MOTİF AKADEMİ

T Ü RK VE AZERİ HALK Şİ İ R İ N D E
M ISRA BAŞI TEKRARLI SESLER,
H ECELER VE KELİ M ELER

New Line Repeated Sounds, Syl lables and Words
in Turkish and Azerbaijan i Folk Poetry
Hayrettin İVGİN*
Özet: Şiirlerde ses zenginliği; mısralar arasında aynı sesler, heceler, takılar ve aynı
anlam taşıyan kelimelerin tekrarıyla sağlanır. Bu tekrarlar şiirde iç ahengi ortaya çıkarır;
mısraların başına, ortasına ya da sonuna getiri l ir. Bu tekrarlar mısralar arasında kafiye veya
redif görevi görürler. M ısra başı tekrarlara eski Türk şiirlerinde de rastlıyoruz. Bu tekrarlar
şiire "aliterasyon" sağlar. Bu tür aliterasyona hem Türkiye Türklerinin hem de Azeri
Türklerinin halk şiirlerinde rastlamaktayız.
Anahtar Sözcükler: Kafiye, başkafiye, ses benzerliği, ses-hece-kel i me tekrarı,
halk şiiri .
Abstract: The sound richness in poems is provided with repetition ofwords having
same soundç, syllah/es and suffixes hetween lines. These repetitions introduce the internal
harmony in poem. These repetitions are placed to new lines, to midst and end of the /ine.
These repetitions have the characteristic ofheing rhymes and redif (repetition). We see new
/ine repetitions in old Turkish poems. These repetitions provide "al/iteration " in poem. We
see these kinds ofalliterations in both folk poems of Turkey 's Turks and Azerbaijani Tıırks.
Keywords: Rhyme, head rhyme, sound semhlance, sound-syllahle-word repetition,
folk poem.

Genelde şiirlerde ses zenginliği; mısralar arasında aynı seslerin, hecelerin,
takı ların ve kel imelerin tekrarıyla sağlanır. M ısralar arasında sesli-sessiz i l işki leri
kurarak çoğu zaman aynı anlamı taşıyan kelimeler mısra başlarına getirilebil ir. Bu
tekrarlar bazen mısraların ortalarına ve kafıyelerden sonra redif olarak sonlarına da
getirilebi lir.
Eğer bu tekrarlı sesler mısraların tam başında bulunuyorsa, bu sesler kafiye
görevi yapabilir. B unlara bazı araştırmacılar "başkafiye" adını vermektedir. Bunlar
•

Halk Bilimi Araştırmacısı - Yazar.
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birer kafiye sayılır mı? Bunu iddia olarak ortaya atmak şimdilik kabul
görmeyebi l ir. Gerçi kafiye, "genellikle şiirde mısra sonlarındaki ses henzerliği"
olarak tanım lanır. Bu tan ım yıl larca doğru kabul edi l miştir. Ama bilimsel
çalışmalar i lerledikçe pek çok doğru bildiğimiz hükümler değişebil iyor. Böylece
tanımların n iteliği ve çapı da değişiyor.
Eski Türk şiirlerinde "haşkaflye" olarak adlandırılan seslerin, hece ve
kelimelerin bulunduğu şiirlere rastlayabi l iyoruz. Bu konuda Prof. Dr. Osman F ikri
Sertkaya'nın 1 ve Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat' ın2 çalışmaları ve iddiaları
bul unuyor. Bu iddiaları doğru kabul edip etmemek kişi lere göre değişebil ir. Tunca
3
Kortantamer mısra başlarındaki ses tekrarları nın, "şiirde küçük süslemeler
oluşturduğunu, tonlamaya ve anlama katkıda hulunduğunu" söyler. Vasfi Mahir
Kocatürk4 gibi bazı araştırmacılar mısra başlarında, ortalarında ve sonlarındaki ses
tekrarını kafiye ve redif olarak kabul eder. Bu ses tekrarı nı "aliterasyon" kavramı
içine alanlar da vardır.
Mısra başı ses tekrarlarına Türk ve Azeri şiirlerinde örnek olarak çok
rastlamaktayız. Ben eski bir Türk şiirini mısra başı, ortası ve sonu ses tekrarlarına
örnek olarak vermek istiyorum.
S ı l ıg Tigin adlı ozanın olan aşağıdaki şiirde (a) ve ( b ) mısra başlarında, ( b )
v e ( k ) mısra içlerinde tekrarl ı olarak kullanı lmıştır.

alku türlüg ada/arta umug holtaÇI
arış arıg bu yitiken sudur edinig
agzamp minn küiin tiikel yakturup
admlarka ülemiş buyan küçinte
admçıg ıduk kağan kan suusı
agır buyanlig/kufı tay km katı
ançulayıı ok kufı klU katı Kuşala Sit ibala/başlap
altım urugları birle
bu buyan edgii kdmç küçinte
burkan kutm bulup biz esen Sıltg Tigin birle kininte
but kötiirmece tmlıg oğlamfıa
1 Osman Fikri Sertkaya, "Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış", Türk Dili Dergisi T ü rk
Şiiri Özel Sayısı 1 (Eski Türk Şi iri), Sayı: 409, Ocak 1986.
2 Reşit Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Ankara 1986.
3 Tunca Kortantamer, "Türk Ş iirinde Ses Konusunda ve Ses Gelişmesinin Devamlıl ığı Üzerine Genel
Bazı Düşünceler", Eski Türk Edeh�vaıı Makaleler, Ankara 1993.
4 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edehiyatı Tarihi, Ankara 1970.
-
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bulturayın Nırvanrg an tüpinde5

Şekili Molla Cüme'nin6 bir şiirinde mısra başındaki ses, mısra sonlarında
kafiye olarak tekrar edilmektedir. Molla Cuma'nın bu usülle yazılmış şiirleri
çoktur. ( M ) sesini hem mısra başlarında hem de mısra sonlarında tekrar ettiği şiire
dikkat çekmek istiyorum:
Meleyib ahu tek kemende düşdüm
Mi/inen ciğeri yazılan oldum
Mehebbet camını Hızrdan içdim
Mehfuzide bed-beht yazılan oldum

Metlebimden görek heber ya suram
Müsrid gelse ser-payıne ya suram
Mürfı-ruhım indi uçar ya suram
Mehmanam dünyada yazılan oldum
Molla Cüme deyer yay ilaniyem
Mürvetsiz illerin yay üleniyem
Meşhuram payızda yay ileniyem
Meşegget gış gedib yazılan oldum7

Molla Cüme'nin (A, G, H , K, M , S, Z) gibi seslerle yaptığı böyle şiirler
mevcuttur.
Türkiye'de 1 772- 1 856 y ı lları arasında yaşamış olan Erkiletli Aşık H asan'ın
da8 ( M ) sesiyle yazdığı bir şiiri bulunuyor. Burada ( M ) sesi mısra ortalarında da
düzensiz o larak kullanılmıştır.
Merhaba menim meleğim
Mislin yok malum merdane
5

Reşit Rahmeti Arat, age, s. 238-239.
Molla Cüme: Doğum ve ölüm tarihleri hakkında değişik görüşler ileri sürülmektedir. 1 9. yüzyıl
iişıklanndandır. Bazılanna göre Azerbaycan' ı n Gah bölgesinde, bazılarına göre Şeki'de doğmuştur.
1914 yılında 60 yaşında olduğunu bir şiirinden öğreniyoruz. Demek ki 1 854 yılında doğmuştur. 1995
yılında Paşa Efendiyev tarafından hakkında bir kitap Bakü'de yayımlanmıştır.
7 Paşa Efendiyev, Molla Cüme/Eserleri, Bakü 1955, s. 168- 1 69.
8 Erkiletli Aşık Hasan: Kayseri'nin Erkilet ilçesinde Hamitlioğullan Sülalesinden olan Aşık Hasan
1771 yıl ında dünyaya geldi. Uzun süre çiftçilik yaptı. 85 yaşında Erkilet'te 1956 yılında öldü. Rasim
Deniz tarafından hakkında bir kitap meydana getirildi.

6
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Mor menefŞe metahımdır
Muy-ı miidam mestane
Mahsus muhabbet muradım
Meşrebim mesud aradım
Meyi edip muyindir adım
Maşallah mülki miyane
Mahhk müjgane mesai/
Maksudum mesud mu sail
Men memegi mahına kail
Mey içmiş mahmur mestane
Miişkil bu Hasan 'a mihnet
Mümkün mekr ile melamet
Muhal muhtaca merhamet
Mihman mıyım yar meskene9

Yakın dönemlerde kaybettiğimiz Sivas'ın yetiştirdiği büyük halk
şairlerinden birisi de Aşık Sefil Seliml'dir1 0 • Sefil Selimi sesleri şiirin içinde her
kelimenin i lk harfi olarak kullanmıştır. Bazı araştırmacılar bu tür şiirleri, "çok
kafryeli şiirler" olarak nitelendirmektedir.
Define defierim delik deşiktir
Didikleyip durma döküldüm dayı
Derdi dirsek/edim deştikçe deştim
Derdin derinine dikildim dayı

Darmadağınığım direncim düştü
Derdim derya/aştı dışına daştı
Durahm dedimse daha da deşti
Dertliler darına dakddım dayı
Dikensiz derbeder deliden deli
9

Rasim Deniz, Erki/etli Aşık Hasan, Kayseri 1996, s. 114.
Aşık Sefil Selimi: 1933 yılında Sivas'ın Şarkışla i lçesinde dof�du, 29 Aralık 2003 tarihinde
Sivas'da hayatını kaybetti. Asıl adı Ahmet Günbulut'tur. Terzilik gibi çeşitli işlerde ve yurtdışında
çalıştı. 1 lakkında bir çok kitaplar yazıldı. Güçlü bir kalem şairiydi.
ıo
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Dertlerim derdimin dudağı dili
Sefil Se/imi'de dert dolu dolu
Derdim direkledi dikildim dayı 1 1

Azeri şairi Hasta Kasım'ın 1 2 "Ter" kelimesini mısra başı, ortalarında nasıl
kullan ıldığını çok anlamlı bir biçimde ortaya koymaktadır.
Ter geldim, ter yarın, ter hanesine,
Ter mehman, ter eyler, ter güler Senem.
Ter huhdur, ter şuhdur, ter nazenindir,
Ter deyer, ter söyler, ter güler Senem.
Ter gemzen, ter hedeng, ter sinesinde,
Ter atmış, ter peykan, ter sinesinde,
Ter asmış, ter narın, ter sinesinde,
Ter deymez, ter sah/ar, ter güler Senem.
Ter zülfiin ter burmuş ter buhağında,
Ter beyaz, ter ehmer, ter yanağında,
Ter şeker, ter damar, ter dodağında,
Ter tutuh, ter dişler, ter güler Senem.
Ter çeşmi, ter cadu, terfitnelidir,
Ter lale, ter derib, ter tutmalıdır,
Ter miyan, ter gerden, ter sonatıdır,
Ter durub, ter gezer, ter güler Senem.
Ter bülbül, ter gonar, ter budağında,
Ter mecnun, ter gezer, ter budağında,
Ter lale, ter biter, ter budağında.
Ter Gasım, ter derer, ter güler Senem 13 •
11

Ahmet Özdemir, Aşık Sefil Selimi, İstanbul 2006.
Hasta Kasım: 18. yüzyıl aşıklarındandır. Hayatı hakkmda fazla bilgimiz bulunmuyor. Doğum ve
ölüm tarihleri belli değildir. Güney Azerbaycan'm Tikmedaş köyünden olduğu söylenebilir. Çevreyi
dolaşmış Dagıstan'a kadar gitmiştir. Lirik tarzda yazdığı koşmalarda ahlaki ve didaktik fikirler ön
p landadır.
.
3 Ehliman Ahundov-Tehmasib Ferzeliyev-Israfil Abbasov, Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri, 1. Cilt
( Hazırlayanlar: Doç. Dr. Saim Sakaoğlu-Dr. Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek), Halk Kültürü
Yaymları: 1, İstanbul 1 985, s. 57.
12

•
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Tufarganl ı Abbas 1 4 "beyenmez" dönerayaklı üstadnamesinde mısra
başlarında "Adam var" kelimeleri n i tekrarlamaktadır.
Ay hezerat, bir zamana gelibdi,
Ala garga şuh ter/anı beyenmez.
Oğullar atanı, gızlar ananı,
Gelinler de gaynananı beyenmez.
dağları gezir, serseri,
geyiner pustinen deri,
me 'rUetden yohdu heberi,
soltanı. hanı beyenmez.

Adam
A dam
Adam
A dam

var,
var,
var,
var,

Adam
Adanı
Adam
A dam

var, çoh işler eyler irada,
var ki, yetehilmez murada,
var ki, çörek tapmaz dünyada,
var, yağ yeyer, balı beyenmez.

Adam var ki, getmeyesen işine,
Adam var, geyiner pustinen deri,
A danı var ki, ayran tapmaz aşına,
Dindirersen yağlı nanı beyenmez.
A danı
A danı
Adam
Adam

var,
var,
var,
var,

do/anar sehranı, düzü,
döşiirer gülü, nergizi,
geymeye tapammaz bezi,
al geyer, şalı beyenmez.

A danı var ki, adamların nahşıdı,
A dam var ki, anlamazdı, naşıdı,
A danı var ki, heyvan ondan ya/ışıdı,
Dindirersen her.; insanı beyenmez.
A danı var, destine veresen güller,
Adanı var, gözüne çekesen miller,
14 Tufarganlı Aşık Abbas: 1 6. yüzyıl sonu ile 17. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Arapça, Farsça'yı
çok iyi biten aydın bir aşıktır. Aşık şiirinin dışında kaside, rübai, gazel tarzlarında şiirleri
bulunmaktadır. Güçlü bir aşık olan Tufarganlı Abbas; Gul Abba>, Ş ikeste Abbas, Bikes gibi
mahlasları da kul lanmıştır.
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Tııfarganlı Abbas başına küller,
.. gaImısan, garı beyenmez ı s .
I,.,Y e gune

Sivaslı Aşık Cefal'nin 1 6 beş dörtlükten oluşan bir şiiri bulunuyor. Bu şiirin
her dörtlüğü i lgili seslerle ( harflerle) başlamıştır. Dörtlüklerdeki mısra başı sesleri
birleştirdiğinizde bir akrostiş şiir ortaya çıkıyor ve ( N İ H A L ) kelimesini ortaya
koyuyor. B u şiir de böyle bir orj inallik taşıyor:
Nast! methedeyim böyle güzeli
Nidası sadası sözü bir güzel
Ne olur istesin verem canımı
Ne hoştur siması yüzü bir güzel
İstese arz etsem arzuhalimi
İncidip kırmasa gönül dalımı
İnsanı öldürür endam, çalımı
İşvesi cilvesi nazı bir güzel
Hassas hoşgörülü ince mi ince
Huriye benziyor insan görünce
Hayata dönderir nazar edince
Hümayun bakışlı gözü bir güzel
A llah bir yaratmış sanki bir dahi
Abartmadım gerçek böyle billahi
Aşık oldum tanıdıkça vallahi
Adabi ahlakı özü bir güzel
Lal olsun Cefai var ise hile
Lakin bulamadım hiçbir vesile
Lakayt olmadım tatil bir dille
Lu(fedip arasa bizi bir güzel 1 1

Azerbaycanlı Aşık Mehemmed 1 8, " Vaki olar" kelimelerini mısra başlarında
tekrarlanmıştır.
15
16

Ehliman Ahundov-Tahmasib Ferzeliyev-İsrafil Abbasov, age, s. 30.
Aşık Cefai: Asıl adı Binali Aydın'dır. 1 958 yılında Sivas'ın merkeze bağlı Hasköy'de doğdu. Aşık
Gülşadi'nin çırağı olan Cefai şiire 1975 yılında başladı. Güzel saz çalan, irticali şiir söyleyen Cefai,
Sivas'ta yaşamaktadır.
1 7 Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları, Kitabevi Yayınları: 141, İstanbul 2000, s. 200-201.
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Valıt olar gafharsan

erşe, asmana,
havadan yenersen, könül.
Valıt olar düşersen çiskin, dumana,
Valıt olar her işi ganarsan, köniil.
Valıt olar

çıharsan Mecnun dağma,
düşersen gem yığnağma,
Valıt olar yüz ataş kar etmez sana,
Valıt olar alış ıh yanarsan könül.

Valıt olar
Valıt olar

tez geler goşa,
heç elin gelmez hir işe,
Valıt olar dönersen demire, daşa.
19
Vahı olar şişe tek smarsan könü/ .
Valıt olar Mehemmed
Valıt olar

Aşık M ücrüm Kerim'in 20 " Yüz" kelimesini "gönlüm seni ister" dönerayaklı
muhammesinde bakınız şöyle tekrarl ıyor:
mah-i münevver ola, könliim seni ister,
şems-i müdevver ola, könliim seni ister,
Yüz serv-i senuher ola, könlüm seni ister,
Yüz sagi-yi kövser ola, könlüm seni ister,
Yüz gamet-i er 'er ola, könliim seni ister.
Yüz

Yüz

mah-i !isal, afet-i can, gözleri humar,
i zenen, gönçe dehen nergiz-i bimar,
Yüz zülfü perişan ü belacü, hüt-i hunhar,
Yüz gaşı keman, şuh perizad-i cefakar,
Yüz kipriyi hançer ola, könlüm seni ister.
Yüz

Yüz sih-

1 8 Varhiyanlı Aşık Mehemmed : 1 9. yüzyıl iişıklarındandır. Zagatala vi layetinin Yarhıyan köyünde
doğmuştur. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 1 9. yüzyılın başlarında 65 yaşında iken öldüğü
söyleniyor. Ü stad ve bilgili iişıklardandır. Geraylı, koşma, tecnis, muhammes, cıgalı tecnis ve divani
türlerinde çok güzel şiirler ortaya koymuştur.
ıq Eh liman Ahundov-Tahmasib Ferzeliyev-İsrafıl Abbasov, age, s. 88.
20
Mücrüm Kerim: 18. yüzyıl şairlerindendir. Kirmanşah bölgesinde yaşamış, yüzyılın sonunda
Cebrayil bölgesine yerleşmiştir. Caferabatlı Mücrüm Kerim o larak bilinmektedir. 1 9. yüzyılda
yaşayan Vardanl ı Mücrüm Kerim ile karıştırılmaktadır. Edebi sanatları şiirlerinde oldukça güzel
kullanan şairimiz geraylı, koşma, tecnis, divani, muhammes, gazel ve herbe-zorba türlerinde şiirler
söylemiştir.
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le 'fi göherbar ola, yüz gülsen-ı rengin,
keman ince miyan, lehleri şirin,
Yüz gamet-i re 'na ola, yüz kaküli pürçin,
Yüz mah-i melahet, but-i ziba, gül-i nesrin,
Yüz zülfü müenber ola, könlüm seni ister.
Yüz

Yüz gaşı

Yüz sim

beden, ince miyan, gözleri mestan,
dilber ola hüriliga, naziki püs tan,
Yüz hali hebeş, gerdeni mina, het-i reyhan,
Yüz sinesi mermer, dişi dür, afet-i dövran,
Yüz bakire dühter ola, könlüm seni ister.
Yüz

şahid-i Şiraz ü Heleb, Misr ü Semergend,
alem, ferehejza, şem-i ferhend,
Yüz şem 'i dile/ruz ola, yüz le 'li şekerhend,
Yüz men kimi biçare Kerim hüsnüne hesbend
1
Cümle sana çaker ola, könlüm seni istel •
Yüz

Yüz ziynet-i

Aşık Gurban ' ın22 "bu gızın" dönerayakl ı muhammesi de "Ne acep" mısra
başı tekrarl ıdır.
Ne eceh hub yaradıb hüsnünü Tanrı bu gızm,
Ne eceh gülşene benzer gülzarı bu gızın,
Ne eceh mestlenib çeşm-i humarı bu gızın,
Ne eceb taze bitib heyvası, narı bu gızın,
Ne eceb çiçeklenib fesl-i baharı bu gızın.
Ne eceh tağ-i mügevves, çekilib gaşı keman,
Ne eceh hoş danışır lezzeti/en tuti zeban,
Ne eceh hetleri reyhandı ve hem püste dehan,
Ne eceh gerdeni mina, ne eceb ince miyan,
Ne eceh bal lebinden olu carı bu gızın.
Ne eceh inci-yi dürdane kimi ağ dişi var,
Ne eceh bad-i sebaden telinin cünbişi var,
21

Ehliman Ahundov-Tahmasib Ferzeliyev-İsrafil Abbasov, age, s. 1 1 5 .
Aşık Melikballı Kurban: 1 9. yüzyıl aşıklarından olduğu tahmin ediliyor. Hayatı hakkında hiçbir
bilgi bulunmuyor. Şiirlerinin çoğu kaybolmuştur. Şiirlerinden onun usta bir aşık olduğu anlaşılıyor.

22
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Ne eceh naz ediben

işve ile gerdişi var,
ehd ile peymane miivafiğ işi var,
Ne eceh göycek imiş tutduğu kan bu gızm.
Ne eceh

Ne eceh ehmeri, gül,

lale yanağın gördüm,
cennet içinde bele bağın gördüm,
Ne eceh filrset ile helvet atağın gördüm,
Ne eceh diş/emeli, öpmeli çağın gördüm,
Ne eceh eyleyih Allah meni yarı bu gızın.
Ne eceh

sohbeti var, hırda mega/et, ne eceb,
derd-i dile verdi k�fayet, ne eceh,
Ne eceh diişmiiş imiş negş-i heyalet. ne eceb,
Ne eceh işler imiş buse, vüsalet, ne eceb,
23
Ne eceh Gurhan 'a rast geldi hazarı bu gızın .
Ne eceh
Ne eceh

Aşık Zabit24 "Bir" kel imesini mısraların başlarında tekrarlıyor. İşte şiiri:
Ay ağalar kime beyan eliyim,
Bir hoş camallının dağıyam dağı.
Bir ter buhaglının, gen gabag!tmn,
Bir üzü hallının dağıyam dağı.
Bir eceb insamn, hub novcavanın,
Bir ela mekamn, ezim lisamn,
Bir tuti hendanın, şekerjeşanın,
Bir şirin dillinin dağıyam dağı.
Bir sona cilveli, garğı gaşhmn,
Bir yağı gemzeli, ter savaşlının,
Bir mina gerden/i, uzun saçlının,
Bir ince bellinin dağıyam dağı.
Bir melek sifet/i, peri hay/unun,
Bir rizvanı bağçalı, cennet köylünün,
23

Ehl iman Ahundov-Tahmasib Ferzeliyev-İsrafıl Abbasov, age, s. 1 47.
Aşık Zabit: 1 9. yüzyıl aşıklarındandır. Aile adı ve hayatı hakkında bilgimiz bulunmuyor. R ivayete
göre Gazah bölgesinin Hacıemirli köyünde yaşadığı söyleniyor. İlk öğrenimini Şeki'de yapmıştır.
Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilen Zabit, edebi sanatları ustalıkla kullanmıştır.
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MOTİF AKADEMİ

Bir

er 'er gametli tubu boylunun,
dağıyam dağı.

Bir şümşad gollunun
Bir Zabit serkerdan,

iki dillinin,
kaşı kemanın, fitneje 'ilinin,
Bir enber gohulu, ağzı hillinin,
Bir lehi ballınm dağıyam dağı25
Bir

A şık Ü lger'in26 "Biri" diye mısra başlarında tekrarlanan şiiri var:

Seher sübhü bir cüt sona,
Cilve/endi karşı geldi,
Sallandılar yana yana,
Biri sünbül, biri güldü.
Biri göze/ adı

belli,
Ülger ağır elli,
Biri ördeg, kara telli,
Biri tuba ince beldi.
Biri

Aşık hörse çeger aman,
Müjgan atar, kaşı gaman,
Biri şigar alan ter/an,
Biri sona gözden güldü.
Biri gönle salar güman,
Biri töger

herdem yüz kan,
dehan,
Biri baldan şirin dildi.
Biri gülgez gönçe

bade veren saki,
Biri zinet lale dağı,
Birisi Ülger 'e yağı,
21
Biri tamam .fitnefeldi .
Biri

25

26

Ehliman Ahundov-Tahmasib Ferzeliyev-İsrafıl Abbasov, age, s. 1 38.

Aşık Ülger: 20. yüzyıl şairlerindendir. 1 907 yılında Kazah kazasının Hesen-su bölgesinin Köçesker

köyünde doğmuştur. İlköğrenimini Tavus'da yapmıştır. Babasının ölümü üzerine zor günler geçim1iş,
zenginlerin yanında nökerlik yapmıştır. Hem şair, hem aşıktır. Yüksek öğrenim yapan şairimizin, halk
edebiyatı ile i lgili derlemeleri ve kitapları bulunmaktadır. Asıl adı H i mmet Elizade'dir.
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Tabiki , mısra başı tekrarlı sesler, heceler ve kelimeler ihtiva eden şiirler bu
kadar değildir. Bu konuda Türkiye'de çalışmış halk edebiyatıyla uğraşan bilim
adamı sayısı oldukça azdır. Sivas Cumhuriyet Ü niversitesi ' nde halk edebiyatı
uzmanı olarak çal ışan Yrd. Doç . Dr. Doğan Kaya'nın iki yazısı bulunuyor. Aşık
Edebiyatı Araştırmaları adlı kitapta28 yer alan iki yazısı önem arzetmektedir. Bu
kitapta; "AŞık Edebiyatında Kelime Başı KafZveli Şiirler ve Sefil Selimi 'den
Örnekler" adl ı yazısı 29 ile "Türk Halk Şiirinde Mısra Başı Kafiyeler" adlı yazısı 30
yer almaktadır.
Sonuç
Türk şiirinde mısralar arasında, gerek mısra başı, gerek ortası ve sonunda
ses, hece ve kelimelerin tekrar edi l mesi eski Türk şiir geleneğinin bir uzantısıdır.
Bu tekrarlara "mısra başı kl{f�ve", "başkafiye" gibi adlar veri lmekle
birlikte; bu tekrarların şiirde ahenk ve anlam pekiştirmesi sağlama amacıyla
kul lanıldığı söylenebilir. Ayrıca "göz için kl?fiye" yapma düşüncesi de şi iri ortaya
koyan şairlerin-aşıkların amacı olabil ir.
Burada şairlerin-aşıkların şi irlerine önem atfedi l mesini sağlama ve güç
gösterme kaygısı da gözardı edi lmemel idir.
Gerek Türkiye' de yaşayan, gerek Azerbaycan ' da yetişmiş aşıkların ortak
bir geleneği uygulamış olmaları ve bunu devam ettirmeleri aynı m i l let olmanın
doğal bir sonucudur.

27

Doç. Dr. Saim Sakaoğlu-Yrd. Doç. Dr. Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek, Azerbaycan Aşıklar ve

Halk Şairleri, i l . Cill, Halk Kültürü Yayınları: 1 O, İstanbul 1 986, s. 2 1 7.

28

29
30

Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırma/art, Kitabevi Yayıııları : 1 4 1 , İstanbul 2000.
Doğan Kaya, age, s. 205-2 1 1 .
Doğan Kaya, age, s. 1 83-204.
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