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ÖZET 
Gazi Aşık Husaıı Dede, bazı kaynaklarda 17. yüzyılda yaşadığı ileri sürülen bir Bektaşi dervişidir. Çe

şitli savuşlnrn katılmış, padişah II. Mustafn'nın meclisinde bulunmuş bir şuirdir. Bu ya2ıd.ı, Hnsıın Dcde'nin 
"D.ığl.ır" ndlı şiiri, onun iktidarla olan ilişkisi bağlanıını.l:ı yorumh:ınacaktır. 
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ABSTRACT 

Acording to some sources, Gazi Aşık Hasan Dede is a Bektashi dervish who lived in the 17th century. 
He also participated in various wars and was supported as a poet by Sultan Mustafa II. In this article, H a 
san Dede's poem "Dağlar" i s  intcrpreted i n  tlıe context of his rclationship with ruling power. 
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DAGLAR 

Senin yazın kışa benzer 
Bir sevdalı başa benzer 
Çok içmiş sarhoşa benzer 
Yüksekleri duman dağlar 

A dağlar, ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar. 

Selviye benzer meşesi 
Del'olup aşka düşesi 
Top top olmuş menekşesi 
Burcu burcu kokan dağlar. 

A dağlar, ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar. 

Mor menekşe boyun e&rmiş 
Yapracığı suya değmiş 
Yazın yeşil kemha giymiş 
Kışın sade giyen dağlar. 

A dağlar, ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar. 

Ben bu dağdan geldim geçtim 
Boz bulanık suyun içtim 
Ben yarimden ayrı düştüm 
Gördünüz mü bakan dağlar? 

A dağlar, ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar. 

Yükseklerde yurdun mu var 
Şahinlerden kurdun mu var 
Bencileyin derdin mi var 
Göz yaşlan akan dağlar. 

A dağlar, ah uılu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar. 

Aşık Hasan Dede 

Yukarıdaki şiir, Tahir Kutsi Ma
kal'ın Aşılı Hasan Dede adlı eserinden 
alınmıştır (Makal 1995:2). Cem Dilçin'in 
Ôrne/ılerle Türh Şiir Bilgisi adlı eserinde 
"Doğa Türküleri" başlığı altında bu şiire 
yer verilmiştir (Dilçin 200:291); ama, bu-
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rada türkünün sözleri biraz daha farklı
dır. "Eşinden ayrılan dağlar" kavuştağı
nın yerini "Eşinden ayrılan ağlar" almış
tır, üçüncü dörtlük yoktur, birinci dörtlü
ğün son dizesi, "Dumanı eksilmeyen 
dağlar" şeklindedir. Yine son dörtlüğün 
ikinci dizesi, "Şahinlerin kurdun mu 
var" olarak aktarılmıştır. 

Makal, yukarıda adı geçen eserinde 
Gazi Aşık Hasan Dcde'nin biyografisi 
hakkında çeşitli bilgiler verir. Ona göre 
Hasan Dede, 17. yüzyılda yaşamış Bek 
taşi bir derviştir. Fuat Köprülü'nün id 
dia ettiği gibi 'l'ameşvarlı değildir. Çün
kü şiirlerinde orada yaşadığına ait bir 
kanıt yoktur. Ailesi Horasan'dan gelme
dir. Karaman'da medrese eğitimi gör
dükten sonra, Anadolu ordu birliklerinin 
çağrısı üzerine Avrupa yakasına geçmiş
tir. Çeşitli savaşlarda bulunmuştur. M a 
kal'ın Köprülü'den yaptığı alıntıya göre 
Hasan Dede, sınırdaki savaşlarda bu
lunmuş, şiirleriyle buralarda yaşayan 
halka ve savaşçılara cesaret vermiştir. 
Köprülü, onun Budin'in düşüşü için yaz
dığı şiirin, imparatorluğun her yerinde 
hatta şehzadelerin meclislerinde bile 
okunduğunu belirtir ve şöyle ekler: "M. 
1695'de II. SULTAN MUSTAFA LUGOS 
KALESİNİ ZABDE'ITİGİ SIRADA, or
duda bulunan şairi huzuruna çağırtarak 
şiirlerini sazla terennüm ettirmiş, çok 
takdir ederek paralar vermiş[tirl'' (Akta
ran Makal 1995:11-12). 

Makal'ın eseri, dağınıklığı ve konu
ya bilimsel mesafe almakta yer yer zor
lanması nedeniyle eleştirilebilir; ama, 
Hasan Dede hakkında değerli birçok bil
giyi bir araya getirdiğini de not etmek 
gerekir. O da, Elçin gibi bu deyişin bir 
doğa şiiri olduğunu söyler (Makal 
1995:36, Dilçin, 2000: 291). Kanımızca 

58 

Yıl: 14 Sayı: 55 

bu şiir bir doğa şiiri değil cesaretsiz ve 
kararsız bir protesto şiiridir. Buradan 
itibaren bu yargıya nasıl vardığımız 
açı ki anılacaktır. 

İlhan Başgöz "Türk Halk Edebiya
tında Protesto" adlı yazısında, göçün 
protesto şiirine olan etkilerinden süz 
eder ve aşık şiirinde protestonun ilkin 
tekkelerde belirip geliştiğine dikkat çe 
ker (Başgöz 1986:183). Ona göre, "Tekke 
gibi, göçebe aşiret gibi birimler Osmanlı 
Hükümeti ile çatışmalara girdikçe, şiir 
de açıkça politik bir yön belirir" (Başgöz 
1986:183). Makal da eserinde, Hasan 
Dede'nin Türkmen aşiretlerinden Beğdi
li'ne bağlı olduğunu söyler (Makal 
1995:16). Ona göre bu aşiret de diğerleri 
gibi Osmanlı'nın Türkmen oymaklarını 
göçerlikten vazgeçirtip belirli bir yere 
yerleştirme politikasından uzun süre e t 
kilenmiştir. Kimi zaman devletle çatış
malara kadar varan bu yerleşme süre
cinde Hasan Dede, uzlaştırmacı bir gö
rev üstlenmiştir: "Hasan Dede'nin, b a 
rışçı kişilif,ri, gönül adamlığı ve devlete 
olan saygısı, Beğdili aşireti mensupları
nı sakinleştirmeyi sağlamıştır" (Makal 
1995: 17). Hasan Dede'nin şiirlerini ince
lediğimizde ılımlı bir bakışın izlerini 
görmek kolaydır. Daha çok Sünni İs
lam'm uygulamalarına karşı eleştirileri 
vardır ama üslubu sert değildir. Şiirle
rinde Osmanlı yönetimine karşı sözler 
yoktur. "Dağlar" şiirinde ise diğer şiirle
rinden farklı olarak kararsız ve cesaret
siz bir protesto vardır. 

Şiirin birinci dörtlüğünde iktidarla 
olan sorunlu ilişki ilk dizede görülebilir. 
Burada "daglar" sözcüğünü şairin gücü 
nün üstünde, iktidarı imleyen bir sözcük 
olarak görebiliriz. Nitekim birçok türkü
de de "dağ" kişinin karşısına çıkan enge-
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li simgeler. İlk dörtlükte, dağların yazı
nın kışa benzemesi, sevdalı baş gibi çev
resine duyarsız olması, sarhoş gibi ne 
yaptığını bilmemesi, halkının acılarına 
çok da duyarlı olmayan, sürekli yeni uy
gulamalarla halkını bezdiren bir iktida
ra göndermedir. Bu dörtlüğü, iktidarla 
olan ilişkisinde kararız olan şairin kendi 
kararsızlığını iktidara yansıtması olarak 
da okuyabiliriz. 

İkinci dörtlüğün ilk dizesinde, yine 
dağların meşesinin serviye benzetilmesi 
aracılığıyla iktidarın tutarsızlığına bir 
gönderme yapılır. İkinci dizede ise şairin 
kendi çarpıtarak algılayışı söz konusu
dur. Bilindiği gibi, geleneksel şiirlerimiz
de delilik aşık olduktan sonraki bir aşa
madır. Burada ise deli olup aşka düşmek 
gibi mantığa ters bir durumdan söz edi
liyor. Sonraki iki dize halk şiirindeki dol
durma dizeler olarak görülebileceği gibi, 
şairin iktidardakilere yönelik kararsız 
duyguları olarak da görülebilir. İlk iki 
dizedeki olumsuz duygular, son iki di
zeyle telafi edilmiştir. 

Üçüncü dörtlükte, "Menekşe" ve 
"dağ" sözcükleri karşı karşıya getirilerek 
yine iktidarla ilişki tanımlanır. Renkler 
tanımlandığında bir karşıtlık kurulmaz
ken, menekşenin boyun eğmesi ile dağın 
bir araya getirilmesi yoluyla bir aşağı
lık-yükseklik ilişkisi kurulur. 

Dördüncü dörtlük oldukça katmanlı 
bir anlama sahiptir. Bilindiği gibi, birçok 
türküde dağlara yönelik tehdit dolu söz
ler vardır. Örneğin, "Dağlar seni delik 
delik delerim/ Kalbur alıp toprağını ele
rim" dizeleri engele karşı artmış bir öf
kenin dışavurumudur. Bu dörtlükte ise 
öfkenin yerini tanıdık birisine karşı si
tem almıştır. Dağlar aşılamayacak gibi 
değildir bu dizelerde. "Ben bu dağdan 
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geldim geçtim/ Boz bulanık suyun içLiın" 
sözleriyle yakınlık, samimiyeL ilişkisi 
vurgulanır. Halle arasında, birisi ile olan 
eski bir dostluk hatırlatılırken, "birlikte 
yiyip içmek"ten söz edilir. Ya da daha ön
ce yardımı görülmüş bir kişi hakkındaki 
yakınmayı sınırlamak için anlatıcı, "ek
meğini yedim, suyunu içtim" gibi kalıp
laşmış sözler söyler. Burada yorumu aşı
rıya vardırmak pahasına da olsa bu 
dörtlükteki ilk iki dizeyi Hasan Dede'nin 
yukarıda anlattığımız öyküsünden hare
ketle, II. Mustafa'nın meclisinde bulun
muş olmasına ve ondan maddi yardım 
görmesine bağlayabiliriz. Dörtlüğün son 
iki dizesi ise yine tersine dönen duygula
rın anlatımıdır. Yarinden ayrıldığını söy
leyen ses "Gördünüz mü bakan dağlar" 
derken görmekle bakmak arasındaki a y 
rımı hatırlatarak iktidardakilerin ada
letsizliğini ve duyarsızlığını vurgular. 

Son dörtlükte iktidardakilere yöne
lik korku da dile getirilir. "Yüksek" söz
cüğü aşağıda, ezilir durumda olmayı 
çağrıştırırken, "şahin" ve "kurt" sözcük
leri avlanmayı, saldırıyı dolayısıyla yu
karıdakilerden gelecek tehdide karşı du
yulan korkuyu imlerler. Sonraki iki dize 
ise tekrar anlamı yumuşatır ve varsayı
lan saldırı tehdidini, kendi haline acıma
ya dönüştürür. Hatta son dize iktidarı 
tamamen kaldırıp bir eşitleme, acıda 
eşitlenme duygusunun bir ifadesidir de
nilebilir. Buradan haı·cketle şiirin ka
vuştağını da yorumlayabiliriz. Dilçin'in 
eserinde aktarıldığı gilbi "Eşinden ayn
lan ağlar''ı kabul edersek bu şiir, daha 
çok, eşinden ayırdığı için dağlara duyu
lan bir sitemdir deriz. Ama son dörtlü
ğün "Göz yaşları akan dağlar'' dizesi, 
Makal'ın aktardığı "Eşinden ayrılan 
dağlar" dizesini anlamlı kılmaktadır. 
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Yüksekte olanla benzer acıyı yaşayan 
aşağıdakinin ilişkisi, aşağıdakinin sesiy
le aktarılmıştır bu şiirde. Yine yorumu 
aşırıya vardırarak şairin kendi aşireti
nin bölünerek Anadolu'ya yerleştirilmesi 
ile, Osmanlı'nın Budin'i kaybetmesi ara
sında bir ortaklık kurduğunu söyleyebi
liriz. Yukarıda belirtildiği gibi, Hasan 
Dede, daha çok Budin için yazdığı şiirle 
tanınmış bir aşıktır. 

Yukarıdakilerden yola çıkarak bu 
şiirde güçsüz bir protesto-ezilme-eşitlen
me duyguları arasında gelip giden bir se
sin şiire hakim olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama daha çok güçsüz bir protesto ve 
ezilme duyguları hissedilir. 

Bu şiirde, Hasan Dede'nin tapşır
masının bulunmaması dikkatimizi çe
ker. Nitekim, Makal da bunu vurgula
mıştır (Makal 1995:92). Halk yaratıları
nın tipik bir özelliği olarak, yaratıcısı bi
linmeyen eserlerin, Nasrettin Hoca fık
ralarında olduğu gibi, bilinen bir yaratı
cıya mal edildiğini biliyoruz. Bu durum, 
"Dağlar" şiirinin sahibini de şüpheli h a 
le getirebilir. Umay Günay ise "Folklor 
Mahsüllerinin Tabiatı" adlı makalesinde 
folklor ürünlerinin geçirdiği dönüşüm
den söz eder. Zamanla birçoğunun değiş
tiğini hatta yozlaştığını belirtir ve şöyle 
der: 

Türkiye'de halkbilimi alanındaki 
çalışmalarda edebi yaklaşım hakim ol-
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duğu için metin ve malzeme tesbiti da
ima ön planda tutulmuş, mahsülün çev
re şartları, doğum, muhafaza, yayılma, 
yozlaşma ve yok olma şeklinde gelişen 
hayat hikayesi ihmal edilmiştir. Halbuki 
folklor hadisesinin hayat hikayesi onun 
tabiatının ve manasının anlaşılmasına 
yardımcı olur. (Günay 1991:10) 

"Dağlar" şiirinin de farklı biçimleri
nin bulunması, şairinin tapşırmasının 
bulunmaması bu şiirin yozlaşma aşama
sında olduğunu akla getirir. Ama bu şi
irin başka bir şaire değil de Aşık Hasan 
Dede'ye ait olduğunun kabul edilmesi de 
anlamlıdır. 

Son olarak, tüm bu belirsizliklere 
rağmen, bu şiirden bize kalan şey, Os
manlı'yı imlesin yada imlemesin, "dağ
lar" sembolüyle nitelenen genel anlamda 
bir "iktidar"la, kişi arasındaki ilişkinin 
dalgalı niteliğidir. 
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