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GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Âşık tarzı halk şiiri geleneği devam ettirilmiştir.

• Geleneksel konuların yanında güncel konular da işlenmiştir.

• Tabiat, kırsal kesim hayatı gibi somut temalara ağırlık verilmiştir.

• Şairlerin çoğu usta – çırak ilişkisiyle yetişmiştir.

• Önceki dönemlere göre sade bir dille şiir söylenmiştir.

• Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi devam ettirilmiş, yapısal yeniliklere gidilmemiştir.

• Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam ettirilmiştir. Abdurrahim Karakoç saz 
çalmamıştır.



Cumhuriyet Dönemi Halk Şairleri 

 ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

 ÂŞIK REYHANİ

 ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU

 ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA

 ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF

 ÂŞIK FEYMANİ

 ABDURRAHİM KARAKOÇ



ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU (1894 - 1973)

• Gözleri kapalı, kalp gözü açık şair olarak nitelendirilmiştir.

• Aşk, tabiat, hayat, ölüm, gurbet, yurt sevgisi ve sosyal meseleleri işlemiştir.

• Karacaoğlan geleneğini sürdüren arı bir dil kullanmıştır.

• Anadolu köylüsünün saf, içten duygu ve hayallerini yansıtmıştır.

• Lirik şiirlerinin yanı sıra didaktik ve tasavvufi şiirler de söylemiştir.

• Halk şiirinde yurt ve Atatürk sevgisi içerikli şiirleri ilk defa dile getirmiştir.

• İlk olarak ‘’Âşıklar Bayramı’’nda adını duyurmuştur.

• Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş ve tanıtılmıştır. 

Şiir:  Dostlar Beni Hatırlasın, Deyişler, Sazımdan Sesler



• Asıl adı Şerif Cırık’tır.

• Siyasi içerikli şiirler ve türküleriyle tanınmıştır. 

• Şiirlerini yalın bir Türkçeyle söylemiştir.

• Bektaşi şiir geleneğini devam ettirmiş, bu kültürü dünyaya tanıtmaya çalışmıştır. Pir Sultan Abdal ve 
Âşık Veysel’den etkilendiği söylenir.

• Çeşm-i Siyah, Dom Dom Kurşunu, Yuh Yuh meşhur türkülerindendir.

Şiir:  Dom Dom Kurşunu, Gümüş Yelek – Seçme Şiirler, Berçenekli Mahzuni, Dolunaya Tül Düştü,
2000 Mahzuni

ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF (1940 - 2002)



ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU (1940-2005)

• Usta – çırak ilişkisiyle yetişmemiştir. İlkokulu bitirdikten sonra rüyasında bade içerek âşık olmuştur.

• Kendi âşıklığı yanı sıra usta malı eserleri de yayan, yaşatan ve koruyan bir sanatçıdır.

• Folklor alanında çalışmış, birçok halk hikâyesini sazıyla dile getirmiştir. Kasetler ve plaklar 
doldurmuş, çeşitli ülkelerde konserler vermiştir. 

• 1966’dan 2004’e kadar aralıksız Konya’da yapılan Türkiye Âşıklar Bayramına katıldı. ‘’Atışma, 
taşlama, dudak değmez, muamma, memleket türküsü’’ dallarında sürekli birincilik kazanmıştır.

• Kars’ta ‘’Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesini’’ kurmuştur.



ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA (1938- 2014)

• Âşık karşılaşmalarında güçlü bir isimdir. 

• Saza hakimiyeti ve güçlü irticali ile dikkat çeker.

• Birçok halk hikayesini tasnif etmiştir. Âşıklık geleneği üzerine bildiriler de sunmuştur.

• 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yılında TRT yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur.

• Şiirlerinin bir bölümünü Kültür Bakanlığı ‘’Gönül Bahçesi’’ adıyla yayımlamıştır.



ÂŞIK REYHANİ (1932- 2006)

• Asıl adı Yaşar Yılmaz’dır.

• Rüya motifiyle bade içerek âşıklık yeteneğini kazanmıştır.

• Konya’da yapılan ‘’Âşıklar Bayramı’’na 1991’e kadar aralıksız katılmıştır.

• Birçok halk hikayesini tasnif etmiştir. Başarılı bir muamma çözme ve askı indirme ustasıdır.

• Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiştir.

• Şiirlerinde toplumsal yergi ağır basar. Köydeki ağır koşulları, yoksulluk içinde geçen yaşamı, sosyal tabaka 
uyumsuzluklarını anlatmış ayrıca aşk, tabiat, dinî ve millî konuları işlemiştir.

• Şiirlerinin bir kısmı ‘’Avarlı Reyhani’’, ‘’Böyle Bağlar’’, ‘’Kervan’’, ‘’Şu Tepenin Arkasında’’ adlı                         
kitaplarda toplanmıştır.



ÂŞIK FEYMANİ (1942-…)

• Asıl adı Osman Taşkaya’dır.

• Şiirlerinde daha çok 8’li ve 11’li hece ölçüsünü kullanmıştır.

• Şiirlerinde tasavvufî bir eda hakimdir.

• Şiirlerinde aşk, özlem, ölüm, zamandan ve dünyadan şikayet, gurbet, nasihat, Allah’ın birliği, peygamber, din 
ulularını işlemiştir.

• Osmaniye’de her yıl Âşık Feymanî adına şenlik düzenlenmektedir.

Şiir:  Ahu Gözlüm, Gönül Sarayı



ABDURRAHİM KARAKOÇ (1932- 2012)

• Cumhuriyet döneminde âşık tarzı şiir geleneğinin en önemli temsilcilerindendir.

• Saz çalmayan ve şiirlerini ezgili söylemeyen bir şairdir.

• Şiirlerinde mahlas  veya adını kullanmamıştır.

• Taşlama alanında tanınmış; toplumsal olayları, kimlik erozyonuna uğramış kişileri , kırıp dökmeden eleştirmiştir.

• Türkü formunda bestelenen ‘’Mihriban’’ adlı ünlü şiir ona aittir.

• Şiirlerinin yanı sıra çeşitli gazetelerde ironik yazılar da yazmıştır.

Şiir: Hasan’a Mektuplar, Haber Bülteni, El Kulakta, Kan Yazısı, Vur Emri, Suları Islatamadım, Dosta Doğru, 
Gökçekimi, Akıl Karaya Vurdu, Beşinci Mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık I, Gerdanlık II, 
Parmak İzi, Gerdanlık III

Deneme: Düşünce Yazıları, Çobandan Mektuplar


