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 Anadolu âşıkları, bireysel duygularını derin sözlerle ve melodilerle ifade etme 

özelliklerinin yanı sıra, toplumsal olay ve olgulara da değinmiş; toplumun yaşadığı sıkıntıları 

dile getirmişlerdir. Kısa ömrüne çok sayıda nitelikli eser sığdırmış olan Kağızmanlı Hıfzı da bu 

özellikleri barındıran bir âşıktır. Onun eserlerinde “aşk” temel konudur. Tasavvufi temelli 

şiirlerinde Allah aşkı, tabiat konulu olanlarda doğaya, hayvanlara duyulan aşk, sevdiği kıza 

hissettiği aşk ve vatan aşkı, arı ve etkili dili ile dinleyicilere ulaşır. Bu eserlerinin pek çoğunda 

“kuş” motifi dikkat çekici şekilde vurgulanır.  

 Kuş, Türk Halk Edebiyatı’nda önemli bir yere sahiptir. Kuşa yüklenen kutsiyet, 

Şamanizm / Kamlık inancı olarak da adlandırılan Eski Türk İnanışı’nda, gök ile ilgili 

sembollere ulvî nitelikler yüklenmesine kadar uzanır. Türkülerde ve halk anlatılarında, kartal, 

şahin, atmaca gibi kuşlar, güçleri nedeniyle erkeklere; serçe, bülbül, kanarya gibi kuşlar minyon 

oluşları ve güzellikleri nedeniyle kadınlara benzetilmiş; turna sevgiliye haber götüren araç, 

baykuş uğursuzlukların sembolü sayılmıştır. Halk ve Divan Edebiyatında bülbül, gül ile birlikte 

seven – sevilen ikilisini simgelemiştir. Kuşlar, yukarıda söz edilen ve benzeri konumlarda, halk 

âşıklarının eserlerinde motifsel karaktere sahip olarak karşımıza çıkarlar. Bu durum, anlam 

bilimi olarak da tanımlayabileceğimiz göstergebilimsel (semiyotik) açıdan önem arz eder. Bu 

açıdan Kağızmanlı Hıfzı’nın pek çok eserinde kuşlarla ilgili kelimelere yan anlamlar yüklendiği 

görülmektedir.  

 Betimsel karakterli bu çalışmada, Kağızmanlı Hıfzı’nın eserlerinde yer alan kuşlarla 

ilgili kelimeler belirlenecek, hangi kuşun kaç kez kullanıldığı saptanacak, bu kullanımların 

göstergebilimsel açıdan düz anlamsal ya da yan anlamsal düzeyde olma durumları 

tartışılacaktır. Yan anlamsal konumda kullanılmış olan kuş kelimeleri, üzerlerine yüklenen 

anlamlar bakımından irdelenecek; bu anlamların tarihsel, kültürel, mitolojik kökenleri ifade 

edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Kuş Motifi, Göstergebilim, Yan Anlam. 

 

 

 

 

 

                                                           
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi, 

müzikolog ve tarih bilimci.  feyzan_goher@yahoo.com 



SEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF BIRD MOTIFS  

IN KAGIZMANLI HIFZI’S POEMS AND FOLK SONGS 

Anatolian poets expressed their individual feelings with deep words and melodies, at 

the same time, they also expressed social situations, troubles and many events. Kağızmanlı 

Hıfzı was a poet with these qualities, had been a lot of qualified works in his short life. “Love” 

is the main theme in his works. In Hıfzı's poems, the God love, nature love, animal love, love 

for a loved girl, homeland love, felt deeply. In most of these works the “bird” motif is 

emphasized remarkably. 

The bird has an important place in Turkish Folk Literature. The sacred meanings 

uploaded to the bird extend to the time of Shamanism. Birds such as eagles and hawks were 

likened to men because of their power; birds such as sparrow, nightingale and canary are likened 

to women because of their petite formations and beauty in Turkish folk songs and folk stories. 

Nightingales and roses symbolizes lovers in Folk and Divan Literatures. Birds may have 

different motifs in the works of the poets. This is an important condition in terms of semiotics. 

In many works of Kağızmanlı Hıfzı, it is seen that the words related to birds are loaded with 

non-straight meanings. 

In this descriptive study, the words related to the birds in the works of Kağızmanlı Hıfzı 

will be determined and how many times the birds will be used, the characteristics of these uses 

in terms of semiotics will be discussed. The birds used in the semantic position will be examined 

in terms of their meanings historical, cultural and mythological origins of these meanings will 

be expressed. 
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