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ÂŞIK VEDAT 

Öz 

16. yüzyıldan bu yana kendine özgü töresi ile nesilden nesile aktarılarak varlığını 

sürdüren âşıklık geleneği, bugün de kültürümüzdeki yerini korumaya devam et-

mektedir. Bu geleneği günümüzde yaşatan âşıklardan biri de Kahramanmaraş'ta 

dünyaya gelen ve on iki yaşından bu yana Mersin'de yaşamını sürdüren Âşık Ve-

dat'tır. Çalışmamızın giriş bölümünde halk şiiri ve âşıklık geleneği ile ilgili kısa bir 

bilgi verildikten sonra Âşık Vedat'ın hayatı, âşıklığını hazırlayan ortam ve etmenler 

ile Hak âşığı olma yolunda gördüğü rüya anlatılmıştır. Daha sonra çalışma kapsa-

mında seçtiğimiz, âşığa ait yirmi şiir biçim ve içerik bakımından incelenmiştir. Şi-

irlerinde geleneğin aşk, özlem, gurbet, sosyal hayattaki sorunlar, dünyanın faniliği, 

vatan sevgisi, doğa güzellikleri gibi din dışı konuları işlemekle birlikte Allah aşkı, 

peygamber ve ehlibeyt sevgisi, kerbela olayı gibi dini konuları da işleyen Âşık Ve-

dat, bu geleneği günümüzde sürdürmeye çalışan az sayıda âşıktan biridir. Bu ça-

lışmada bugüne kadar hakkında hiçbir çalışma yapılmamış olan Âşık Vedat'ın tanı-

tılması ve halk şiiri çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

         Anahtar kelimeler: Âşıklık geleneği, halk şiiri, Âşık Vedat, Kahramanma-

raşlı âşık. 
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ÂŞIK VEDAT 

Abstract 

Since the 16th century, minstreltradition which continues its existence by being 

transferred from generation to generation with its own customs continues to protect 

its place in our culture today. One of the minstrel simple menting this tradition to-

day is ÂşıkVedat who came to the world in Kahramanmaraş and continues his life 

in Mersin since the age of twelve. In the introduction part of our study, after giving 

a brief information about the folk poetry and the minstreltradition, ÂşıkVedat's life 

and the environment that prepared him to thistraditionand the dream that he saw on 

the way to be a minstrel of Godare told. Then, twenty poems that belong to the 

minstrel, which we chose within the scope of the study, were examined in terms of 

form and content. ÂşıkVedat, who deals with also irreligious issues of the tradition 

such as love, longing, abroad, problems in social life, mortality of the world, home-

land love, natural beauties as well as the religious issues like love of God, prophet 

and Ehl-i Beyt, Kerbela affair in his poems, is one of the few minstrels who try to 

maintain this tradition today. Inthisstudy, it is aimed to introduce Âşık Vedat who 

has not been studied until now and it is aimed at contributing to the study of  folk 

poetry. 

         Keywords: minstreltradition, folk poetry, Âşık Vedat, minstrel of Kahra-

manmaraş. 

GİRİŞ 

 Halk şiiri, halkın içinden yetişmiş adları bilinen ya da bilinmeyen halk sanatçılarının 

hece ölçüsü ile özel biçimlerde ortaya koydukları manzum ürünleri kapsamaktadır. Halk şiiri 

alanına hem bireysel hem de anonim ürünler girer (Artun, 2012: 4). Genel olarak bakıldığında 

Âşık şiirinin belirli bir sosyal ya da dini gruba ait olmadığı, yaşam tarzı, dünya görüşü, estetik 

zevki birbirinden farklı birçok çevreye seslenebilen bir yapıda olduğu görülür (Çıblak, 2009: 3). 

 Âşık, sazlı, sazsız, doğaçlama yoluyla ya da yazarak âşıklık geleneğine bağlı olmak 

koşuluyla şiir söyleyen kişidir. Söz konusu gelenek yüzyılların deneyimlerinden süzülerek bi-

çimlenmiş, belirli kuralları olan, sözlü kültür ortamında kuşaktan kuşağa aktarılan değerler bü-

tünüdür. Âşıklığın belli kural ve kabullere göre oluşması kaçınılmazdır. Âşıkları yönlendiren bu 

kurallar ortaya çıkan eserleri de belirli ortaklıklar etrafında birleştirmektedir. Bu ortak özellikle-

ri taşımakla birlikte her âşığın kendine özgü bir söyleyiş tarzı bulunmalıdır. Bu tarz, gerek şiir-

lerindeki şekil ve öz, gerek yetiştikleri ya da mensup oldukları sosyal çevre, gerekse âşıklık 

hakkındaki değer yargılarıyla harmanlanır. 

 Gelenekte âşık karşılığında "saz şairi, meydan şairi, kalem şairi, badeli âşık, çöğür âşığı 

vb." pek çok terim kullanıldığı görülmektedir. Âşığın yetiştiği çevreye, eğitim durumuna, rüya-

da bade içmesine, sazının özelliklerine vb. bakılarak verilen bu isimler, âşığın farklı yönlerini de 

yansıtması bakımından önemlidir. (Sakaoğlu, 1986: 247).  

 Halk şiiri her ne kadar bir gelenek şiiri olsa da üretildiği çağın ruhunu taşır. Âşıklar, 

içinde yaşadıkları toplumun maddi ve manevi yapısını, ruh durumunu, hayata bakışını, benim-

sediği değerleri belli ölçülerde şiirlerinde yansıtırlar. Âşıklar günlük konuşma dilini, deyim ve 
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atasözlerini, bazen Arapça ya da Farsça kökenli sözcüklerin halk ağzında kullanılan bozulmuş 

biçimlerini şiirlerinde kullanırlar. Bu şiirlerde halkın zevkini görmek mümkündür. 16. yüzyıldan 

günümüze kadar varlığını kesintisiz olarak sürdürebilmesi de bu nedenledir. Elbette teknolojik 

gelişmeler, sosyo-kültürel hayatımızdaki dönüşümler, Şehirlere doğru hızla yaşanan göçler, 

ekonomik kaygılar vb. durumlar âşıklık geleneğini olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Ancak 

bu etkinin âşıklık geleneğini tamamen ortaya kaldırma biçiminde değil yeni ihtiyaçlara göre 

biçim değiştirmesi şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. 

 Bu çalışma geleneğin saz çalma, doğaçlama şiir söyleme vb. temel özelliklerini taşıyan 

aynı zamanda şiirlerinde günümüz insanında ilgi ve beğeni uyandıracak biçimde çeşitli konuları 

işleyen Âşık Vedat Karakaş’ı tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada kendisi hakkında 

daha önce hiç bir araştırma yapılmamış olan Âşık Vedat'ın hayatı, âşıklığını hazırlayan ortam ve 

etmenler, sazla tanışması, Hak âşığı olma yolunda gördüğü rüya, şiirlerinin biçim, içerik, dil ve 

üslup özelliklerini incelenmiştir. Çalışmanın sonunda âşığın şiirleri arasından seçilen yirmi şii-

rine yer verilmiş, bu şiirler ayak kafiyesindeki sözcüğün son seslerine göre alfabetik olarak sıra-

lanmıştır.  

 1. Âşığın Hayatı 

Âşığın adı Vedat soyadı Karakaş’tır. Vedat Karakaş’ın özel bir lakabı yoktur. Vedat Bey, âşık 

olduktan sonra Âşık Vedat mahlasının yanı sıra Âşık Karakaş mahlasını da kullanarak şiirlerini 

söylemiştir. Bundan önce herhangi bir mahlas kullanmayan âşığın mahlasını aldığı özel bir gün 

olmadığı gibi, bu mahlası tercih etmesinin özel bir nedeni de yoktur.  

Âşık Vedat, 10 Aralık 1957 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Küçükyapalak 

köyünde dünyaya gelmiştir. Âşık Vedat’ın babası Ali Karakaş’tır. Sinemilli aşiretine mensup 

olan Ali Karakaş, dedeler tarafından sevilen bir kişidir. Önce hayvancılık daha sonra çiftçilikle 

uğraşmıştır. Elbistan’da, 94 yaşında iken vefat etmiştir. Âşık Vedat’ın annesi ise Elif Kara-

kaş’tır. Âşığın annesi ise Cebeciler aşiretine mensuptur. Elif Hanım, bugün 85 yaşındadır ve 

Elbistan’da yaşamaktadır.  

Vedat Karakaş’ın dördü kız, dördü erkek olmak üzere toplam sekiz kardeşi vardır. Vedat Bey, 

ailenin en büyük çocuğudur. Erkek kardeşlerinin üçü Mersin’de, biri Almanya’da yaşamaktadır. 

Mersin’deki kardeşlerinden Cafer Karakaş ve Hayri Karakaş lokantacılık, Hasan Karakaş ise 

elektrik tesisatı ile uğraşmaktadır. Almanya’da yaşayan Mehmet Karakaş’ın mesleği de lokanta-

cılıktır. Âşığın Güler ve Nevin adındaki iki kız kardeşinden biri henüz bebekken diğeri 3-4 yaş-

larındayken hastalanıp vefat etmiştir. Diğer kız kardeşleri ise evli ve ev hanımıdır. Handan Gül-

tutan Mersin’de, Songül Yalçın ise Elbistan’da yaşamaktadır. 

Âşık Vedat’ın babası o dönemde geçimini hayvancılıkla sağladığı için kendisi de küçük yaşlar-

dan itibaren çobanlık yapmak zorunda kalmıştır. Bu sebeple ilkokulu ancak sekiz senede bitire-

bilmiştir. İlkokuldan sonra yoksulluk nedeniyle okuyamamıştır. Ancak Âşık Vedat, kendisi için 

sazın ve sözün çok önemli olduğunu, bu sebeple büyük bir şevkle âşıklığa yöneldiğini ifade 

etmiştir.  

Âşık Vedat, 1979 yılında askere gitmiştir. Acemiliğini Sivas-Emeltepe’de tamamlamıştır. Usta 

birliği için Erzurum-Aşkale’ye gitmiştir. Piyade er olarak yaptığı askerliği 18 ay sürmüştür. 

Âşık Vedat, 1979’da askere gitmeden hemen önce Elbistan’da tanıştığı eşi Naciye Hanım’la 

1982 yılında evlenmiştir. Evlilikleri görücü usulü olmamıştır. Naciye Hanım Âşık Vedat’ın 

babasının dayı tarafından akrabası olan Kahramanlar olarak bilinen bir aileye mensuptur. 
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Âşık Vedat’ın bu evlilikten olan iki kızı ve iki oğlu vardır. Oğullarından Ali Karakaş’ın işi teks-

til üzerinedir. Ferhat Karakaş ise bir işte çalışmamaktadır. Kız çocuklarından Nevin Karakaş 

bekârdır. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nde öğrenciliğe devam eden Nevin Karakaş, 

aynı zamanda emlak işi ile uğraşmaktadır. Âşık Vedat’ın ev hanımı olan diğer kızı Meryem 

Hanım ise Nihat Bölet ile evlidir ve İlayda adında bir kızı vardır. 

 Vedat Bey, 1969’a kadar Elbistan’da yaşamış, küçük yaşlarda çobanlık yapmış ilerleyen 

yıllarda ise baba mesleği olan çiftçilikle uğraşmıştır. 1969 yılında lokantacılıkla geçimini sağla-

yan dayısının davetiyle Mersin’e gelmiş ve onun yanında çalışmaya başlamıştır. Bu tarih itiba-

riyle Mersin’e yerleşen âşık, dayısının yanında iki yıl çalıştıktan sonra çeşitli lokantalarda iş 

bulmuş, 1980’de askerden döndükten sonra da kendi lokantasını açmıştır. Halen Mersin’in mer-

kez Mezitli ilçesinde kebap lokantası işletmektedir. 

 Vedat Karakaş Alevi-Bektaşi âşıklarımızdandır. Pir Sultan Abdal Ocağı'na bağlıdır. 

Şiirlerinde de Hak-Muhammet-Ali üçlemesini sıklıkla kullandığı görülmektedir. Ayrıca Kerbela 

olayını, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sevgisini dile getirdiği ağıtlarının yanı sıra Yezit’e duyduğu 

öfkeyi konu edindiği şiirleri de vardır. On iki imam ve ehl-i beyt de şiirlerinde sıkça yer almak-

tadır. Her fırsatta insana verdiği değeri dile getiren Âşık Vedat içindeki bu insan sevgisini de 

Alevi inancına bağlamaktadır. Ona göre insana hizmet Allah’a hizmettir. Gönül kazanmak her 

şeyden daha önemlidir. Bu düşüncelerini de “Bizim kıblemiz insandır.” sözleriyle dile getirmek-

tedir.  

 Alevilerde ikrar vermiş olan iki kişinin dede ve topluluk huzurunda kardeş kalacakları-

na, birlik, beraberlik içinde yaşayacaklarına ve her türlü zorluk karşısında birbirlerini koruya-

caklarına dair söz vermeleriyle gerçekleşen akrabalığa musahiplik denilir. Âşık Vedat’ın da 

musahibi Zeynel Kahraman’dır. Zeynel Bey âşığın çocukluğundan beri arkadaşlık ettiği bir 

akrabasıdır. Kendisinde veya ailesinden birinde düşkünlük bulunmayan Âşık Vedat son yıllarda 

işlerinin yoğunluğu nedeniyle cemlere katılamadığını belirtmektedir.  

 2. Âşıklığını Hazırlayan Ortam ve Etmenler 

Vedat Karakaş, çocukluk yıllarından itibaren Âşık Dâimî’yi, Âşık Meftûnî’yi ve Âşık Mahzunî 

Şerîf’i dinlemiş, onların şiirleri ve ezgileriyle büyümüştür. Vedat Bey’in âşıklığa başlaması da 

aslında saz ile tanışmasıyla olur. Bir cem töreni sırasında usta Âşık Kasım Baba, o yıllarda kü-

çük bir çocuk olan Vedat Karakaş’ın sırtını sıvazlamış, bir nevi ona el vermiştir. Bu olaydan 

sonra saza ve söze ilgisi başlayan Vedat Karakaş, dinlediği türküleri söylemiş, ardından da ken-

di şiirlerini söylemeye  başlamıştır. 

10.12.1957 doğumlu olan âşık, 1970’li yıllardan bu yana ustalıkla saz çalmaktadır. Vedat 

Bey’in saz ile tanışması, kendisi henüz 5-6 yaşlarındayken olmuştur. Vedat Bey, o yıllarda, 

Elbistan’ın Küçükyapalak Köyü’nde yaşamaktadır. Bu köyde dede olmadığı için Malatya’dan 

Abbas Dede ve onun oğlu Mustafa Dede cem için Küçükyapalak’a gelmişlerdir. Bu cemlerdeki 

zikir esnasında Âşık Kasım Baba, Vedat Karakaş’ın sırtını sıvazlamış, ona el vermiştir. Bu 

olaydan sonra sazı eline alan Vedat Karakaş, 1970’li yıllardan sonra sazda ve sözde ustalaştığını 

belirtmektedir. 

 Âşık Vedat’ın belirli bir ustası yoktur. O büyük bir hayranlıkla dinlediği usta âşıkların 

eserlerinden hareketle yola çıkmış, kendi kendini yetiştirmiştir. İçinde yetiştiği sosyo-kültürel 

ortam sayesinde saz ile büyüyen âşığın babası da doğaçlama şiir söyleyen bir âşıktır. Gelenek-
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teki gibi bir usta-çırak ilişkisi bulunmayan âşık, şimdi sesinin de çok güzel olduğunu belirttiği 

kızı Nevin’i bu alanda yetiştirmeye çalıştığını belirtmektedir. 

Çocuk yaşlarda âşıklığa gönül veren Vedat Bey sazıyla sözüyle birbirinden farklı pek çok konu-

yu şiirlerinde işlemiştir. Bu eserlerinde önceleri beşeri aşkı dile getiren âşık bir rüyanın ardından 

ilahi aşka daha fazla yöneldiğini belirtmektedir. Âşık Vedat, 35 yaşında iken gördüğü bir rüya-

dan sonra Hak âşığı olduğunu ifade etmektedir. Rüyasında âşığın her gün karnını doyurduğu 

akli dengesi bulunmayan18 yaşlarındaki çocuğu görür. Âşık Vedat,  o çocuğu,  rüyayı gördüğü 

gecenin gündüzünde görmüş, ancak o gün ona yemek vermemiştir. Âşığa göre onun rüyasına 

girmesinin sebebi de budur. Ayrıca bu gibi kimselerin Allah’ın elçisi olduğunu düşünmektedir. 

Âşık Vedat, rüyasında asılacağını görür. Köy meydanındaki iri yarı, heybetli üç erkek köyün 

ortasındaki çayıra dört çukur kazar ve çocuk, bu çukurlardan ikisini koklar ve bunlara tükürürse 

âşığın asılmayacağını, üçüne tükürürse asılacağını söylerler. Çocuk, çukurların dördüne de tükü-

rür. Bunun üzerine darağacı kurulur. Âşık Vedat, darağacının karşısında bir sandalyeye oturur 

ve asılmamak için Allah’a yalvarır. Bu sırada, gökten kucağına bir saz düşer. Sazı çalmak için 

yerde mızrap aramaya başladığı esnada yanında annesi belirir ve ona yeşil bir mızrap uzatır. 

Âşık Vedat bu mızrapla saza dokunduğunda ilahî bir aşkla sazı çalmaya başlar, kendini kâinatın 

bülbülü gibi hisseder. 

Âşık Vedat, kendi ifadesiyle çalıp söylerken karşıdaki toprak tepelerin üstünün kendisini alkış-

layan insanlarla dolu olduğunu fark eder. Bu sırada, rüyasındaki üç erkek, âşığın önüne kara bir 

perde gerer ve bu perdeyi açabilirse kendisini asmayacaklarını söylerler. Bunun üzerine Âşık 

Vedat, saz eşliğinde şunları söyler: 

Kaldırın aradaki perdeyi dost 

İnsanız insanı sevmeye geldik 

Kâinata birbirimizi sevmeye geldik 

Kaldırın aradaki perdeyi dost 

İnsanız insanı sevmeye geldik 

Bunun üzerine perde açılır. Rüyadaki üç kişi âşığa son bir sınavının kaldığını söyler ve onu bir 

kapının önüne götürürler. Burada ardarda üç kapı olduğunu, üçünü de açarsa asılmaktan kurtu-

lacağını söylerler. Âşık Vedat’ın eline gökten tunç renkli, büyüklü küçüklü üç anahtar düşer. 

Rüyasındaki erkeklerden yeşil sarıklı olanı kapıları bir seferde açması gerektiğini söyler. Âşık 

besmele çeker ve en büyük anahtarla kapıyı açar. Bu sırada hemen sağında uzun boylu bir pir 

belirir. Pir, kapıyı nasıl açtığını sorunca Âşık Vedat “Allah’ın hidayetiyle.” cevabını verir ve 

diğer kapıları da açar. Son kapının ardında geniş ve karanlık bir hangar vardır. Hangarın içine 

bir ışık girer ve içerisi aydınlanır. Âşık, bir merdivenden yüksek bir yerde bulunan bir lahite 

çıkar. Lahit açıktır ve içinde bir şehit mezarı vardır. Üzerinde üniforması ve silahları bulunan 

şehit, açık lahitte kalkıp oturur ve âşığa “Al silahımı, rahat uyuyayım.” der. Âşık Vedat, askerin 

silahını alır, öper ve asker yeniden mezarına yatar. Yatarken, “Allah’ın selameti üzerine olsun, 

kâinatın anahtarı sensin.” der. Bu rüyadan sonra, Âşık Vedat ilahî aşkla çalıp söylemeye başlar.  

Âşık Vedat, sağında Hz. Muhammed, solunda Hz. Ali ile uyuduğuna inanmaktadır. Uyandığı 

zaman önce Hz. Muhammed’e sonra Hz. Ali’ye niyaz eder. Bunların ardından da sazına niyaz 

ederek güne başlar. 
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3.Âşık Vedat’ın Şiirlerinde Biçim, Üslup ve İçerik Özellikleri 

Âşık Vedat'ın yaşamı ve sanatçı kimliğinin farklı dönemleri göz önünde bulundurularak beş 

yüzü aşkın şiiri arasından yirmi şiir metni seçilmiştir. Bu şiirler biçim, dil ve üslup ayrıca içerik 

özellikleri bakımından aşağıda incelemeye alınmıştır. 

3.1. Biçim 

Âşığın incelemeye aldığımız şiir metinleri biçim açısından âşık tarzı şiir geleneğinin özellikleri-

ni taşımaktadır. Âşık Vedat’ın şiirlerinin tamamında nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır 

ve bunların on sekiz adedi dört (2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 no.lu 

şiirler), ikisi (1, 3 no.lu şiirler) de beş dörtlükten oluşmaktadır. Şiirlerinin tamamında başlık 

kullanılmıştır. Genel olarak hecenin 7, 8, 11 ve 12’li ölçüsüyle söylenen bu şiirlerde durak ve 

kafiye hatalarına da rastlanmaktadır. Daha çok kulağa dayalı bir kafiye kullanımı söz konusu-

dur. Âşık Vedat'ın şiirlerine bakıldığında dizelerdeki hece sayısının kimi zaman değişkenlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bir başka deyişle 11'li hece ölçüsünün ağırlıkta kullanıldığı şiirdeki 

bazı mısralar 9, 10, 12, 13 heceli olabilmektedir. Âşığın anlamı şekilden üstün tutmasının yanı 

sıra eğitim durumunun da bu konuda etkili olduğu söylenebilir. Âşık Vedat geleneğe uygun 

olarak şiirlerinin tamamında son dörtlükte mahlasını kullanmıştır. Genellikle "Âşık Vedat" mah-

lasını kullanan âşık bazı şiirlerinde "Karakaş" mahlasını kullanmayı tercih etmiştir (1, 12, 16, 19 

no.lu şiirler).  

3.2. Dil ve Üslup 

Âşık Vedat'ın şiirlerine bakıldığında halkın anlayabileceği yalın bir dil kullandığı görülür. Gele-

neğin ortak kalıplarını sıkça kullanmıştır. İçinde yetiştiği kültürel ortamın etkisiyle şekillendir-

diği şiirlerinde yerel sözcüklerden ve ağız özelliklerinden de yararlanmıştır. Âşığın amacı sanat-

lı şiir söylemek olmadığından duygu ve düşüncelerini, çevresinde gözlemlediği ve yaşadığı 

sorunları, toplumsal olayları sade bir dille ortaya koyarak sözün doğal seyri içinde kendiliğinden 

ortaya çıkan çeşitli mecazları kullanmıştır. Zaman zaman düşüncenin pekiştirilmesini sağlamak 

ve anlatımı daha güçlü kılmak için tekrarlardan (7, 16 no.lu şiirler) yararlanan âşık, ikilemeler 

(7, 16 no.lu şiirler), atasözleri ve deyimler (13 no.lu şiir),  alkış ve kargışlar (5, 9, 10, 14 no.lu 

şiirler), şeklinde sıralayabileceğimiz anlatım kalıplarından da faydalanmıştır. Dini konulu şiirle-

rinin daha coşkun bir üslubu vardır (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 no.lu şiirler). 

3.3. İçerik 

Âşık Vedat'ın çok çeşitli konuları ele aldığı şiirlerinde geleneğe uygun olarak sevda konulu 

şiirlerin ağırlık kazandığı göze çarpmaktadır. Alevi-Bektaşi âşıklarımızdan olan Âşık Vedat'ın 

çok sayıda dinî şiiri de bulunmaktadır. Bu bağlamda âşığın şiirlerini içerik olarak ikiye ayırmak 

uygun olacaktır. Din dışı konuları ele aldığı şiirlerinde (1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

no.lu şiirler) vatan sevgisi (1 no.lu şiir), sılaya özlem (17 no.lu şiir), ayrılık (13, 17 no.lu şiirler), 

dünyanın faniliği (3 no.lu şiir), feleğe sitem, yoksulluktan şikâyet, dönemin iktidarına eleştiri 

gibi konuları  işleyen âşığın Suriye’deki savaş, bebek ölümleri (14 no.lu şiir), seçimler, terör 

olayları, darbe girişimi gibi güncel olayları konu alan şiirleri de bulunmaktadır.  Aşk konulu  

bazı şiirlerinde sevgilinin adı (Türkan, Yasemin vb.) (15 no.lu şiir) geçmektedir. Âşık Vedat'ın 

dinî konuları ele alan şiirleri (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 no.lu şiirler), Allah aşkı (6, 7, 8 no.lu şiir-

ler), Hz. Muhammet (4, 5, 9 no.lu şiirler) , Hz. Ali (5, 9, 12 no.lu şiirler) ve ehlibeyt sevgisi (5 

nolu şiir), on iki imam, kerbela (5, 9 nolu şiirler) olayı gibi konuları işlemektedir. Şiirlerinde, 

Mahzuni Şerif (11 no.lu şiir), Pir Sultan Abdal (7 no.lu şiir), Hacı Bektaş-ı Veli (6 no.lu şiir), 



 

  

 

Âşık Vedat        

 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 346-362 

 

 

352 

Yezit (5, 9 no.lu şiirler), İmam Hüseyin (5, 9, 12 no.lu şiirler), Mustafa Kemal Atatürk (20 no.lu 

şiir)  gibi tarihi, dini ya da edebi şahsiyetlerin yanı sıra Kenan Evren, Tayyip Erdoğan, Devlet 

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu gibi kendi döneminin önde gelen siyasi isimlerine de yer vermek-

tedir.  

SONUÇ 

Günümüzde âşık şiiri değişen sosyokültürel şartların etkisiyle bazı değişimlere uğramış yeniden 

şekillenmeye başlamıştır. Bu şiirler kendi öz değerlerimizin dile dökülmüş biçimleridir. Bu 

geleneğin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması maddi manevi bir takım kültür öğelerimizin 

de korunması anlamına gelmektedir. Halkın içinden çıkan ve halkın duygularına tercüman olan 

âşıkların tanıtılmasının bu amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de günümüzde gele-

neği yaşatmaya çalışan âşıkların bugünün insanının zevkini de yakalayabilmesi gerekir. Özün-

den ayrılmadan yeni ürünler veren âşıklık geleneğinin varlığını sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu 

bağlamda âşıklarımıza da büyük görevler düşmektedir. Gençleri teşvik etmeleri, bilgi ve biri-

kimlerini onlara aktarmaları, bu yolda onlara eserleriyle ışık tutmaları gerekir.  

Çalışmamıza konu olan Âşık Vedat bu bilince sahip biridir. Şiirlerinde geleneğin kendisine 

sunduğu anlatım şekillerinden de yararlanarak kendine has bir söyleyiş yaratmayı başarmıştır. 

Şiirlerindeki biçim özellikleri çoğunlukla geleneğin kurallarına uygundur. Geleneğin aşk, öz-

lem, ayrılık, gurbet, dünyanın faniliği, tabiatın güzellikleri, vatan sevgisi, Allah aşkı, peygamber 

ve ehlibeyt sevgisi gibi konulara güncel, sosyal ve siyasal olayları da ekleyerek coşkulu bir üs-

lupla şiirler söylemektedir. Saz eşliliğinde dillendirdiği söz konusu şiirlerinde önemli olanın 

insanı sevmek, kardeşçe birlikte yaşamak olduğunu vurgulamış, yalandan, haramdan uzak du-

rulmasını öğütlemiştir. 

Ayrıca söylediği şiirleri kendi el yazısıyla defterlerine kaydeden âşık, bazı şiirlerinin yanına 

kısaca öykülerini yani kime, ne için ya da hangi olayın ardından yazıldığını, o anki duygularını 

da yazmış ve şiirlerinin yanına tarih düşmeyi de ihmal etmemiştir.  

 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 

1. Kurşun Sıktılar Hayalıma 

Ne hayalle asker oldum vatana 

Karşı koymak için o düşmana 

Sahip çıkmak için vatana 

Kurşun sıktılar şu canıma 

 

Şehit düştüm vatan toprağına 

Sardılar beni al bayrağıma 

Canım feda olsun ana vatanıma 

Vatan sağ olsun yazın başucuma  

 

Zalim düşman kurşun sıktı hayalıma 

Ağlama anam yazılan geldi başıma 

Zalim düşmanı koymam vatanıma 

Vatan sağ olsun yazın baş ucuma  
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Bir Mehmet ölür bin Mehmet doğar 

Korksun eli kanlı bizden düşmanlar 

Kanımı yerde koymaz komutanlar 

Vatan sağ olsun yazın baş ucuma  

 

Ağlar Karakaş’ın kanlı gözleri 

Mermi gibi askerimizin sözleri 

Titriyor zalim düşmanın dizleri 

Al bayrağımızı dikin baş ucuma 

 

2. Bir Seviyorum De Bana 

Bu canı feda ederim sana 

Bir seviyorum de yar bana 

Bu canı kurban ederim yoluna 

Yeter ki seviyorum de bana 

 

Susuz çatlamış topraklar gibiyim 

Bir damla su benim istediğim 

İki kelime yar senden beklediğim 

Yeter ki seviyorum de bana 

 

Ben senin eşinim düşman değil 

Allah’ı seversen insanlığa eğil 

Bir kelime o kadar zor da değil 

Seviyorum de ben öleyim yoluna 

 

Âşık Vedat’ı döndürdün gazele 

Bak geldim yar ben ne hale 

Bir kere seviyorum yar de hele 

Bu canı kurban edeyim sana 

 

3. Yeter Sana Bana 

Bir gün ölüm gelir sana bana 

Zulüm eder mi insan insana 

Yaşayalım gardaş can cana 

Bu dünya yeter sana bana 

 

Gelin atalım kavgayı kini 

Karıştırmayalım araya dini 

Allah yarattı Allah seni beni 

Bu dünya yeter sana bana 

 

Aramıza ektiler ikiliği 

Soktular araya Aleviliği 

Sünniliği koydular Kürtlüğü 

Düşürdüler gardaşı gardaşına 
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Açılım dediler kandırdılar 

Gardaşı gardaşa vurdurdular 

Kendileri saltanatı kurdular 

Kırdırdılar gardaşı gardaşına 

 

Âşık Vedat gelin sarılalım 

Bu hainleri beraber vuralım 

Dostluk köprülerini kuralım 

Sarılsın gardaş da gardaşına 

 

4. Yandım Resul Aşkına 

Âşık oldum ya Resulallah adına 

Adın yazılmış göklerin katına 

Erişilir mi Resulallah tadına 

Doyulur mu Resulallah kokuna 

 

Allah’ın sen resulüsün resulü  

Sende Allah’ın aşkı doludur dolu 

Seninle görülür Allah’ın yolu 

Muhtacız ya Resulallah ışığına 

 

Allah’ım ayırma bizi o resulden 

Nasip eyle gidelim onun yolunda 

Bütün her şeyi topladın resulde 

Kavuştur o Resulallah ocağına 

 

Âşık Vedat yanar o sevdaya 

Yalvarır dururum yüce Mevla’ya 

Razıyım Allah’ım o aşkla yanmaya 

Yandır o Resulallah’ın aşkıyla 

 

5. Şah Hüseyin’e Baksana 

Kerbela da Şah Hüseyin’e baksana   

Zalim Yezit kıydı Ali evladına 

Zalim Yezit kıydı Muhammet torununa 

Lanet olsun lanet Yezit soyuna 

 

Boyun eğmedi Şah Hüseyin o Yezide 

Diz çökmedi Şah Hüseyin o Yezide 

Baş verdi boyun eğmedi o Yezide 

Lanet olsun lanet Yezit soyuna 

 

Hazret-i Şah-ı Merdan Ali’dir babası 

Muhammet Mustafa’dır bil dedesi 

Yezide bir ah eder mi şahtır babası 

Lanet olsun lanet Yezit soyuna 
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Ağlar Âşık Vedat Hüseyin diyerek 

Ağlar erenler vah Hüseyin diyerek 

Eğiliriz Şah Hüseyin’e Allah diyerek 

Lanet olsun lanet Yezit soyuna 

 

6. Allah Yakmaz Ateşe 

Her ne gelirse Haktan şu başa 

Yanıp tutuşma gönül şu ataşa 

Razı ol kaderine şükür de yaşa 

Doğru kulu Allah yakmaz ataşa 

 

Bak Hacı Bektaş’a dost o veliye 

Allah Allah diye girdi taşlı deliğe 

Allah Allah diyen dönmez deliye 

Allah Allah diyen yanmaz ataşa 

 

Ayrılmayalım hakikatten biz Haktan 

Allah yarattı her şeyi bize de yoktan 

Ne lezzet alınır bağdaki koruktan 

Cahille sohbet etme yakar ataşa 

 

Bağlanalım Vedat biz bir dergaha 

Yalvaralım bizi yaratan Allah’a 

Bizi ayırmaya Hak o dergahtan 

Hak diyen kullar yanmaz ataşa 

 

7. Dön Mevla’ya 

Her ne varsa Mevla’dadır 

Bütün kötülük şeytandadır 

Her şey gör hakikattedir 

Dön Mevla’ya Mevla’ya 

 

Hak diyenler olur derviş 

Hak diyenler olur ermiş 

Pir Sultan da Hakka ermiş 

Dön Mevla’ya Mevla’ya 

 

Âşık Vedat yanar o yolda 

Divane gönül Hak yolunda 

Işık var nur var o yolda 

Dön Mevla’ya Mevla’ya 
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8. Sır İçinde 

Sırlar var perde perde 

Fazla dalma düşersin derde 

Her ne ararsan ara özünde 

Gizli bir sır vardır içinde 

 

Çözemezsin içindeki sırrını 

Sanırsın içinde o Yaradan’ı 

O vermedi mi sana bu canı 

Gizli bir sır vardır içinde 

 

Çevir yönünü sen Yaradan’a 

Uyma sakın uyma şeytana 

Bin zarar getirir gör cana 

Gizli bir sır vardır içinde 

 

Âşık Vedat sözüm haktır 

Sözümün hiç yalanı yoktur 

Doğrunun yardımcısı Hak’tır 

Gör Yaradan vardır içinde 

 

9. Baş Veririz Ama Baş Eğmeyiz 

Baş veririz baş eğmeyiz Yezit’e 

Ölürüz de biat etmeyiz Yezit’e 

Biz Hasan’ız biz Hüseyin’iz elbette 

Ali’nin aşkı gör Yezit bizde 

 

Biz Hak diyerek Hakk’a gideriz  

Hak yolunda vallahi dönmeyiz 

Eli kanlı Yezit’e boyun eğmeyiz 

Ali’nin aşkı gör Yezit bizde 

 

Lanetler okuruz biz o Yezit’e 

Neler yaptı Kerbela’da bize de 

Gözü Hasan’la can Hüseyin’de 

Ali’nin aşkı gör Yezit bizde 

 

Âşık Vedat’ım şanımız kerbeladır 

Yolumuz On İki İmam yoludur 

Muhammet Mustafa canımızdır 

Muhammet’in aşkı gör Yezit bizde 

 

10. Bitsin Şu Acı 

Evlerinin önü ceviz ağacı 

Güzel, gönlüme düşürdün sancı 

Benim derdimin sensin ilacı 
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Gel güzel gel dinsin şu acı 

 

Evlerinin önünde akar dereler 

Oturmuş dere kenarına güzeller 

Benim sevdiğim de el eyler 

Başlar seni görünce şu acı 

 

Akşam oldu gelsene suya güzel 

Yanıyor bağrım bir su ver güzel 

Doldur ver zehir de olsa güzel 

İçeyim ellerinden bitsin şu acı 

 

Vuruldu Vedat o bakışlarına 

Kurbanlar olurum kara kaşlarına 

Canı kurban ederim senin yoluna 

Al kollarına güzel bitsin şu acı 

 

11. Mahzuni Göçtü 

Mahzuni göçtü adı kaldı 

Türkülerde tadı kaldı 

Dillerde söylenir şanı 

Türküleri hatıra kaldı 

 

Yokluğun her gün artıyor 

Gözlerimiz Mahzuni’yi arıyor 

Yokluğun içimizi yakıyor 

Göçtün kalplerde yara kaldı 

 

Dillerimizden düşmez türkülerin 

Kalbimizden silinmez sevgilerin 

Sevdan Mahzuni bizde çok derin 

Sevdan yürekte kara kaldı 

 

Âşık Vedat Mahzuni yolunda 

Ozanlar çıkar Mahzuni yurdunda 

Asillik var Mahzuni soyunda 

Yavruları bize hatıra kaldı 

 

12. Öder Fukara Bedelini 

Bozdular dünyanın düzenini 

Öldürüyorlar Müslüman’ım diyeni 

Görmedim zengininde ölenini 

Fakir ödüyor zenginin bedelini 
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Allah’ım kurtar bizi bu şerde 

Tek umudumuz Allah’ım sende 

Merhamet vicdan yok kafirde 

Müslümanlar ödüyor beyin bedelini 

 

Allah’ım uyandır Şah-ı Merdan Ali’yi 

Yezitler kırıyor gör Allah’ım veliyi 

Biliyorsun sen de Kerbelayı 

Yezide Şah Hüseyin ödedi bedelini 

 

Karakaş’ım yalvarırım ben Allah’ıma 

Yardım ede yardım Müslüman’ıma 

Yardım ede Allah’ım şu vatanıma 

Kurtar Allah’ım kafirden İslamiyet’i 

 

13. Bırakma Ellerimi 

Ateş yanmayınca duman tüter mi 

Güle yanmayan bülbül öter mi 

Aşkla yanmayan cefa çeker mi 

Gözlerinden kanlı yaşlar döker mi 

 

Sevda köz gibi düşer yüreğime 

Bir acı bir sancı çöker içerime 

Adın dolanır durur dillerime 

Senin için söylerim türkülerimi 

 

Duman ayrılmaz duman dağlarda 

Sevdan yanar yanar şu bağrımda 

Gel beraber gezelim sevda bağında 

Tut bırakma ne olur tut ellerimi 

 

Sarılsın Âşık Vedat boynuna 

Kurbanlar olurum selvi boyuna  

Al yatır beni de sen koynuna 

Bırakma sar ne olur bellerimi 

 

14. Lanet Dileyek 

Bu ne vahşet bu ne dehşet 

Ayaklar altında körpe bebek 

Niye kıydın zalim o bir melek 

Bilmem ki size biz ne diyek 

 

Sebep olanların başına gelsin 

Onların da ciğerleri ezilsin 

Allah’ım sen vahşeti görensin 

Bunları sana havale edek 
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Ne suçu var Yezit bebeğin 

Bu ne senin derin kinin 

Yok mudur senin de bebeğin 

Seni Allah’a havale edek 

 

Dağlandı Vedat’ın kara bağrı da 

Ne istedin Yezit o bir yavru da 

Kan durmuyor kan da Şam’da 

Bu zalimlere lanet dileyek 

 

15. Türkanım 

Oy Türkanım vay Türkanım 

Sen damarımdaki de kanım 

Sana kurban olsun bu canım 

Sensin benim canım, Türkanım 

 

Sensin Türkan beni aşka salan 

Sensin beni doya doya saran 

Kurbanım Türkanım ben sana 

Sensin benim canım, Türkanım 

 

Sarıp koklardın beni körpeyken 

Ölürdüm ölür sen beni öperken 

Seni görmek için kalkardım erken 

Sensin benim canım, Türkanım 

 

Bu Vedat’ı sen âşık eyledin 

Aldın aklımı beni zay eyledin 

Almadın beni de sen eyledin 

Dertlere saldın beni canım Türkanım 

 

16. Garip Garip 

Garibin mezarı da gariptir garip 

Garip doğdu Memo ölür de garip 

Kimsesi yok Memo’nun taşı garip 

Yazısı yok taşında mezarı garip 

 

Boyun eğeriz kadere garip garip 

Derdimize derman yazmaz tabip 

Kimse bize çıkmaz görün sahip 

Gezeriz arada biz garip garip 

 

Her nereye gitsek bize garip derler 

Acımayıp zalimler bizi ezerler 

Çalıştırıp hakkımızı da vermezler 

Eziliriz arada biz garip garip 
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Âşık Karakaş garip garip söyler 

Beni yiyip bitirir gardaş bu dertler 

Solmuş doğmadan gönlümdeki güller 

Dertli dertli gezeriz biz arada garip  

 

17. Bizim Eller 

Şimdi mor çiçektir bizim eller 

Açmış bahçelerde gonca güller 

Ötüyor dallarında şeyda bülbüller 

Şimdi bülbül seslidir bizim eller 

 

Terk edelim gönül gel Çukurova’yı 

Yaylayalım bizim ellerde o yaylayı 

Terk edelim derdi çileyi yarayı 

Derde dermandır şimdi bizim eller 

 

Ilgıt ılgıt eser Elbistan’ın yelleri 

Serinletir dertli olan yürekleri 

Şimdi buz gibi soğuk köyleri 

Yanık yüreklere çare bizim eller 

 

Gel Vedat gidelim Ferhat pınarına 

Kavuşalım gönül soğuk sularına 

Yanıktır bağrım içelim kana kana 

Yanık bağırlara çaredir bizim eller 

 

18. Hasretin Beni Yakıyor 

Sensiz canan can telef oluyor 

Sensiz geçen her gün ziyan oluyor 

Ah çektikçe ciğerimden kan geliyor 

Vardım tabibe deva yok diyor 

 

Soldurdum gönlümdeki şu güllerimi 

Sensiz viran ettim hanelerimi 

Yazar dururum kara günlerimi 

Gönül bana göz kırpıp gülmüyor 

 

Sazımın telleri dertli ötüp duruyor 

Perdeleri nameleri yakıp duruyor 

Coştu gönlüm dilim feryat ediyor 

Yüreğimde hasretin beni bak yakıyor 

 

Söyler Âşık Vedat sazına dertlerini 

Ancak sazım anlar dertli hallerimi 

Feryatla söndürürüm canan yüreğimi 

Yüreğimde hasretin beni bak yakıyor 
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19. Bizde Ağu Bal Olur 

Bizim kazanımızda ağu bal olur 

Kaynar kaynar pişip aşure olur 

Dağıttıkça kazanımızda çoğalır 

Bizim dergahımızda helal olur 

 

Biz haram kazanına el atmayız 

Kulun hakkını çalıp da satmayız 

Haram yiyip de varıp yatmayız 

Bizim dergahımızda helal olur 

 

Bektaşi'yiz bize kinli bakılmaz 

İkilik fitnelik bizde bulunmaz 

Şeytan bize de yaklaşamaz 

Bizim dergahımızda helal olur 

 

Âşık Karakaş da hakikati yazar 

Biz erenleri haram lokma bozar 

Dilerim Haktan bize değmesin nazar 

Bizde Allah’a bol bol dualar olur 

 

20. Layık Olacağız 

Atam seni unutmayacağız 

Atam seni unutmayacağız 

Kurduğun vatanı koruyacağız 

Atam sana layık da olacağız 

 

Türk milleti laiktir Türktür 

Hür doğdu hür de ölecektir 

Atam izinden yürüyecektir 

Atam sana layık da olacağız 

 

Çoğaldı yurtta atam hainler 

Vardır atam vatanını satanlar 

Yurda doldu yurda çakallar 

Atam vatanı da koruyacağız 

 

Âşık Vedat kurban vatanına 

Saygı duyarız Ankara’da yatana 

Düşmanız biz vatanını satana 

Atam vatanı da koruyacağız 
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