı 
şiirleri anlamlı, ahenkli, içerikli, derin sözlerden oluşmakta olup kolay anlaşılır 
niteliktedir. Yaşadığı dönemde birçok ozanı etkilemiş ve Türk Halk Müziği'ne 
yüzlerce eser kazandırmıştır (Irmak 2017: 44). 

Aşı1<: tarzı şiir geleneği ve Türk halk müziği içerisindeki yerine değinecek 
olursak Aşık Mahzuni'nin aşıklık sanatını . öğrendiği bir. us~sının olması, şiirlerini 
saz eşliğinde icra etmesi, kendi eserlerinin başka ozanlar tarafından yorumlanması, 
doğaçlama şiirler. üretmesi, halkın ~onuştuğu dili kullanması ve halkın sorunlarını 
şiirlerine yansıtması bakımından onun şiir geleneği ve halk müziği içerisinde bir 
temsilci olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.(Irmak 2017: 50). 

Mahzuni, aşıklık geleneğimiz de . özellikle Alevilik-Bektaşilik kültürüyle 
yoğrulmuş şiirini; Pir Sultan, Davut Sulari ve Aşık Veysel gibi ozanlardan ald~ğı 
etkiyle bütünleştirdiği sanatıyla yer edinmiştir. Kendine has oluşturmuş olduğu 
sanatımn ölümünden sonrada ondan etkilenen ozanlar tarafından devam ettirilmesi 
onun bu geleneğe yaptığı katkıyı da açıkça göstermektedir. 

O, Türk halk müziği içerisinde hem gelenekseli hem de modern kalıpları 
eserlerinde birleştirmesi bakımından diğer ıialk müziği sanatçıları arasında ayrı bir 
konumda yer almaktadır. Türkülerinde Anadolu insanının yaşamını konu edinmesi 
ve onlara bu müzik aracılığıyla ulaşıyor olması geniş kitleler tarafından sevilmesini 
sağlamıştır. Ortaya koyduğu eserlerinin günümüze kadar birçok sanatçı tarafından 
farklı biçimlerde icra edilerek gelmesi onun Türk halk müziği içerisinde ne derece 
kalıcı bir yer edindiğini göstermek,fedir. 

4.Aşık Reyhani ve Aşık Mahzuni'nin Şürlerinde Gurbetçi Türkler 
Aşık şiirinde öteden beri var olan gurbet teması, bilhassa 1961 yılından itiba-· 

ren Batı Avrupa'ya özellikle Almanya'ya doğru başlayan işçi göçleri sonrasında 
oraya giden Türklerin 1970'lerde bir kitle olarak orada var olmaya çalışmaları neti
cesinde 20. yüzyıl aşık tarzı şiir geleneğimiz içerisinde "gurbetçi" Türkleri konu 
edinen yeni bir tema olarak şiirlerde kendisine yer bulmuştur. 

Aşık Reyhani ve Aşık Mahzuni, gurbetçi Türkleri konu edindikleri şiirlerin
de özellikle Almanya'ya işçi göçü ile başlayan süreçte gurbetçi Türklerin yaşadık
ları sorunları, sıkıntıları dile getiren şiirler kaleme almışlardır. Yukarıda da belirtti
ğimiz gibi aşıklarımız Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin çeşitli 
şehirlerinde gerçekleştirdikleri konserler ile orada yaşayan gurbetçilerimizin duru-

101 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Mııp KvllbmyıJbı / Yıl-Year-I'oo 2017 /Sayı-Nuınber-tfuCJ10 34 

munu görme şansı bulmuşlar ve bu durumdan etkilenerek şiirlerinde gurbetçi Türk
leri anlatmışlardır. 

Her iki aşığımızda .şiirlerinde daima toplumu/insanı konu edinen bizi bize an
latan şiirler kaleme almayı tercih etmişler ve içinde yetiştikleri toplumun sorunları
na duyarsız kalmayarak sazlarıyla, sözleriyle bunu dillendirmişlerdir. Bu açıdan bu 
şiirler okunduğunda insanımızm yaşadığı dramı açıkça gözler önüne sermektedir. 

Reybani'nin gurbet temalı şiirlerini özellikle Almanyş. üzerinden anlattığı bi
linmektedir. Bu duruma dikkatleri çeken Dilaver Düzgün,'Reyhani'nin Almanya'yı 
konu edinen şiirleri için şu tespitte bulunmuştur: "Reyhani 'nin ortaya koyduğu 
Almanya şiirleri başlı başına incelenmeye değer eserlerdir. Denilebilir ki sadece 
aşık tarzı içinde değil, bütün Türk edebiyatında Almanya konusunu böylesine bir 
derinlik içinde ve bu kadar sıklıkla gündeme getiren bir başka şairimiz yoktur." 
(Düzgün 2015: 10). Bu tespitin ne kadar yerinde olduğu .Aşık Reybani'nin şiirleri 
okunduğu ve incelendiği zaman açıkça görülecektir. Yine .Aşık Mahzuni için de 
aynı durum söz konusudur diyebiliriz. Mabzuni' de gurbetçi Türkleri konu edinen 
şiirlerini bilhassa Almanya üzerinden anlatmıştır. 

"Elleri koynunda pınar başında" mısrasıyla başlayan şiirde .Aşık Reyhani, 
gurbete giden kocasının ardından· yedi çocuğuyla bir başına kalan bir gelinin hika
yesini bize anlatır. Bilindiği üzere ilk gerçekleşen işçi göçlerinde ailelerini yanları
na almayan erkekler arkalarında onların dönmelerini bekleyen eş ve çocuklar bı
ralanışlardır. Anadolu 'nun bağrında zorluklara göğüs gererek geçim derdinde olan 
bu kadınlar, kocalarının gurbetten dönmelerini ve onlardan gelecek bir haberi dört 
gözle beklemektedirler: 

Elleri koynunda pınar başında 
Almanya 'ya doğru bakar o gelin 
Yedi çocuğu var dördü peşinde 
Feleğe dişini sıkar o gelin 

Sordum derdin nedir konuşmaz dili 
Yirmi beş yaşında bükülmüş beli 
Mehmet'ten hatıra kalan mendili 
Her gün göz yaşıyla yıkar o gelin 

Gurbetçi görünce yarası kanar 
Nerden ses gelirse o yana döner 
Kapıdan geçeni postacı sanar 
Fırlayıp dışarı çıkar o gelin (Düzgün 2015: 47). 
Bir dönem Almanya' da bulunmuş olan Reyhani, mahalli bir söyleyişle kale

me aldığı şiirinin dörtlüklerinde gurbetçi bir Türkün yaşadıklarını gerçekçi bir şe
kilde anlatmıştır. Gurbetçi Türklerin Almanya'daki yaşamları Banof istasyonuna 
ayak basmalarıyla başlamıştır. Yabancısı oldukları bir ülkeye ve kültüre adapte 
olma süreci gurbetçilerimiz için sorun ve sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Al
manya'da yapılan evlilikler ve bunun sonucunda doğan çocuklarda şiirde konu 
edinilmiştir: 
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Almanya 'ya geleli başka hal oldu 
Ben burada şaşırirem galirem 
Son doğan çocuklar hep sarı oldu 
Onun da sebebi muzdur bilirem 

İlk gün geldiğimde Banof'ta galdım 
Sonra Kastavus'ta bir avrat buldum 
Yirmi beş yıl orda boşa gocaldım 
Şimdi çarem bitti namaz gılirem (Düzgün 2015: 37). 

Almanya 'ya para kazanma ümidiyle giden gurbetçilerimizin ilerleyen yıllar
da sayıca daha fazla artmaya başlaması üzerine Alman hükümetinin buna bir sınır
lama getirmesiyle gurbetçilerin vatanlarına geri dönmeleri de söz konusu olmuştur. 
Gurbetçilerimiz Almanya'nın ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için canla 
başla çalışarak alın teri dökmüşlerdir. Bu sebeple ·emeklerinin sonucu olarak bak 
ettikleri karşılığı almak istemekteditler: Reylıani, gurb~tÇi Türklerin bu his ve duy
gularını onların sesi olarak şiirinde aktai:-maya çalışmıştır: 

Bana çek git deme Alman arkadaş . _ 
Aldığını geri ver de gideyim 
Hakkımı alırsam bir daha geri gelmem 
Aldığım geri ver de gideyim 

Unuttuğum sürme ile kınamı 
Harcadığım bunca geçen senemi 
Verem ile öldürdüğün anamı 
Aldığını geri ver de gideyim (Aşır 2009: 87). 

Bir başka şiirinin dörtlüklerinde ise Reyhani, Avrupa'daki gurbetçi işçileri
mizin içler acısı durumuna şahit olmuş ve şiirine duygulu bir şekilde bunu akset
tirmiştir. Gurbette yaşayıp vatanına hasret kalmanın yarattığı hüzüU ve özlem duy
gulan şiirin mısralarında hissedilmektedir. Gurbetçi Türklerin yaşadıklarına dikkat
leri çekmeye çalışarak, onların ne sebeple buraya geldiklerini aslında bir anlamda 
anlamaya çalışmamızı, düşünmemizi istemektedir: 

Avrupa işçisi deyip geçmeyin 
Gidip hallerim gördüm ağladım 
Siz onlara yanlış değer biçmeyin 
Baktım akıl fikir yordum ağladım 

Vatan derken akar gözden yaşlan 
Harap olmuş otuz iki dişleri 
Beyazlanmış kirpikleri kaşları 
Genç Ali sen misin sordum ağladım (Aşır 2009: 88). 
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"Alamanya Kardaşımı Geri Ver" adlı şiirinde Aşık Mahzuni, g1irbete giden 
işçilerimizin telcrar kenqi anavatanlarına dönmelerini söylerken A.nadolu'nun da 
onlara kucak açtığını dile getirir. Gurbetçilere "kardeşim" diye hitap eden 
Mahzuni, onları ne derece sahiplendiğini aslında bir anlamda göstermeye çalışµ-. 
Almanya'ya seslenerek vatandaşlarımızın asıl yurtlarının Anadolu olduğunu vtırgu
layarak bizi bizden ayıranlara karşıda tepkisini ş~irinde açıkça belli eder: 

Onun burada taşı toprağı vardır. 
Alamanya kardaşımı geri ver. 
Düz ovası yeşil yaprağı vardır. 
Alamanya kardaşımı geri ver. 

Dön anam, dön babam 
Anadolu'ya ... 

Bizi garip eden beyler utansın. 
Haksız padişahın makamı yansın. 

Pirenin emdiği devler uyansın. 
Alamanya kardaşımı geri ver (Yağız 1999: 89). 

"Alınanya'ya Çağrı" adlı şiirinde ise Mahzuni yine aynı duygularla gurbetçi
lerimize seslenir ve Anadolu'nun onlara kucak açtığını dile getirerek "Anadolu 
bizimdir" der. Gurbete giderken arkalarında bıraktıkları acılı aileleri de özlemle 
onların dönüşünü bekler. Şiirinde Anadolu kadınını temsilen Elif, Ayşe gibi isimle
ri zikrederek onların duygularına adeta tercüman olur. Bu sebeple şiiri aracılığıyla 
gurbetçilerin vatanlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunur: 

Bize küsüp bizden kaçıp gidenler 
Dönüp gelin Anadolu bizimdir 
Hiç bir ana yavrusunu bırakmaz ··· 
Binin gelin Anadolu bizimdir. 

Vallahi billahi yemin edeyim 
Benim toprağımda ipe gideyim 
El kapısı iyi değil ne deyim 
Dönün gelin Anadolu·bizimdir. 

Bak Ayşe ağlıyor, Elif sızlıyor 
Senin memleketin seni gözlüyor 
Alamanya bize kimi gizliyor 
Dönün gelin Anadolu bizimdir (Aktaş 1999: 213). 
1961 yılında başlayan işçi göçleri ile ailelerini vatan topraklarında bırakan 

erkekler kısa bir süreliğine işçi olarak Almanya'da çalışıp geri döneceklerini dü
şünmekteydiler. Fakat beklenildiği gibi bir durum olmamış 1970'lere gelindiğinde 
göç süreci kalıcılığa dönüşmüştür. Mahzuni'de bu şiirinde "Alamanya sana giden 
gelmiyor" diyerek işçi göçünün aileye nasıl yansıdığını ele almıştır. Aile kurumu
nun işçi göçü ile bozuluşu neticesinde dul kalan eşler ve babasız kalan çocuklar o 
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dönemde yaşanan dramı göstermektedir. Mahzuni ise bir ozan olarak yaşananları 
şiiri ara"cılığıyla dile getirmiştir: 

Para gelmiş Mehmed'imden Eşe'ye 
Çocuklar çekilmiş kalmış köşeye 
Yavrular babasız nasıl yaşaya 
Alamanya sana giden gelmiyor 

Aman yıkılası oy kula kulluk 
Gelinler ağladı türedi dulluk 
Mabzuni·der bütün sebep yôksulluk 
Alamanya sana giden gelmiyor (Zaman 1997: 358). 

Mabzuni, "Gurbetçi" adlı şiirini 197 6 yılında Avustralya' da yaşayan gurbetçi 
Türkler için kaleme almıştır. Şiiriniiı dörtlükleriıide memlekete duyulan özlemi, 
hasreti "bizim diyar" diyerek ifade ederk~n, gurbeti ise "zalim" olarak nitelendirir. 
Gurbetçi Türklerin memleketlerine duydukları sıla hasreti hiçbir zaman dinmemiş
tir. Gurbetçi bif Türk, ak saçlı anasını düşleriiıde görüp hiIZünlenirken, nazlı yarini 
de aklından hiçbir zaman çıkartamaz: 

Zalim gurbet hasretimi incitme 
Şimdi bizim diyar aklıma düştü 
Göz yaşımı silip uzağa gitme 
Bağrımda nazlı yar aklıma düştü 

Dönsem sıla yolu altı ay sürer 
Gönlümde bin çeşit yaralar tüter 
Ak perçemli anam düşüme girer 
Duydum ağlar ağlar aklıma düştü (Şerif 2002: 187). 

SONUÇ · . 
Aşık Reyhani ve Aşık Mabzuni, 20. yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneği içerisinde 

yer alan iki önemli sanatçıdır. Bu çalışmamızda iki değerli aşığimızın gurbetçi 
Türkleri konu edindikleri şiirlerini beraber ele alarak değerlendirmeye, yorumla
maya çalıştık. 1961 yılında Almanya ile yapılan antlaşma neticesinde başlayan işçi 
göçlerinin günümtize kadar gelişi toplumsal bir olay olarak tarihimizde yer edin
miştir. Bu toplumsal olay, aşık şiirine yansıyarak yeni bir tema olarak kendisine yer 
bulmuştur. 

. Reyhani ve Mabzuni, yurtdışına gerçekleştirdikleri konserler ile Almanya, 
Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerimizi görme imkanı 
bularak onların ilgileri ile karşılaşmışlardır. Gurbetçilerin onlara gösterdikleri ilgi
nin sebebi vatanlarına duydukları hasret ve özlem duygularını onların seslendirdik-
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leri türküler ile dindirmeye çalışmalarıdır. Aşıklarımız, gurbetçilerimizin bu vatan 
hasretiyle dolu özlem duygularını gördükten sonra şiirlerinde bu konuyu işlemeye 
başfayarak, şiirleri aracıliğıyla onların sesi ol.maya çalışmışlardır. Bir dönem Al
manya' da yaşayıp onların çektikleri sıkıntı ve sorunları görme imkanı da bulan 
Reyhani ve Mahzuni, özellikle Almanya üzerinden gurbetçi Türkleri anlatmışlardır. 
Bunun sebebi ilk işçi göçünün buraya doğru gerçekleşmesi ve günümüze değin 
gurbetçi Türklerin nüfus olarak en yoğun yaşadıği ülke olmasıdır. 

Netice itibariyle yukarıda verilen şiirlerde görüldüğü üzere Reyhan! ve 
Mahzuni, gurbetçi Türklerin yaşadıkları sorunları, sıkıntıları, ailelerine duydukları 
özlemi, vatan hasretini genel itibariyle gurbetin yarattığı sonucu ortak duygu ve 
düşüncelerle dile getirerek bunu şiirlerinde anlatmışlardır. Aşıklar, halkın içfüden 
çıkmış aydın insanlar olarak halkının sorunlarına duyarsız kalmayarak sazlarıyla, 
sözleriyle insanımızın yaşadığı bu dramı gözler önüne getirerek bizlere anlatmış
lardır. 
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