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ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 

 

Sempozyumu Düzenleyen:  

Kağızman Belediyesi 

Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

 

Sempozyumun Paydaşları:  

Kağızman Belediyesi 

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

 

Sempozyum Tarihi: 

07-09 Nisan 2018 

Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilmiştir. 

 

Sempozyum Takvimi: 

01 Kasım 2017 Sempozyum duyurusunun ilanı 

20 Şubat 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi 

28 Şubat 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 

20 Mart 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih 

07-09 Nisan 2018 Sempozyum Tarihi 

 

SEMPOZYUM İLE BİRLİKTE YAPILACAK DİĞER ANMA ETKİNLİKLERİ: 

Hıfzı’nın yaşadığı coğrafya turu/ Kağızman Gezisi:  

Hıfzı’nın doğduğu ev, 

Hıfzı’nın şehit edildiği yer, 

Hıfzı’nın mezarının bulunduğu şehitlik, 

Tunçkaya köyünde Alp Er Tonga’nın yaşadığı Keçivan(Geçvan) Kalesi, 

Kötek köyünde Köroğlu Kalesi, 

Camuşlu köyünde Anadolu’da M.Ö. Döneme ait bilinen ilk yerleşim yeri ve Yazılıkaya, 

Ağcakale köyünde Dede Korkut’un yaşadığı Ağcakale’nin kalıntıları, 

Kozlu Mağaraları, 

Çengilli Gölü 
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Fotoğraf Turu:  

Kağızman manzaralarının en güzel göründüğü Kazıkkaya ve Huykesen tepelerinde ve Dereler 

Vadisi’nde manzara çekimi için isteyen katılımcılarla amatör fotoğraf turu yapılacaktır. 

 

Fotoğraf Sergisi: 

Şairin Objektifinden Şiirin Memleketi Kağızman Fotoğrafları Sergisi 

 

Âşıklar Gecesi: 

Davetli âşıklar tarafından Hıfzı’nın ve yörenin diğer âşıklarının eserlerinden örnekler 

seslendirilecek. 

 

Konser:  

Hıfzı’nın eserlerinin ve Kağızman türkülerinin yorumlanacağı halk müziği konseri 

 

Konferans:  

Prof. Dr. Ali Kafkasyalı 

Türk Âşıklık Geleneğinin Türk ve Akraba Toplulukları Kültürüne Etkisi 

 

Konferans:  

Doç.Dr. Gülin ÖĞÜT EKER 

Kağızmanlı Hıfzı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirasına ve Ozanlık Geleneğine Katkıları 
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SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI 

 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın sanatı 

• Hıfzı'nın şiirlerinin incelenmesi 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın dil ve üslup özellikleri 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın Türk Halk Edebiyatı’ndaki yeri 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın yaşadığı yer ve yaşadığı dönemin onun sanatına etkileri 

• Hıfzı’nın yetiştiği kültür muhiti 

• Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki işgal ve kurtuluş sürecinin Hıfzı’nın hayatına ve eserlerine etkisi 

• Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki tarihi olaylara bakışı 

• Hıfzı’nın söz varlığı, şiirlerindeki kelime ve kavramlar 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın eser verdiği türler 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde işlediği konular 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde ölüm teması 

• Hıfzı’nın dini hayatı ve tasavvufî yönü 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde dini tecrübe 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın eserlerinde tasavvufî aşk 

• Hıfzı’nın eserlerinde beşeri aşk 

• Hıfzı’nın eserlerinde vatan ve millet kavramları, vatan aşkı 

• Hıfzı’nın şiirlerinde esaret, işgal, gurbet, ayrılık, hürriyet, vuslat temaları 

• Hıfzı’nın şiirlerinde tabiat 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde motifler 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde mizah 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın diğer âşıklar ile karşılaştırılması 

• Hıfzı’nın eserlerinin ses ve müzik bakımından değerlendirilmesi 

• Kağızmanlı Hıfzı hakkında yapılan/yapılması gereken çalışmalar 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın hak ettiği kadar tanınmamasının sebepleri 

• Kağızmanlı Hıfzı’nın çağdaşı ve sonrasındaki âşıklara ve âşıklık geleneğine etkileri 

• Kağızmanlı Hıfzı hakkında yazılan yazılarda ve eserlerini seslendirmede yapılan hatalar 

• Kağızmanlı Hıfzı bibliyografyası 

• Sempozyum duyurusunda verilen yukarıdaki başlıklar dışında Hıfzı hakkında gelen farklı bildiri 

önerileri de değerlendirmeye alınmıştır. 
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SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

 

Nevzat Yıldız (Kağızman Belediye Başkanı) 

Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı) 

Bican Veysel YILDIZ (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı) 

Recep ERGÜL (Araştırmacı Yazar ve MESAM Yönetim Kurulu Üyesi ) 

Sait KÜÇÜK (Araştırmacı Yazar) 

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Prof.Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi) 

Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 

Dr.Öğr.Üyesi Murat AYKIRI (Kafkas Üni. Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü) 

Dr.Öğr.Üyesi Yunus ZENGİN (Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürü) 

Doç.Dr. Nezaket İSMAYILOVA (Nahçıvan Devlet Üniversitesi) 

Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi) 

Doç.Dr. Zhanna YUSHA (Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi, Novabirsk) 

Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi) 

Dr.Öğr.Üyesi Tacettin ŞIMŞEK (Atatürk Üniversitesi) 

Emine USEIN (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği) 

Hüseyin BOKAÎ (İran Yazarlar Birliği) 

Metin TURAN (KIBATEK-Kıbrıs Üniversitesi-Araştırmacı Yazar) 

Ahmet ÖZDEMIR (Araştırmacı Yazar) 

Salih ŞAHİN (Gazeteci Yazar) 
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SEMPOZYUM BİLİM KURULU 

 

Prof.Dr. Ali Duymaz ( Balıkesir Üniversitesi) 

Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı) 

Prof.Dr. Ali ÇELİK 

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Prof.Dr. Ali KAFKASYALI ( Atatürk Üniversitesi) 

Prof.Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi) 

Prof.Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi) 

Prof.Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Prof.Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN (Gazi Üniversitesi) 

Prof.Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs Üniversitesi) 

Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi) 

Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi) 

Prof.Dr. Işıl ALTUN (Kocaeli Üniversitesi) 

Prof.Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üniversitesi) 

Prof.Dr. Mehdi HEJVANÎ (İran, Azad-i İslami Üniversitesi) 

Prof.Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi) 

Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 

Bican Veysel YILDIZ (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı) 

Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU (Azerbaycan Folklor Enstitüsü) 

Nail TAN (Halk Bilimci) 

Hayrettin İVGİN (Halk Bilimci) 

Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi) 

Doç.Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) 

Doç.Dr. Ebülfez EZİMLİ (Nahçıvan Devlet Üniversitesi) 

Doç.Dr. Enise ABİBULLAYEVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi) 

Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi) 

Doç.Dr. Zhanna YUSHA (Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi, Novabirsk) 

Doç.Dr. Lütviyye ASGERZADE (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü) 

Doç.Dr. Naile Asker (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü) 

Dr.Öğr.Üyesi Abdulkadir ERKAL (Çoruh Üniversitesi) 

Dr.Öğr.Üyesi Adem BALKAYA (Kafkas Üniversitesi) 

Dr.Öğr.Üyesi Emre DAĞAŞAN (Kafkas Üniversitesi) 

Dr.Öğr.Üyesi Zehra KINIŞOĞLU (Kafkas Üniversitesi) 
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF KAĞIZMAN’S HIFZI ON THE 100TH 

ANNIVERSARY OF HIS DEATH 

07-09 APRIL 2018  

We will introduce Kağızman’s Hıfzı on the 100th anniversary of his death in international 

symposium which will be located in our district. 

Symposium Organizer: 
Kağızman Municipality 

Kağızmans Culture and Aid Association 

 

Stakeholders of the symposium: 
Kağızman Municipality 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Commission 

Culture and Tourism Ministry 

Kağızmans Culture and Aid Association 

Kafkas University Kağızman School of Applied Science 

 

Symposium Date: 
07-09 April 2018 

Four speakers plus one chair of session will be preferred for each session. 

 

Symposium Calendar: 

01 November 2017 Notification of the symposium announcement 

10 February 2018 Deadline for Proclamation Abstracts 

28 February 2018 Announcement of Accepted Proclamations 

10 March 2018 Deadline for Submission of Full Text of Accepted Proclamations 

07-09 April 2018 Symposium History 

 

OTHER CELEBRATION ACTIVITIES THAT WILL BE MADE TOGETHER WITH 

SYMPOSIUM: 

Kağızman Travel: 

Geography tour where Hıfzı lived, 

The house where Hıfzı was born, 

The place where Hıfzı is martyred, 

The mausoleum where the tomb of Hıfzı is located, 

The Keçivan (Geçvan) Castle In the village of Tunçkaya where Alpar Tonga lived, 

Köroğlu Castle In Kötek village, 

In Camuşlu village, the first known settlement in Anatolia, in BC.  and Yazılıkaya, 

The remains of Ağcakale where Dede Korkut lived, 

Kozlu Caves, 

Cengilli Lake 
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Photo Tour: 

Amateur photo tours will be held with participants who want to shoot the landscape in Kazikkaya 

and Huykesen Hills and in Dereler Valley where the most beautiful views of Kağızman are seen. 

 

Photograph Exhibition: 
Hometown of poetry, Kağızman Photos Exhibition from the poet’s view. 

 

Night of Lovers: 
Examples from the works of Hıfzı and other lovers of the region will be performed by the invited 

lovers. 

 

Concert: 
The folk music concert where the works of Hıfzı and the songs of Kağızman are interpreted. 
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF HIFZI FROM KAĞIZMAN ON THE 100TH 

ANNIVERSARY OF HIS DEATH 

SYMPOSIUM TOPICS 

• The life of Kağızman’s Hıfzı,  

• The art of Kağızman’s Hıfzı, 

• Examination of Hıfzı's poems, 

• Language and stylistic features of Kağızman’s Hıfzı, 

• The place of Kağızman’s Hıfzı in Turkish Folk Literature, 

• The place where the Kağızman’s Hıfzı lived and the period of his influence on his art, 

• Cultural environment developed by Hıfzı,  

• Influence of the occupation and liberation period in the return of Hıfzı to his life and works, 

• Looking at historical events in the history of Hıfzı, 

• Hıfzı's vocabulary, words and concepts in poems, 

• Inspired species produced by Kağızman’s Hıfzı, 

• The subjects that Kağızman’s Hıfzı works in his poems, 

• Death contact in poems of Kağızman’s Hıfzı, 

• Hıfzı's religious life and mysticism, 

• Religious experience in poems of Kağızman’s Hıfzı, 

• Mysticism love in the works of Kağızman’s Hıfzı, 

• Humanitarian love in the works of Hıfzı, 

• Homeland, nation concepts and homeland love in Hıfzı's works,  

• Captivity, occupation, dignity, separation, liberty, reunion themes in Hıfzı's poems,  

• Nature in poems of Hıfzı, 

• Motifs in poems of Kağızman’s Hıfzı, 

• Comparison of Kağızmans Hıfzı with other lovers, 

• Evaluation of the works of Hıfzı in terms of sound and music, 

• Studies that is done and must be done about Kağızman’s Hıfzı, 

• The reasons why Kağızman’s Hıfzı is not recognized as well as it deserves, 

• The effects of Kağızman’s Hıfzı on the modern and later lovers and the tradition of loveliness, 

• The mistakes that is made in writings about Kağızman’s Hıfzı and in vocalizing his works, 

• The bibliography of Kağızman’s Hıfzı,  

• Apart from the titles given above, different proclamation suggestions also will be taken into  

consideration. 
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SYMPOSIUM ORGANIZING COMMITTEE 

Nevzat Yıldız (Mayor of Kağızman) 

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz (UNESCO Turkey National Committee Chairman) 

Bican Veysel YILDIZ (President of Children and Youth Literature Writers Association) 

Recep ERGÜL (Research Writer and Member of MESAM Board of Directors) 

Sait KÜÇÜK (Research Writer) 

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Technical University) 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaijan National Academy of Sciences) 

Prof. Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Technical University) 

Asst. Prof. Dr.  Murat AYKIRI (Director of Kağızman Higher Education of Applied Sciences, 

Kafkas University) 

Asst. Prof. Dr. Yunus ZENGİN (Director of Kağızman Vocational School of Higher Education, 

Kafkas University) 

Assoc. Prof. Dr. Ebulfez EZIMLI (Nahcivan State University) 

Assoc. Prof. Dr. Courtesy İSMAYILOVA (Nahcivan State University) 

Assoc. Prof. Dr. Tahir KAHHAR (Uzbekistan State Universe Language Universities) 

Assoc. Prof. Dr. Zhanna YUSHA (Russia-Novabirsk, Academy of Sciences, Siberia Branch)  

Assoc. Prof. Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, International Islamic University) 

Asst. Prof. Dr. Tacettin ŞİMSEK (Atatürk University) 

Emine USEIN (Crimean / Ukrainian Writers Association) 

Hüseyin BOKAÎ (Iranian Writers Association) 

Metin TURAN (KIBATEK-Cyprus University-Researcher Writer) 

Ahmet ÖZDEMIR (Research Writer) 

Salih ŞAHİN (Journalist Writer) 
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SYMPOSIUM SCIENCE COMMITTEE  

Prof.Dr. Ali Duymaz ( Balıkesir University) 

Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO National Commission of Turkey Chairman of the Board) 

Prof.Dr. Ali ÇELİK 

Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik University) 

Prof.Dr. Ali KAFKASYALI ( Atatürk University) 

Prof.Dr. Ali YAKICI (Gazi University) 

Prof.Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk University) 

Prof.Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik University) 

Prof.Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN (Gazi University) 

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs University) 

Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk University) 

Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat University) 

Prof.Dr. Işıl ALTUN (Kocaeli University) 

Prof.Dr. İsmet ÇETİN (Gazi University) 

Prof.Dr. Mehdi HEJVANÎ (Iranian, Azad-i İslami University) 

Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Technical University) 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaijan National Academy of Sciences) 

Bican Veysel YILDIZ (President of Children and Youth Literature Writers Association) 

Dr. Ali ŞAMIL (Azerbaijan Folklore Institute) 

Nail TAN (Folk Scientist) 

Hayrettin İVGİN (Folk Scientist) 

Assoc. Prof. Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, International Islamic University) 

Assoc. Prof. Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata University) 

Assoc. Prof. Dr. Ebülfez EZİMLİ (Nakhchivan State University) 

Assoc. Prof. Dr. Enise ABİBULLAYEVA (Crimean University of Engineering and Pedagogy) 

Assoc. Prof. Dr. Tahir KAHHAR (Uzbekistan State University of Universe Language) 

Assoc. Prof. Dr. Zhanna YUSHA (Russia-Novabirsk, Academy of Sciences, Siberia Branch)  

Assoc. Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE (Azerbaijan National Academy of Sciences Literature 

Institute) 

Assoc. Prof. Dr. Naile Asker (Azerbaijan National Folklore Institute Academy of Sciences) 

Asst. Prof. Dr. Abdulkadir ERKAL (Çoruh University) 

Asst. Prof. Dr. Adem BALKAYA (Kafkas University) 

Asst. Prof. Dr. Emre DAĞAŞAN (Kafkas University) 

Asst. Prof. Dr. Zehra KINIŞOĞLU (Kafkas University) 
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TAKDİM 

Nevzat YILDIZ 

Kağızman Belediye Başkanı 

 

Kağızman’ın yetiştirdiği en usta şairlerden Hıfzı’nın şehit edilişinin 100. yıl 
dönümünde büyük şairimizin adını dünyaya duyuracak olan “ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA 
KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” Türkiye’den ve dünyadan birçok halk 
edebiyatı uzmanının katılımı ile gerçekleşecek.  

Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelerek bu önemli bilimsel çalışmaya katkı 
sunan tüm hocalarımıza saygılarımı sunuyorum. Kağızmanlılar adına teşekkürlerimi arz 
ediyorum.  

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu ve Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin yetkililerine bu 
çalışmamıza katkılarından dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum.  

Yüz yıl ihmal edilmiş bir değerimizi iki yıldan beri İstanbul ve Kağızman’da yapılan 
programlarla tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu programlarla sadece Hıfzı’yı tanıtmış 
olmuyoruz. Hıfzı’yla beraber Kağızman’ı ve Kağızmanlıları da tanıtmış oluyoruz. Hepimiz iyi 
biliyoruz ki Türkiye’nin her yerinden insanlar, Kağızman adını en çok Kağızman’a Ismarladım 
Nar Gele türküsüyle duymuş oluyor. Eğer iyi tanıtabilirsek Hıfzı da nasıl kendisinden çok 
Sefil Baykuş ağıtını duyurmuşsa aynı şekilde Kağızman’ın adını da duyuracak bir değerdir. 

Sempozyum ile birlikte yapacağımız diğer anma etkinlikleri ile hem misafirlerimizi 
ağırlamış olacağız hem bu kadar seçkin bir topluluğu ilçemizde bulmuş olma fırsatını 
değerlendirerek Kağızman’ı tanıtmış olacağız. 
Kağızman Gezisi ile Kağızman için çok önemli yerler olan; 
Tunçkaya köyünde Alp Er Tonga’nın yaşadığı Keçivan Kalesi,  
Kötek köyünde Köroğlu Kalesi, 
Camuşlu köyünde Yazılıkaya, 
Ağcakale köyünde Dede Korkut’un yaşadığı Ağcakale’nin kalıntılarını tanıtacağız. Bu yerler 
de misafirlerimize ve onların aracılığıyla dünyaya mutlaka tanıtmamız gereken 
değerlerimizdir.  

Kağızman manzaralarının en güzel göründüğü Kazıkkaya ve Huykesen tepelerinde ve 
Dereler Vadisi’nde düzenlediğimiz Fotoğraf Turu ve açtığımız fotoğraf sergisi ile yeşil 
Kağızman’ı tanıtacağız. 

Âşıklar Gecesi ve Hıfzı’nın eserlerinin yorumlanacağı halk müziği konseri ile Hıfzı’nın 
ve yöremizin dil zenginliğini sergileyecek, müzik zevkini tattıracağız. 

Prof.Dr. Ali KAFKASYALI hocamızın konferansı ile Türk Âşıklık Geleneğinin Türk ve 
Akraba Toplulukların Kültürüne Etkisi’ni hep beraber daha ayrıntılı öğrenmiş olacağız. 
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Doç.Dr. Gülin ÖĞÜT EKER hocamız, Kağızmanlı Hıfzı’nın UNESCO Dünya Kültür 
Mirasına ve Ozanlık Geleneğine Katkıları konferansı ile birçoğumuzun bildiğinin ötesinde bir 
Hıfzı anlatmış olacak bizlere. 

Belediyeciliği sadece su, kanal, temizlik işi olarak görmemek gerekiyor. Belediyelerin 
şehirlerin altyapı ve üst yapısı ile ilgili görevleri kadar kültür ve sanata dair işleri de 
önemsemesi gerektiğine inanıyoruz.  

Bir belediye için şehrin temel belediyecilik hizmetleri ne kadar önemli ise Hıfzı ve 
onun gibi önemli değerlerimizi yaşatmak da bir o kadar önemlidir. Çocuk ve gençlerimize 
geçmişteki değerlerimizi ve bu değerleri yaşatan ilim ve sanat adamlarımızı, 
kahramanlarımızı anlatma görevi çok daha önemlidir.  

Milli ve manevi değerlerini bilmeyen, kendi milletinin değerleriyle kimlik ve kişilik 
kazanmayan bir nesil için yapacağınız harcamalar da vereceğiniz emekler de boşa gider. 
Bazen sadece okumak da yetmiyor. İdrak gerekiyor, irfan gerekiyor, milli bir hissiyat 
gerekiyor. 

Hatırasıyla bizleri bir araya getiren şehit şairimiz Hıfzı’yı anarken gençlerimize onun 
hayatı üzerinden birliğin, beraberliğin, bağımsızlığın, vatanın, bayrağın, devletin, milletin 
önemini de anlatmış, daha doğrusu hissettirmiş olacağız. O büyük şairin hayatı ve eserleri 
ile Kağızman’ın, Kağızmanlının ve bütün bir milletin değerlerini yaşatıyoruz. Dede 
Korkut’tan günümüze Hıfzı, Yusuf Sezaî, Vaizî, Cemal Hoca, Mennanî, Halife Numan Efendi, 
İmam Hasan Acara gibi ilim ve sanat adamlarımızı; Alp Er Tunga’dan günümüze Avcı 
Mahmut, Ali Rıza Ataman, Muhibe Hatun gibi kahramanlarımızı yaşatırsak biz de yaşarız. 
Onların adını gelecek nesillere aktaramazsak, onların duygu ve düşüncelerini yaşatamazsak 
biz de yaşayamayız.  

İşte bu sözünü ettiğim değerleri yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstererek 
çalışıyoruz. Avcı Mahmut, Ali Rıza Ataman, Muhibe Hatun, Yusuf Sezaî ve Hıfzı’nın 
mezarlarının Selçuklu mezarları şeklinde yapımı için başlattığımız projemiz inşallah bu yaz 
içerisinde tamamlanmış olacak.  

Dede Korkut’tan günümüze kadar tüm Kağızmanlı şair ve yazarlarımızın hayatlarının 
ve eserlerinden örneklerin yer aldığı bir kitabın yazımı için de çalışmaya başladık.  

Hıfzı Sempozyumuna katılan hocalarımızın Hıfzı ile ilgili bildirilerinin, Hıfzı’nın 
hayatının ve şiirlerinin yer aldığı çok geniş hacimli bir kitabı da kısa bir zaman içinde 
yayınlayacağız. Bu kitabın içinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı’ndan Feyzan Göher VURAL ve Timur VURAL hocalarımızın, Karslı sanatçı 
dostumuz Salih Şahin’in, Kağızmanlı değerli sanatçılarımız Recep Ergül ve Uygar Önalan’ın 
notaya aldıkları Hıfzı’nın türkülerinin notaları da olacak. Eğer imkanlarımız elverirse bu 
türkülerin yer aldığı bir CD hazırlamayı da planlıyoruz.  

Kağızmanlı Hıfzı anma etkinliklerine ve Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı 
Uluslararası Sempozyumu’na katkı sağlayan tüm kurum ve kuruşlara, emek veren herkese 
sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. 
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ÖN SÖZ 

 

Bican Veysel YILDIZ 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

Sempozyumlar, daha doğrusu Türkçe ifadesi ile bilgi şölenleri, sadece bilim 
adamlarının ve o alanda çalışanların bir konu üzerinde bilimsel görüşlerini ortaya koydukları 
bilgi paylaşma ve tartışma etkinlikleri değildir. Bilgi şölenleri, ilk bakışta gördüklerimizin 
ötesinde çok geniş etki alanına sahip etkinliklerdir. Her şeyden önce üzerinde araştırmalar 
yapılan, görüşler ortaya konan, tezler savunulan konunun çok geniş bir çerçevede ele 
alınmasına ve konunun değişik boyutlarının alanın uzmanları tarafından araştırılıp ortaya 
konulmasına ve geniş kitlelerce öğrenilmesine vesile olur.  

100 yıl boyunca kitap, makale, deneme vb. sadece yaklaşık 70 yazı ile üzerine söz 
söylenmiş olan Hıfzı’yı 100’den fazla bilimsel makale ile tanıma, tanıtma ve tartışma imkânı 
bulacağız. En önemli fayda budur. Fakat Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı 
Uluslararası Bilgi Şöleni’nin bundan öte yararları olacak.  

Hıfzı hakkında bundan önce yapılan çalışmaların hakkı bu bilgi şöleni ile teslim 
edilmiş olacak. Fahrettin Kırzıoğlu’nun, Mahir Baranseli’nin, Mustafa Turan’ın, Nurettin 
Temel’in, Birol Özarslan’ın, Ensar Aslan’ın, Sait Küçük’ün, Ayben Çetin, Metin Turan, Semih 
Tufan Gülaltay’ın, Saim Sakaoğlu’nun yaptıkları çalışmalar daha bilinir hale gelmiştir. Dün 
yerel bir çalışma olarak Kağızman’da bir kitapçıda satış bekleyen Sait Küçük’ün eseri, bugün 
dünyanın dört bir yanından halk edebiyatı uzmanları tarafından bilinir hale gelmiştir. Tahir 
Kahhar, Hıfzı şiirlerini Özbekçe yayınladı. O şiirlerle beraber Hıfzı portresini çizen değerli 
ressamımız Şahmettin Tepe’nin çizdiği resim, dünyanın öbür ucunda yayınlanmış oldu. Bu 
sayede sadece Hıfzı’nın değil, Sait Küçük ve Şahmettin Tepe’nin de tanınmasına vesile 
olduk. 

Kağızman ve Kağızman’a ait kültür, turizm, sanat, edebiyat, tarih unsurları da gün 
yüzüne çıkmış ve bilinir olmuştur. Hıfzıyla birlikte Kağızman ve Kağızman’a ait konular da 
hem bu çalışmaya katılan şair, yazar, akademisyen dostlarımızın hem birçok üniversitenin, 
UNESCO, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya Bilimler Akademisi, Azerbaycan Milli İlimler 
Akademisi gibi kurumsal yapının da gündemine girmiş oldu. Yani sadece bir şairin değil, o 
şairle birlikte bir şehrin de bilinirliğine katkı sunuldu. Bu bilinirlikten bu şehrin sanatçısı, 
edebiyatçısı, esnafı, sanatkârı, turizm işletmecisi de kendi payına düşen yararı edinmiş 
olacaktır. 

İlçemizin tarihinde ilk kez bu sayıda akademisyen aynı anda burada bir araya gelmiş 
olacak. Kağızman şair ve yazar konusunda çok mümbit bir yöredir. Burada yaşamış birçok 
şairimizin hayatları ve eserleri de araştırılmayı, gün yüzüne çıkarılmayı ve akademik alanda 
duyurulmayı bekliyor. Hocalarımız tez ve araştırma konusu verirken, genç 
akademisyenlerimiz kendilerine tez ve araştırma konusu seçerken akıllarının bir kenarında 
Kağızmanlı âşıklar, şair ve yazarlar bulunsun. Kağızman ile ve Kağızmanlı şair ve yazarlar ile 
ilgili yapacağınız ve yaptıracağınız her türlü akademik çalışmanın paydaşı olmaya hazırız. 
Kağızman Belediyesi ile Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin bu çalışmalarınıza 
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her türlü desteği vermeye, bütün imkânlarını seferber etmeye hazır olduğunu bilin. Her biri 
neredeyse hıfzı kadar önemli isimler olan; Alp Er Tunga, Dede Korkut, Vaizî, Urlu eşref, 
Halife Numan Atalay, Yusuf Sezai, Mennanî… Araştırılmayı bekliyor. 

Bu şehrin ve bu şehre kimlik kazandıran şahsiyetlerin tanınması, çocuk ve 
gençlerimize Kağızman’a ve Kağızman’ın kültür kimliğine aidiyet kazandırmada etkili 
olacaktır. Görevlerimizden birinin de bu aidiyeti güçlendirmek olduğunun bilincindeyiz.  

Şairler, toplumların en önemli öncüleridir. Bakmayı ve görmeyi bilirsek 25 yıllık bir 
ömürde hayatı dolu dolu yaşamış çok renkli bir kişilik olan Hıfzı’nın hayatı, bize hayata dair 
çok önemli dersler verir. Sevgiye, vefaya, ilme, irfana, hürriyete, mücadeleye, azimli 
olmaya, savaşmaya, direnmeye, şehadete ve öldükten sonra yaşamaya dair çok şey 
öğrenebiliriz onun hayatından. Yaşadığı dönemde çok büyük aşklarla ve çok büyük acılarla 
sınanmış ve başta en yakınları olmak üzere birçoklarınca kınanmış bu adam, aradan geçen 
yüz yıl boyunca her geçen gün biraz daha bilinir olmuş ve bilindikçe değer kazanmıştır. Bu 
yönüyle Hıfzı, biz şairler için de vazgeçilmez bir rehberdir. Onun hayatı bize dünyadaki 
maddi kazanımların bir gün yok olup gideceğini, kendisine değer verilen bütün makamların 
ve onların getirdiği geçici saygınlıkların bir gün yok olup biteceğini;  oysa sanatın, 
edebiyatın, şiirlerin ve şairlerin ölümsüzlüğün bir başka biçimiyle yaşayacağını da öğretiyor. 
Biz Hıfzı’nın hayatından kendimize bu dersi çıkarıyoruz; her şair bulut yürekli bir demir 
leblebidir. Onları yok etmek isteyenler yok olup gittiği halde şairler, sözleriyle yaşamaya 
devam edecektir. Onları yok etmek ve adlarını nesillerin hafızasından, saygınlıklarını kamu 
vicdanından silmek mümkün olmayacaktır. Hıfzı’nın adı da silinmedi, silinmeyecek. Bu 
sempozyum ile yapılan akademik çalışmalar ile hak ettiği kadar tanınmasının ve 
anlaşılmasının yolu açılmış olacak. 

Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Komisyonu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ’a; 
UNESCO SOKÜM İhtisas Komitesi üyeleri Sayın Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN, Sayın Prof.Dr. Ali 
DUYMAZ ve Sayın Doç.Dr. Gülin ÖĞÜT EKER’e, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve 
Sempozyum Bilim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza, Kağızman Belediye Başkanı Sayın Nevzat 
YILDIZ’a, Kağızman Kaymakamı Sayın Ercan ÖTER’e, Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Yönetim Kurulu’na, Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürü Sayın Dr.Öğr.Üyesi Murat AYKIRI ve Yüksekokul Sekreteri Sayın Engin ÖKSÜZ’e, 
Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Dr.Öğr.Üyesi Yunus 
ZENGİN ve çalışmalarımızda görev alan tüm öğrencilerine, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü 
Sayın Hakan DOĞANAY’a, TRT Erzurum Radyosu Müdürü Sayın İsmail BİNGÖL ve ekibine, 
Sayın Prof.Dr. Ali ÇELİK’e, Sayın Sait KÜÇÜK’e, Sayın Uygar ÖNALAN’a, Sayın Suat GÜNER’e 
ve sempozyum çalışmamıza bildiri ile katılacak olan tüm akademisyen, halk bilimci ve yazar 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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MİLLÎ KİMLİK İNŞASI VE SOKÜM BAĞLAMINDA  

KAĞIZMAN KÜLTEREL BELLEĞİ VE KAĞIZMANLI HIFZÎ 

Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER 

 

Özet  

Bir kültürün dünya üzerinde varlığından söz ettirebilmesi, töre, örf, âdet, gelenek gibi sosyal 
değerlerle beslenen yapının korunmasına ve onu meydana getiren insanların sorumluluk 
duygusuna bağlıdır. Kültürel değerlerin, yerel ve ulusal ölçekte kimlik göstergesi olarak 
yaşatılmaları, vatandaşların bilinç ve algılama düzeyleriyle paralel gelişim gösterir. Sosyal değer ve 
normların belirlediği kültürel kimlik, kaynağında aitlik duygusu bulunan millî benlikle beslenerek, 
sahip olunan tarihî birlikteliğin de katkısıyla, insanlarda sorumluluk bilincini oluşturur. Ortak 
kültürel değerler üzerinde mutabakata varan bireyler, sosyal normların da şekillendirmesiyle, 
benzer değerler doğrultusunda, aynı amaca ulaşmak üzere çaba sarf eder ve bundan haz duyar. 

Kimlik; siyasî, ekonomik, cinsel, akademik, meslekî, taraftar, ailevî, ahlakî vb. farklı alanlarıyla çok 
yönlü karmaşık bir parametreler bütünüdür. Özelde, sosyal grup; genelde ülke ve daha geniş 
boyutuyla dünya üzerinde belirleyici ve ayırıcı rol üstlenen kimlikler, ‘aitlik’ özelliği ile kişiye/gruba 
‘güruhtan ayrılma’ ve ‘farklılaşma’ niteliği kazandırır. Sahip olduğu kimlik sayesinde sıradanlıktan 
kurtulan birey/grup, ‘bir gruba ait olma’nın hazzını, güvenini, mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşar. Her 
toplumun sahip olduğu farklı coğrafî, tarihî, kültürel ve sosyal geçmişten beslenen kimlikler, mikro 
ölçekte kişinin, makro ölçekte milletlerin, dünya coğrafyası üzerinde diğer milletlerden ayrılmalarını 
sağlayan değer yargılarının temel yapı taşlarıdır. Niteliksiz yığından ayrılmanın verdiği benlik 
duygusu, herhangi bir kimliğe sahip olan insanda, kendini sorgulama, gruba bağlılık, özgüven ve 
sorumluluk sahibi olma hassasiyetini de beraberinde getirir. 

Algılama, tanımlama, yorumlama ve görme; sosyalizasyon sürecinde öğrenilen bilgi ile uygulanan 
davranış kalıbının biçimlenmesini sağlar. Doğumdan ölüme kadar uzun soluklu bir süreç olan 
sosyalleşmede sahip olunan kolektif kimlik, bireyin hayatı algılayışını ve yaşayışını belirler. Temel 
kültürel değer ve şahsiyetlerin bireylerin belleğine işlenmesi, kültürlenme sürecinin önemli 
aşamalarından biridir. Toplumsal değer ve normların şekillendirdiği kültürel kimlik ise, millî benliğin 
ve ait olunan kültürel değerlerin simgesel bir göstergesidir. Kimlik ve kişilik özellikleri olarak 
yaşatıldığı müddetçe anlam kazanan ve toplumsal sözleşmeye dayanan kültürel kimlik, dünya 
coğrafyası üzerinde, milletlerin görünmeyen sınırlarını belirginleştiren millî kimliğin temel yapı 
taşıdır. Kültür araştırmacısı Bronislaw Malinowski’nin (1992: 21) Örgütlü Davranış Teorisi’nin temel 
ilkesi olan ‘bir düşünce ya da buluşun, tek bir kişinin zihninde yaşadığı sürece, kültürel bakımdan 
hiçbir şey ifade etmemesi’ tezi, millî kimliğin inşasında toplumsal birlikteliğin önemini ortaya 
koymaktadır. 

Kolektif kimliğin en geniş kapsamlı örneği olan millî kimlik, bellek temeli üzerine inşa edilir. Geçmiş 
ile bugün ve yarının sosyo-kültürel unsurlar etkileşimi bağlamında kullanılan kültürel bellek, dünya 
coğrafyası üzerinde bir milletin kültürel sınırlarının belirlenmesinde kullanılan temel dinamiktir. 
Kültürel bellek; ortak verileri taşıyan grup üyelerinde aitlik duygusu oluşturarak bu duygunun kişiye 
kazandırdığı özgüvenle grup üyelerini aynı toplumun üyesi olma hazzına ve bilincine ulaştırır. 
Benzer değerlerde buluşan toplum içinde birey olmanın sağladığı rahatlık, ortak değerleri 
paylaşmanın yarattığı mutluluk, aynı tarihe sahip olmanın verdiği gurur, kültürün ortak kodlarını ve 
kodların anlamlandırmalarını bilmenin ayrıcalığı, kültürel belleği topluluğun ruhu yapar.  

                                                           
 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü, eker@hacettepe.edu.tr 



Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   32 
 

 

Bu bağlamda, Kağızman kültürel belleğinin başkarakterlerinden biri olan Hıfzı, hayatı, düşünceleri, 
eserleri ve savunduğu düşüncelerle Kağızman toplumsal belleğinin oluşmasında araştırılması 
gereken önemli bir şahsiyettir. Kağızmanlı Hıfzı’nın, 25 yıllık kısa hayatında, velüd bir halk ozanı 
olarak gündelik hayattan eğitime, ferdî sorunlardan toplumsal değer yargılarına uzanan geniş 
perspektifteki fikir yapısı ve eserleri, Kağızman millî kimliğinin inşasında önemli bir misyon 
yüklenmektedir. 

Bildiride, Kağızmanlı Hıfzı’nın millî kimliğin inşa sürecinde propagandist olarak aldığı rol, yüklendiği 
sorumluluklar, Kağızman kültürel belleği içinde var olan ‘aitlik’ duygusunu aktif hâle getirerek 
bireylerin, ‘aynı toplumun üyesi olma hazzını’ yaşamalarına öncülük etmesi boyutunda ele 
alınacaktır. Grup içindeki bireylerin milliyetçilik olgusundan hareketle kültürel bellekten beslenerek 
ürettikleri edebî ürünlerle millî duyguları aynı amaç için birleştirme işlevleriyle analiz edilecek olan 
bu araştırmada, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi temelinde, Kağızmanlı Hıfzı’nın düşünce 
ve fikir dünyasının bölge insanının kültürel belleğinde, kimlik inşasında dinamik bir etken olduğu 
düşüncesi, ortaya konulmak istenen temel amaçtır. 

Anahtar Kelimeler: Hıfzı, âşıklık geleneği, kültürel bellek, kimlik, Somut Olmayan Kültürel Miras 
Sözleşmesi. 
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CULTURAL MEMORY OF KAGIZMAN AND  KAGIZMANLI HIFZI  IN THE CONTEXT OF NATIONAL 
IDENTITY CONSTRUCTION AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

Associate Professor Gülin ÖĞÜT EKER 
 

Abstract 

For a culture to have a place among others in the World, it is necessary for the structure that feeds 
on social vaules such as custom, tradition, morals to be protected and it is dependant on the sense 
of responsibility of the people who bring it to the fountain. The fact that cultural values are kept 
alive as a sign of identity at the local and national scale show parallel development with the 
citizens’ consciousness and levels of perception. The cultural identity determined by the social 
values and norms constitutes the consciousness of responsibility in people with the contribution of 
the historical unity which is nourished by the national self with the sense of belonging in the 
source; the pleasure of reaching the same purpose in the memories of the individuals to which 
they belong. Cultural identity that makes sense as long as it remains alive as identity and 
personality traits and is based on social contracts is also the basic building block of national identity 
that uncovers invisible boundaries of nations on world geography. Cultural memory formed on the 
national perception leads to the feeling of belonging among the group members who share the 
common data and with the confidence acquired by this feeling delivers the pleasure and the 
consciousness to the group members of being the member of the same society. The comfort of 
being an individual in a society that agrees on the similar values, the happiness created by sharing 
common values, the pride of having the same history, the privilege of knowing the common codes 
of culture and the meaning of the codes make cultural memory the spirit of the community. In this 
research, in the means of the feeling of belonging that exists in the Kağızman cultural memory, the 
role of Aşık Hıfzı played as a cultural reminder leader in the process of building the national identity 
will be discussed in terms of pioneering the pleasure of being a member of the same society. The 
idea that Kağızmanlı Hıfzı’s world of thought and idea is a dynamic factor in the cultural memory of 
the people of the region and of the minstrels in the basis of the Intangible Cultural Heritage 
Convention in this study which will be analyzed by the function of combining the individuals within 
the social group through the literary products they produce by feeding from the cultural memory, 
is the main aim to be presented. Examples of the way that Hıfzı is kept alive locally in Kağızman 
locally and nationally in Turkish cultural memory will be analyzed through written and visual data. 
Various proposals for the transfer and sustainability of the cultural heritage, including the present 
state of the intangible cultural heritage in the Kağızman sample, are among the other objectives of 
the research. 
Key Words: Hıfzı, tradition of minstrelsy, cultural of memory, identity, Intangible Cultural Heritage 

Convention. 
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KAĞIZMANLI HIFZI ESERLERININ TÜRK HALK EDEBIYATINDAKI YERI VE ÖNEMI 
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KERİMOVA1  

 
Özet  

Türk dünyası halk edebiyatının önemli isimlerinden biri Kağızmanlı Hıfzı’dır. Eserleri ile bir tek 
Osmanlı çevresinde değil, tüm Turan dünyası halk şiirinin, ozan edebiyatının zenginleşmesinde 
mühim yere sahiptir. Kağızmanlı Hıfzı 1893-1918 yıllarında Kars ilinin Kağızman ilçesinde yaşamıştır. 
Kağızmanlı Hıfzı’nın asıl ismi Recep’tir. Kuranı-Kerim’i mükemmel bilen ve Kur’an dersleri veren 
Kağızmanlı Hıfzı küçük yaşlarından kaval ve def çalmayı da becermiştir. Hafız olarak tanınan ünlü 
ozan bu nedenle “Hıfzı” mahlasını kullanmayı tercih etmiş ve güzel şekilde şiir söylemiştir. 
Eserlerinde düşündürücü konulara yer verilmiştir. Aşk, özlem, hasret, vatan sevgisi, felsefi 
düşünceler ve diğer konular Kağızmanlı Hıfzı eserlerinde aktarılan konular sırasında yer almaktadır.  

Kağızmanlı Hıfzı gençlik yıllarından itibaren yaşadığı aşk konusunda şiirler yazdı. Araştırmalara göre 
Kağızmanlı Hıfzı üç kez âşık oldu. Onun aşk şiirleri gerçekçidir, belli kahramanı olsa da adı gizli kaldı. 
Buna rağmen ünlü halk ozanı kendi duygu ve düşüncelerini mükemmel bir şekilde şiirlerle 
sergilemeyi başardı.  

Hıfzı’nın Sefil Baykuş, Bu Dünya, Vatan Özlemi, Gelen Olmaz Giden Olmaz, Ağlama Gözlerim ve 
diğer şiirlerinde felsefi düşünceleri yer aldı. Kağızmanlı Hıfzı eserleri bir tek Türkiye’de değil, tüm 
Türk dünyası için mühim değere sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Şiir, eser, ozan, konu, aşk. 

 

 

LOCATİON OF KAGİZMANLİ HIFZI’S WORKS AND THEİR İMPORTANCE İN THE TURKİC FOLKLORE 
Dr. Leyla KERIMOVA  

 
Abstract 

One of the important names of the folk literature of the Turkish world is Kagizmanli Hifzi. His works 
has important not only around the Ottoman world, the entire Turkic world in the enrichment of 
popular poetry and poetry literature. Kagizmanli Hifzi lived between 1893-1918 in the Kagizman 
district of Kars province. The real name of Kagızmanlı Hifzi is Recep. Kagizmanli Hifzi who knows the 
Kurani-Kerim perfectly and teaches the Kuran teaches to play tambourine and drum from his young 
ages. Famous poet known as Hafız for this reason, "Hıfzı" preferred to use and said poetry 
beautifully. Thoughtful issues are included in his works. Love, longing, homeland love, philosophical 
thoughts and other topics are among the subjects that are mentioned in Kagizmanli Hifzi’s works. 

Kagizmanli Hifzi has written poetry about love he has been living since his youth. According to the 
research, Kagizmanli Hifzi loved three times. His love poems are realistic, his name a secret even 
though he is a certain hero. Despite this, the celebrated pope succeeded in exhibiting his feelings 
and ideas perfectly in poetry. Poet “Gonul” describes the situation in his poem as follows: 

“Sefil Baykuş”, “Bu Dunya”, “Vatan Ozlemi”, “Gelen Olmaz, Giden Olmaz”, “Aglama Gozlerim” and 
in other Hifzi’s poems there are philosophical thoughts. Hıfzı works are not importance only for 
Turkey, it   has important value for all Turkic world. 

Keywords: Poem, work, ashug, subject, love. 
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BİR AŞK DİLEMMASI ÖRNEĞİ OLARAK KAĞIZMANLI HIFZI 

Doç. Dr. Mustafa Said KURŞUNOĞLU  

Özet 

İnsan doğasına ait niteliklerden akıl felsefe ve filozofla, estetik sanat ve sanatçıyla temsil edildiği 
gibi en temel duygumuz olan sevgi de aşk ve âşıkla kendini gösterir. Antik felsefede güzellik kavramı 
ile ilişkilendirilen ve konusu bakımından Eros, Phila ve Agape adları ile üç çeşide ayrılarak 
tanımlanan aşk’ın fizyolojik, duygusal ve ruhsal zekâ türleri ile de ilişkisi vardır. Türk-İslam 
kültüründe ise aşk cemal ve güzellik teması ile birlikte ele alınırken, mahiyeti bakımından hakiki ve 
mecazi olarak ikiye ayrılır. Âşıklık kendine özgü şartlara sahip bir hayat tarzı, geleneksellik ve yaşam 
uğraşı olarak Türk toplumunda tarihsel olarak kurumsallaşır. Âşıklık geleneğimizde aşk, sevgiliye, 
tabiata, dosta ve Allah’a yönelik soyut ve somut biçimlerde ortaya çıkmakla birlikte, âşığın aslında 
aşkın kendisine âşık olduğu görülür. Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde mecazi ve hakiki aşk, Eros ve 
Agape arasında gidip gelen bir aşk dilemmasının varlığı görülür. Hıfzı’nın aşk duygusuna dayalı 
duyarlılığı onun güzellik teması üzerinden çevresine yönelmesine neden olduğu gibi, yaşadığı 
dönemin koşullarının etkisi ile karşılaştığı felaketler ve beklenmedik ölümlerden kaynaklanan ayrılık 
acısını da derin bir duyuş ile yaşamasına neden olmuştur. Kağızmanlı Hıfzı ‘bade içmiş bir âşık’ 
olarak aşkına farklı kişileri, içinde yaşadığı dünyayı, tabiatı, Allah’ı konu edinse de aslında doğrudan 
aşkın kendisine âşık bir insandır. Bu çalışmada aşk türleri ile zekâ çeşitleri arasındaki ilişki 
açıklanarak, Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinden hareketle onun bu aşk ve zekâ türleri arasındaki gidiş 
gelişleri ve arayışları örneklenecek, doğrudan aşk kavramına yönelik bir ilerleme çizgisinde olduğu 
gösterilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Âşıklık Geleneği, Ruhsal Zekâ, Aşk’ı Mecazi, Aşk’ı Hakiki   

 

 
AS AN EXAMPLES OF THE LOVE DİLEMMA: KAGİZMANLI HIFZI 

Associate Professor  Mustafa Said KURŞUNOĞLU 
 

Abstract 

Inlike the mind and aesthetic which are the qualities of human nature that represented by 
philosophy with philosopher and art with artist, the most basic feelings of the affection manifest 
himself in love and love. In ancient philosophy, love is defined in three ways by the names Eros, 
Phila and Agape with related to the concept of beauty. Nowadays we can associated it with the 
physiological, emotional and spiritual intelligence. In the Turkish-Islamic culture, while love is 
considered together with beauty and Jamal, it is divided into two as genuine and metaphorical. 
Minstrelsy is historically institutionalized in Turkish society as a way of life, tradition with its own 
unique conditions. It is seen that in the tradition of Minstrelsy lover is in love to the love itself with 
the emergence of abstract and concrete forms of love. In the poems of Kağızmanlı Hıfzı seems like 
the existence of a love dilemma between Eros and Agape or between metaphorical and true love. 
His sensitivity based on love led him to move towards his environment through his beauty theme. 
On the other hand he has experienced the deep displeasure of the pain of separation which caused 
by disasters and unexpected deaths that of the time he lived. As a person who loves different 
people and the world which he lives in, the nature and Allah, Kağızmanlı Hıfzı is in fact a lover of 
the love. He directly in love with love itself. In this study, the relation between the types of love 
and intelligence will be explained and it will be exemplified with Hıfzı's poetries.   

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Minstrelsy, Spiritual Intelligence, Metaphorical Love, True Love 
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HIFZI’NIN ŞİİRLERİNİN TÜR VE ŞEKİL YÖNÜNDEN ÇEŞİTLİLİĞİ 

Dr. Doğan KAYA2 

 

Özet 

Âşıkların ortaya koydukları hece ile söylenmiş şiir şekline âşık tarzı şiir denir. 

Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca 
varılamamıştır.  

Kimi araştırmacılar türün öneminden söz ederken kimileri de ezgiyi (beste, hava, makam, teganni) 
ayırt edici özellik olarak kabul etmiş, ancak ortak bir noktada buluşamamışlardır. Bize ilk bilgileri 
veren Ahmet Talat Onay’ın 1928’deki görüşlerine, geçen bunca yıllara rağmen yeni bilgilerin ilâve 
edildiği söylenemez. Hal böyleyken, konuyu bütün cepheleriyle ele alıp yeni görüşlerle ortaya 
koymak gerekmektedir.  

Tür kavramı, doğrudan doğruya konu ile ilgili bir husustur. Bunu biçim/ şekille karıştırmamak 
gerekir. Tür denilince şiirin yapısı değil muhtevası söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla âşık şiiri, 
türlerine göre tasnif edilirken konuya bu açıdan bakılmalıdır.  

Beri taraftan âşık edebiyatındaki şiirler hece ölçülü ve aruz ölçülü şiirler olmak üzere iki cephede 
kendisini gösterir. Meselenin bu boyutunu ayrıca ele almak gerekir. Şunu de söylemekte fayda 
vardır: Âşık tarzı şiirleri kahir ekseriyetle koşma tipi şiirler oluşturur.  

Tür ve şekil çeşitlilik Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Şiirlerin tür ve çeşitlilik 
çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sunulacak bildiride Hıfzı’nın şiirleri bu açıdan değerlendirilecek ve bir sonuca varılmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Âşık şiiri, tür, şekil, gelenek, Kağızmanlı Hıfzı. 
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DIVERSITY OF HIFZI IN THE TYPE AND SHAPE DIRECTIONS 

Dr. Doğan KAYA 

 

Abstract 

The poetry created by the âşıks (minstrels) and formed with the syllables is called âşık (minstrel) 
style poetry. 

Although there have been discussions on form and genre in folk poetry for many years, there is still 
no conclusion. 

While some researchers talked about the importance of genre, others regarded melody 
(composition, hava, makam, teganni) as a distinctive feature, but they could not meet at a common 
point. Despite the many years that have passed, it can not be said that new information has been 
added to Ahmet Talat Onay who gave us the first information about the issue in 1928. In this case, 
it is necessary to deal with all the fronts and to put forward new opinions. 

The concept of genre is directly related to the subject matter. It should not be confused with shape 
or form. As for genre, the matter should be the content, not the structure of poem. Therefore, 
when âşık poetry is classified according to its genre, it should be considered from this point of view. 

On the other hand, the poems in âşık literature shows themselves on two fronts: syllabic verse and 
aruz verse. This part of the discussion needs to be addressed separately. It is also useful to say that 
âşık style poetry is a type of poetry mostly having the poems in koşma type. 

Diversity in genre and form also emerges in Kagizmanlı Hıfzı's poetry. The poems need to be 
considered and evaluated in the context of genre and diversity. 

In this paper, Hıfzı's poems will be evaluated in this aspect and a result will be tried to be 
presented. 

Keywords: Âşık poetry, genre, form, tradition, Kağızmanlı Hıfzı. 
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BERCESTE AYNASINDA KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİ 

Nail TAN3 

 

Özet 

Her şairin şiirlerinde çok beğenilen, sanat değeri yüksek bazı mısra, beyit veya dörtlükler vardır. 
Bunlar ezberlenir veya hatırda kalır. Edebiyatta “berceste” terimiyle ifade edilirler. Hatta bir şiirin 
tamamı “berceste” olabilir. Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” şiiri gibi.  

Konuşma veya yazma sırasında duygu ve düşünceyi güçlendirmek, desteklemek amacıyla sık sık 
berceste şiir parçalarına başvururuz. Vecize/özdeyişin şiir sanatındaki karşılığıdır berceste.  

Bildiride Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinden bizce berceste mısra, beyit ve dörtlükler seçilip 
değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Berceste, Kağızmanlı Hıfzı.  

 

 

 

 

POEMS OF KAĞIZMANLI HIFZI (HIFZI FROM KAĞIZMAN) ON THE MIRROR OF BERCESTE (THE 
VERSE WITH HIGH ART VALUE) 

Nail TAN 

 

Abstract 

Each poet’s poems have some verse, couplet or quatrain with high art value. These are memorized, 
or remembered. They are expressed in the literature as “berceste (The verse with high art value)”. 
Also whole poem can be a “berceste (The verse with high art value)”. As Gökyay’s “Bu Vatan Kimin? 
(Whose is This Homeland?)” poem.  

In order to strengthen and support emotions and thoughts during a speech or writing, we 
frequently consult to the poetry parts of berceste (The verse with high art value). Berceste (The 
verse with high art value) is the counterpart of the aphorism/saying of the poetry art.  

On the report; verse, couplet and quatrain from the poems of Kağızmanlı Hıfzı will be chosen and 
evaluated.  

Keywords: Berceste (The Verse with High Art Value), Kağızmanlı Hıfzı (Hıfzı from Kağızman).  
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HIFZÎ’NİN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER 

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN 

 

Özet 

“Kişiliğin içe dönük görüntüsü olarak ifade edilen benlik kavramı; ferdin, kendi kişiliği hakkında 
sahip olduğu inanç, idrak gibi zihnî muhtevalarıdır. Kendine özgü olma hâli, başkalarıyla birlikte 
olduğu zamanlarda fark edilir.  Kişinin çokluk içinde “ben” olması, kişisel varlığının ifadesi olurken, 
“biz” olması, içinde yaşadığı toplumsal yapıyla uyumlu bir hayat sürmesi süreciyle ilgilidir.  

Kişilerin toplumla uyumlu yaşaması, o toplum içinde edindiği ve başka toplumlardan farklığını 
gösteren milli kimlik/kültürel kimlik edinmeleriyle ilgilidir. Kültürel kimlik ise tek tek kişilerin, birlikte 
olarak da toplumun bir arada yaşama iradesi sergileyebilecekleri bilincinde bir eğitim ve eğitim 
sürecinde edinecekleri değerlerle yakinen ilgilidir.   

Toplumsal birliğin sağlanabilmesi ve daha da önemlisi toplumun kişi, grup, bölge, inanç gibi kendi 
alanlarının farklılıklarına rağmen büyük kitlenin bir arada yaşama iradesini sağlayacak olan değerler, 
eğitim vasıtasıyla verilir.   

Tedrisî ve gayri tedrisi yollarla verilen eğitim alanı içinde âşık tarzı edebiyat geleneği mensupları, 
zaman zaman merkezî otorite tarafından uygulanan planlı eğitim kurumları vasıtasıyla  toplumun 
değerlerini başkalarına aktarırken, çoğu zaman  planlı olmayan, geleneğin icabı eğitim faaliyetleriyle 
değer aktarımında bulunurlar. 

Hıfzî,  yetiştiği dönem ve dönemin şartları itibariyle zor bir dönemi idrak etmiştir. Bir devletin yavaş 
yavaş çöküşü, vatan topraklarının başkaları tarafından işgali; bunların getirdiği toplumsal 
problemler, Hıfzî’nin mensubu olduğu âşık tarzı edebiyat geleneğinin gereği olan 
aydınlanma/aydınlatma faaliyetlerini zorunlu kılmıştır. Hıfzî de bu anlamda içinde bulunduğu 
toplumun daha iyiye, daha güzele yönlenmesi, bir arada;  ortak değerler çevresinde toplanması 
maksadıyla şiirlerinde o toplumun değerlerini işlemiş, bunları ilerken de edebî eser yaratmanın 
gereği olarak estetik kaygıları bir yana bırakmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hıfzî, Âşık Tarzı Türk Edebiyatı, Değer Eğitimi 
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VALUES IN POEMS OF HIFZÎ 

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN 

 

Abstract 

“Expressed as the inner reflection of personality, the concept of self consists of mental contents 
such as belief and perception that the individual has about his/her own personality. Uniqueness of 
the self is realized when the individual is with other people. While being “self” of the individual 
among other people is the expression of his/her existence, being a part of “we” is about living a life 
which is compatible with the structure of the society that the individual lives in.  

Living a life in harmony with the society is about an individual’s acquisition of national 
identity/cultural identity which s/he gets from particularly his/her own society and differs from 
other societies. National identity is closely related to the values that people learn through an 
education and an educational process about the awareness of living that people can show one by 
one and also the society can show by living together in harmony.  

Values, which can maintain social unity and more importantly maintain people’s wills of living 
together as a part of a mass in spite of all differences they have on the basis of person, group, 
region, or belief, are given through education.  

Within the formal/organized and non-formal education, the members of minstrel literature 
tradition sometimes narrate values of the society through the organized educational institutions 
which are regulated by the central authority but most of the time, they transfer these values 
through the activities of non-formal education. 

Hıfzî experienced a troublesome period in terms of the conditions of the era he lived in. Gradual 
collapse of the state, invasion of the homeland by other countries, and the problems these 
situations brought necessitated enlightenment/elucidating activities which have been the concern 
of minstrel literature tradition that Hıfzî was a part of. In this regard, Hıfzî dealt with the values of 
that society in his poems with the aim of improving the conditions of his society, and gathering the 
members of the society around the common values; however, while he was dealing with these 
issues, he never gave up aesthetic concerns which have been a part of creating literary works.  

Keywords: Hıfzî, Turkish Minstrel Literature, Value Education 
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KAĞIZMANLI OZANLARIN DİLİYLE KAĞIZMAN’IN İŞGAL YILLARI, İSTİKLÂL MÜCADELESİ VE 
HAFIZ RECEP HIFZÎ’NİN ŞEHADETİ 

Prof. Dr. Ali KAFKASYALI4 

 

Özet 

24 Nisan 1877’de sınırı geçerek birkaç koldan Osmanlı Devleti’ne saldıran Rus Ordusu, Kars, 
Ardahan ve Kağızman üzerine yürür. 93 Harbi de denilen bu savaşta ilk kaybedilen vatan toprağı 
Kağızman olur. 6 Mayıs 1977 günü Kağızman’ı işgal eden Rus birlikleri, ilçe ve köylerde yapmadığını 
bırakmaz.  Rusların ve işbirlikçilerinin yaptığı zulmü, Kağızmanlı Âşık Esmanî, “93 Kağızman Ağıtı” 
adlı şiiri ile dünyaya duyurur. Savaş sonunda yapılan antlaşmalarla üç şehir, Oltu dâhil Ardahan, 
Artvin dâhil Batum ve Kağızman dâhil Kars harp tazminatı olarak Ruslara verilince Ruslara bırakılan 
Kağızman’ın perişan hâlini Âşık Cevlanî “Moskofa Kalan Kağızman” adlı destanı ile tarihe kayıt 
düşer. 

Kağızman’ın Ruslara kalışının 16. yılında gözlerini dünyaya açan Hıfzı, şiirlerinde Kağızman’ın aynı 
zamanda hasretinde kaldığı vatanın millî ve manevî değerlerini işler. 1914 Temmuz’da Birinci Dünya 
Savaşı’nın çıkmasıyla Osmanlı Devleti’nin “Seferberlik” ilân edip harekete geçmesini büyük bir 
heyecanla karşılayan Hıfzı, bu olayı “1914 Sonunda Kars’a İlerleyen Ordumuza” adlı destanı ile halka 
müjdeler. Enver Paşa’nın ordunun başına geçip Sarıkamış üzerine yürümesini de yine o, “1914-1915 
Kışında İlerleyen Ordumuza” adlı destanı ile tarihe geçer. 

Millî Mücadeleye aktif olarak katıldığı için Ermeniler tarafından gözaltında tutulan Hafız Recep Hıfzı, 
8 Nisan günü Türk Ordusunun önünden kaçan Ermeniler tarafından tutulduğu yerden çıkarılıp 
meydanda süngülenir. Ağır yaralı olarak Türk Ordusunun gelişini bekleyen Hıfzı, onları gördükten 
sonra o gece ruhunu teslim eder. “Kurban” redifli “Kavuştuk Ay-Yıldız, Allara kurban” şiirini yazmak 
Kağızmanlı Cemal Hoca’ya ve “Osmanlı” redifli kurtuluş destanını yazmak Ermeni zulmünden 
kaçarak Hasankale’ye sığınan Âşık Yusuf Sezaî’ye kalır. 

Bildiride, Kağızman’ın işgal ve istiklâl mücadelesi yıllarının tanıkları Kağızmanlı Âşık Esmanî (1855-
1914),  Âşık Cevlanî (1860- 1922),  Âşık Yusuf Sezaî (1858-1938),  Hafız Recep Hıfzı (1893-1918) ve 
Cemal Hoca (1883-1957) adlı ozanların şiirleri ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 93 Harbi, Millî Mücadele, Âşıklık Geleneği, Kağızman, Recep Hıfzı. 
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KAGİZMAN'S OCCUPATİON YEARS, STRUGGLE FOR INDEPENDENCE AND HAFEZ RECEP HIFZÎ'S 
MARTYRDOM AS TOLD BY THE KAGİZMANLİ POETS 

Professor Dr. Ali KAFKASYALI5 

 

Abstract 

On April 24, 1877, the Russian Army, which crossed the border and attacked the Ottoman State in 
many frontiers, proceeded on Kars, Ardahan and Kağızman. The first land lost in this war, also 
called the War of 93, becomes Kagizman. Russian troops occupying Kagizman on May 6th, 1977 did 
awful things in the surrounding towns and districts.  The poet Esmanî from Kagizman announces to 
the world the persecution of the Russians and their collaborators with the poem "93 Kağızman 
Ağıtı". At the end of the war, when three cities, Ardahan including Oltu, Batum and Kagizman 
including Artvin, and Kars were given to Russians as a war compensation with the treaties, the poet 
Cevlani records in the history the miserable state of Kagizman with the saga "Kagizman Given to 
Moscow." 

Born in the 16th year of the anniversary of the Russian rule over Kagizman, Hifzî treats the national 
and spiritual values of his homeland, which Kagizman has longed for in his poems.  In 1914, with 
the emergence of the First World War, Hıfzı welcomes the events with eagerness as the Ottoman 
Empire declared "mobilization" and acted with great enthusiasm, and this event was heralded with 
the saga "To our army which advances to Kars at the end of 1914." He again retells the events as 
Enver Pasha led the army to Sarikamis with the epic poet named "To Our Army Which Advances in 
the Winter of 1914-1915". 

Hafiz Recep Hifzi, who was kept in custody by the Armenians for being actively involved in the 
National Struggle, was removed from the place where he was held and bayoneted by the 
Armenians who were retreating in the face of the advancing Turkish Army on April 8. Waiting for 
the arrival of the Turkish Army as he was seriously wounded, Hifzî passed away that night after 
seeing them. It was the vocation of Cemal Hoca from Kagizman to write the poem named "Met the 
Crescent and the Star, Martyr to Reds," with "martyr" as the redife, and of the Poet Yusuf Sezai, 
who took refuge in Hasankale from the persecution of the Armenians, to write the saga of national 
independence with "Ottoman" as the redife. 

In the presentation, the witnesses of Kagizman's years of occupation and independence struggle, 
Poet Esmani of Kagizman (1855-1914), Poet Cevlanî (1860-1922),  Poet Yusuf Sezayî (1858-1938), 
Hafez Recep Hifzî (1893-1918) and Cemal Hoca's poems (1883-1957) were examined and 
evaluated. 

Keywords: War of 93, National Struggle, The Fate of Folk Poetry, Kagizman, Recep Hifzi. 
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İŞGAL VE KURTULUŞ DÖNEMİNİN KAĞIZMANLI HIFZI HAYAT VE YARATICILIĞINA ETKİSİ 

Doç.Dr. Kemine HEVİLKIZI6 

 

Özet 

Kağızman doğumlu Türk halk şairi ve ozanı Kağızmanlı Hıfzı özgün tasvir-terennüm yeteneğine, 
akıcı, ahenkli bir üsluba, zengin sanatsal yaratıcılığa sahip bir şahsiyet olmuştur. Onun şiirleri 
genellikle dörtlük biçiminde, hece vezinli, anlaşılır bir dilde yazılmıştır. Şiirinde yaşam ve ölüm 
sorunu, doğa güzelliklerinin tasviri, dine olan bağlılığının terennümü, aşk şiiri tasavvuf ve bu gibi 
ilginç motiflere sık sık müracaat etmiş Hıfzı yaratıcılığında kahramanlık konusu da özel bir yer 
tutuyor ve kırmızı hat olarak geçiyor. Kalbinde her zaman vatan toprağına büyük aşk taşıyan ozan-
şair bu aşkı büyük bir ustalıkla nazım'a çekmeyi başarmıştır. 

Savaş döneminin Kurtuluş Savaşı’nın Hıfzı hayat ve eserlerinde etkisi yadsınamaz. O, esaret altında 
büyümüş, bir kaç katliamlara şahit olmuştur. Bu acılı günlerin, azap-eziyetlerin, acılarını her zaman 
yüreğinde hissetmiş ve tüm bunları büyük maharet duygusu ile ağıt ve destanlarda yansıtmıştır. 
Şairin "1915 ağıtı" adlandırdığı beyazı içerikli şiiri de bu açıdan oldukça yaygındır. Şiirden 
anlaşılmaktadır ki, 1915 yılında, bir bayram gününde Kağızman nüfusu Rus ve Ermeniler tarafından 
acımasız bir katliama maruz kalıyor. Nice insan katlediliyor, mülk yağıyor, her yan tahrip ediliyor. 
Hıfzı bu korkunç manzarayı kalp ağrısı ile uzun bir ağıda aktarıyor. Şiirde karalar bağlayarak yas 
tutmuş insanların durumunu, masum insanların dağlar yaran feryadını, evladını kaybetmiş 
annelerin, annelerini kaybetmiş çocukların feryadını, ahu-zarını tasvir eden mısraları okurken, 
etkilenmemek imkânsız. Özellikle de, uzun süre ermeni işgalcilerin kanlı soykırımlarından eziyet 
çekmiş bir milletin temsilcisi olarak söyleye bilirim ki, bu satırları okurken Karabağ'da, Hocalı'da bin 
bir azap ve işkencelerle öldürülen masum, silahsız yurttaşlarımı hatırlayabilmem. Tarih, işgalcileri 
her zaman büyük nefret ve lanetle yâd edecek. 

Büyük şair Kağızman’ın kurtuluş günlerinde ise zafer sevincini, zafer ümidini terennüm eden şiirler 
de yazmıştır. "1905 de Musibah Orduya" adlı şiirinde esaret altındaki Kars topraklarını kurtarmaya 
gelen Osmanlı ordusuna övgüler yağdırmış, onların düşmana karşı azimkâr mücadelelerinden, 
kahramanlık ve cesaretlerinden bahsetmiştir. 

Doğu Anadolu'da bulunan Kars ilinin Kağızman eyaletinde yetişmiş kudretli halk ozanı, söz sanatkârı 
Kağızmanlı Hıfzı 1918 yılının 8 Nisan gününde ermeni vahşetinin kurbanı olmuştur. Nitekim 
Kağızman’da da amansız kıyıma başlayan Ermeniler tarafından Gamir Damı denilen hapishaneye 
doldurulup öldürülenler arasında o da vardı. Üç süngü yarası ile ağır yaralanan şair 1918 yılın 9 
Nisan’ında vefat ederek şehitlik mertebesine yükselmiş, Kağızman şehit mezarlığında 
defnedilmiştir. 25 yıllık ömrüne 10 yıllık sanat hayatı sığdıran, edebiyat tarihinde özgün iz bıraka 
bilen, ozan-şairin "eğer yaşasaydı daha birkaç sanat örnekleri yaratacaktı" sorunun cevabını tahmin 
etmek pek zor değil. 

Anahtar Kelimeler: Kağızman, Hıfzı, kahramanlık konusu, kurtuluş savaşı, 1918. 
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INFLUENCE OF THE OCCUPATION AND SALVATION PERIOD ON LIFE AND CREATIVITY OF 
KAGIZMAN HIFZI 

Associate Professor Kamina HEVİLKIZI7 

  

Abstract 

Kağızmanlı Hıfzı life and creativity Kağızmanlı Hıfzi, the Turkish folk poet and poet, born in 
Kağızman, has been a personality, a flower, harmonious style and rich artistic creativity. His poems 
are written in a four-language form, in a syllable, in an understandable language. The issue of life 
and death in poetry, the description of the beauty of nature, the admiration of the religion, the 
love lyricism, and so on. Hypothesis in his work often involves some of the most interesting motifs, 
and the heroic theme also takes a special place and goes red as a line. The poet, always in love with 
his native land, was able to draw this love with great skill. The impact of the war era of survival in 
Hifzi's life and work is undeniable. He grew up under bondage, witnessed a series of massacres. It 
has always felt the painful days, suffering, and all of them reflected in the minds and epics with a 
great sense of accomplishment. The poet's poetry, called the "1915 Network", is also very 
remarkable. It is clear from the poet that in 1915, on the day of a feast Kagizman population was 
subjected to a brutal massacre by the Russians and Armenians. How many people are killed, 
property is stolen, and every side is destroyed. Hifzi transmits this terrible sight with a long line of 
pain in the heart. 

It is impossible to be impressed when reading verses describing the state of mourning in the 
poetry, the mourning of the innocent people, the mourning of the moon, the mothers who lost 
their offspring, the children who had lost their mother, In particular, I can say that for a long time 
the representatives of a nation suffering from the bloody tragedies and genocide of the Armenian 
invaders, I could not recall my fellow countrymen who were killed innocent in Karabakh, in Khojaly 
with a thousand torments and tortures while reading these lines. History will always remember 
invaders with great hatred and curse. In the days of Kagazma's liberation, the great poet writes 
poems that echo the triumph of victory, the triumph of victory.  In his poem "The Army In 1905," 
he praised the Ottoman army, who had escaped the captured Kars, and spoke of their heroic 
struggles, heroisms and deeds  de Hifzi Kagizman a prominent folk singer who grew up in the 
province of Kars, Kars province in eastern Anatolia, was the victim of Armenian brutality on April 8, 
1918. Thus, in Kagizma, there were also those who were executed by the Armenians who had 
begun the relentless massacre in the prison called Gamir's roof. The poet was seriously wounded 
with three bayonet wounds and died on April 9, 1918, at the peak of martyrdom and buried in the 
grave of Kağızman. It is not difficult to imagine the answer to the question of whether the poet 
would "create more craftsmanship if he lived" for 10 years of artistic life in his 25-year life, a unique 
trace in the history of literature. 

Key Words: Heroic theme, Hifzi Kağızman, salvation war, 1918 
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KAĞIZMANLI HIFZI VE MİKAİL MÜŞFİK ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA 

Doç.Dr. Könül HACIYEVA8 

 

Özet 

Kars’ın ünlü âşıklarından olan Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı ve sanatı bir çok yönleri ile bize meşhur 
Azerbaycan şairi Mikail Müşfik’i hatırlatıyor. Şöyle ki, bu iki şairin yaşam hikâyelerindeki ortak 
hüzünlü notalar, şiirlerindeki üslup ve konu benzerlikleri şiirleri arasında karşılaştırma yapmamızı 
sağlıyor. Asıl adı Recep olan Kağızmanlı Hıfzı gibi Mikail Müşfik de genç yaşında hayata veda 
etmiştir. Hayatının otuzuncu baharında Pantürkist adlandırılarak, devlete karşı çalışmakta suçlanmış 
ve idam edilerek naaşı Hazar denizine atılmıştır. Şiirlerinde yurt ve millet sevgisinin, insan ve tabiat 
güzelliklerinin övüldüğü, bir duygu ve kalp şairi olan Muşfik 30 yıllık kısa ömründe halk edebiyatının, 
âşık şiirinin etkisi ile kaleme aldığı güzel eserleri ile ün kazanmıştır. Mikail Müşfik’ten on beş sene 
önce dünyaya gelen Kağızmanlı Hıfzının beşeri aşk ve vatan sevgisi ile sevinç ve hasret duygularıyla 
yoğrulmuş ince şair ruhunu yansıtan şiirleri Türk halk söz sanatının seçkin örnekleridir. Hıfzı 
mahlasını hafızlığından dolayı alan şairin şiirlerindeki tasavvufi görüşler onun zengin manevi 
dünyası ile tanışmamızı sağlıyor. Ömürleri bir-birine çok da uzak olmayan tarihlere tesadüf eden bu 
iki şairin şiirlerindeki yakınlık aynı soydan gelen iki kardeşin kalp ve ruh yakınlığıdır, dersek, yanılmış 
olmayız. “Yine hayalime düştü sevdiğim, Di gel yollarına kurban olduğum” diyen Hıfzı’dan bir kaç 
sene sonra Müşfik bu satırları yazacaktı: “Bilmem harda kaldı o nazlı turnam, O hoş sedasına kurban 
olduğum”. Şair Hıfzı’nın “Esen rüzgârlarla yine bir selam söyle dillerine kurban olduğum” demesine 
Müşfik sanki bu sözlerle yanıt veriyordu: “Men iltifat ettim, o kaçdı menden, kaçkın edasına kurban 
olduğum”. Baktığımız örneklerde bir-birinden habersiz iki şairin şiirlerindeki gönül bağını görmemek 
mümkün değil. Her biri yazdığı “Gönül” adlı şiirinde gönülden şikayetini dile getiriyor. “Sever bir gül 
gibi mahbubesini düşer bülbül gibi bizare gönül” diyen Hıfzı’nın ardından Müşfik sanki onun 
sözünün devamını getirircesine şöyle der: “Kaldım hicran umuduna, Ey kırılan şişe gönül”. 
Bildirimizde bu iki şairin şiirleri karşılaştırılarak hayat ve sanatları arasındaki yakınlıktan 
bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, âşık, Müşfik, Azerbaycan 
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A COMPARİSON BETWEEN KAGHIZMANLI HIFZI AND MİKAİL MUSHFİG 

Associate Professor Konul HAJIYEVA 

 

Abstract 

Kaghızmanlı Hıfzı, one of the famous lovers of Kars, reminds us the famous Azerbaijani poet Mikail 
Mushfig with many aspects of his own life and art. That is, the common sad memoirs of these two 
poets' life stories, poetry style and subject similarities make us to compare their poetry. His real 
name was Rejeb, like Kaghızmanlı Hıfzı, Mikail Mushfig is also left the life when he was young. In 
the thirtieth spring of his life, he was called a panturkist, accused of working against the state and 
executed and his body was thrown into the Caspian Sea. In his poetry, Mushfig, a poet if heart, who 
praised the beauty of the country and the nation, the human and natural beauties, has earned a 
reputation for his beautiful works of folk literature in the short life span of 30 years, influenced by 
the love poetry. The poetry of Kaghızmanlı Hıfzı, who came to the world fifteen years before from 
Mikail Mushfig, reflects the fine poet soul mingled with human love and homeland love, with joy 
and longing feelings are outstanding examples of Turkish folk art. The mystic views in the poet's 
poems that receive the memory of the mausoleum give us to meet his rich spiritual world. The 
closeness in the poetry of these two poets whose lives are not very far away is not to be 
misunderstood, if the two brothers who came from the same soul are close to heart and soul. In 
the patterns we look at, it is not possible to see the heartbreak in the poems of two poets unaware 
of one. Each one expresses his heartfelt complaint in his poem “Gonul” (“Soul”). We will talk about 
the closeness between life and arts by comparing the poems of these two poets. 

Keywords: Kaghızmanlı Hıfzı, ashuk, Mushfig, Azerbaijan 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN TÜRKÜ GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ 

Prof.Dr. Ali YAKICI9 

 

Özet  

Kağızmanlı Recep Hıfzı, çeyrek asırlık kısacık ömründe, koşma ve destan başta olmak üzere divan, 
semai, sicilleme vd. türlerde onlarca şiir üretmiş halk şairlerimizdendir. Yaşadığı coğrafyada Türk 
halkının gözü, kulağı ve yükselen sesi olan Hıfzı, Ermenilerin diğer coğrafyalarla birlikte özellikle 
Doğu Anadolu Bölgesinde yaptıkları Türk soykırımında yine Ermeni çetelerince elleri, ayakları 
bağlanarak evinde öldürülmüştür. Ermeniler belki gencecik yaşında bir şairi, bir sanatçıyı, zulme ve 
zalimlere, işgalcilere karşı haykıran bir sesi o an için susturmuşlar ya da susturduklarını sanmışlardır. 
Halbuki Recep Hıfzı, bu gün de yaşamakta, destanlarıyla, koşmalarıyla, semaileriyle, divanlarıyla ve 
türküleriyle zulme ve zalimlere karşı haykırışını sürdürmektedir. 

Türkler, ana dili Türkçe olanlar, Türkçeyi bir iletişim dili olarak kullananlar, Türkçe yazıp Türkçe 
konuşanlar çoğu zaman kendini türkülerde aramış ve onlarda bulmuştur. Eğlenirken türkülerle 
coşmuş, ağlarken başını türkülere vurmuştur. İçini türkülere dökmüş, sırlarını türkülerle paylaşmış, 
derdini türkülere açmış, aşkını, sevdasını, hatırasını, gönlünü, kalbini, yüreğini türkülerle ortaya 
koymuştur.  

Türküler, Türkçenin var olduğu günden bu yana varlığı bilinen kültür miras hazinesidir. Türküler 
zaman içinde anonimleşerek halkın ortak kabulleri arasında yer almakla birlikte bunların kaynak 
kişileri, ilk söyleyenleri, yakıcıları genellikle ozanlar/ âşıklar/ halk şairleri olmuştur. Bugün 
repertuvarlarda yerini alan binlerce türküde halk şairlerini etkisi ve katkısı büyüktür. Türkü 
repertuvarına türkü hediye eden sanatçılardan biri de Kağızmanlı Recep Hıfzı’dır. 

Recep Hıfzı’nın çok kısa süren ömründe ürettiği türkülerden 50 kadarı türkü repertuvarlarına 
zenginlik katmaktadır. Hıfzı’nın “Sefil Baykuş” gibi çok bilinenleri dışında repertuvarlarda yer alan ve 
çeşitli sanatçılar/ yorumcular tarafından günümüzde söylenmekte olan bazı türküleri şöyle 
sıralanabilir:  

Ağlama Gözlerim Mevla Kerimdir, Aşka Düşeli, Ben Garibim, Benim Derd-i Derunumu, Bin 
Üçyüzotuzbir Tarih, Bir Bölük Turnalar, Bu Ah u Zarımı Kimler Dinlesin, Bu Meydanda, Eğlen Eğlen, 
Ezel Seyranımda, Günüdür, İshak Kuşları, Küsmemişim Ben Senden, Mübarek olsun, Seher Yelleri, 
Uyan Gözlerine Kurban Olduğum vd. 

Bu çalışmamızda, Kağızmanlı Recep Hıfzı’nın TRT Repertuvarı başta olmak üzere diğer musiki 
repertuvarlarında yer alan türkülerinin/ türkü formatında icra edilen şiirlerinin türkü kültürü ve 
kültürel miras hazinesine katkısı/ katkıları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, türkü kaynağı, türkü arşivi, türkü geleneği 
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THE PLACE OF KAĞIZMAN’S HIFZI IN TURKISH FOLK SONG TRADITION 

Prof.Dr. Ali YAKICI 

 

Özet  

Kağızman’s Recep Hıfzı is minstrel who produced dozens of poems, especially the genres of ballad 
(koşma) and epic and also divan, semai, sicilleme etc. in his short life. In the geography, where he 
lived, Hıfzı had been the Turkish people’s eyes, ears and voices. He was killed by tying his hands 
and feet by the Armenian gang which carried out Turk genocide especially in the Eastern Anatolia 
Region as well as other geographical regions. The Armenians may have thought that they settled a 
young poet hash and silenced the voices against the occupiers, persecution and cruelty at that 
time. However, Recep Hıfzı’s epics, ballad, semai, divan and folk songs have continued even today 
and his shout against persecution have continued with his works.   

Turks, people whose mother language is Turkish, those who use Turkish as a communication 
language often find themselves in folk songs. They had fun with folk songs and also cried with folk 
songs. They shared their secrets with the folk songs; they revealed their trouble, their love, their 
memory and their heart through folk songs.  

The folk songs are the cultural heritage that they have existed since the Turkish has existed. The 
folk songs became anonymous during the time, thereby they became one of the common values of 
the community as well as their resources, first performers, generally poets / minstrels. Today 
minstrels’ influences and contributions on the thousands of folk songs, which take place in the 
repertoire are very important. One of the artists who leaved the folk songs to the repertory of the 
folk songs is Kağızman’s Recep Hıfzı. 

50 folk songs which Recep Hıfzı performed in his very short life, add richness the repertoire of folk 
songs. Except from his well-known folk songs like “Sefil Baykuş (Miserable Owl)”, his folk songs 
which take place in the repertoires and performed by many artists can be listed as follows:  

“Ağlama Gözlerim Mevla Kerimdir, Aşka Düşeli, Ben Garibim, Benim Derd-i Derunumu, Bin 
Üçyüzotuzbir Tarih, Bir Bölük Turnalar, Bu Ah u Zarımı Kimler Dinlesin, Bu Meydanda, Eğlen Eğlen, 
Ezel Seyranımda, Günüdür, İshak Kuşları, Küsmemişim Ben Senden, Mübarek olsun, Seher Yelleri, 
Uyan Gözlerine Kurban Olduğum” and so on.  

In this study, contribution/s of the folk songs or poetry performed as a form of folk song in the 
music repertoires of Kağızmanlı Recep Hıfzı, especially the repertoires of the Turkish Radio and 
Television Corporation (TRT) and other musical repertoires, will be interpreted in the folk song 
culture and cultural heritage. 

Key Words: Cultural heritage, folk song resource, folk song archive, folk song tradition.   
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN DIŞINDAKİ “HIFZI” MAHLASLI DİĞER ÂŞIKLAR-ŞAİRLER 

Hayrettin İVGİN 

 

Özet 

Asıl adı Recep olan Hıfzı, 1983’te Kağızman ilçesinde doğdu. Küçük yaşta medreseye yazıldı. 
Hafızlık icazetine sahip oldu. Çiftçilikle uğraşıyordu.  

On beş yaşında kaval çalmaya ve şiir söylemeye başladı. 1911 yılında Sona ile evlendi. Sona 
1918’de vefat etti. Üç çocuğu yetim kaldı. Aynı yıl içinde Ruslardan geri alınan Erzurum ve Sarıkamış 
yöresinden kaçıp Ermeniler tarafından süngülenerek katledildi. Şehit olduğunda 25 yaşındaydı. 

Çoğunlukla sevgi, doğ, özlem ve din konularını işleyen Hıfzı’nın şiirleri;  akıcı, yalın ve liriktir. 
Koşma ve destan türünde ürünler vermiştir. Yirmi beş yaşında ölen emmisinin kızı Ziyade için 
yazdığı Sefil Baykuş adlı şiiri ağıt-destan türünün en güzellerindendir. 

Hıfzı mahlası ile şiir yazan ve söyleyen diğer âşık-şairlerimiz de bulunmaktadır. XIX. yüzyılda 
yaşayan Bektaşî saz şairi Bolvadinli bir âşık vardır ki aruzla da şiir yazmaktadır. Âşık Hıfzı olarak 
bilinmektedir. XVIII. yüzyılda yaşayan bir diğer Âşık Hıfzı da mersiyeler yazmakta olup zaman zaman 
aruzla da şiirler ortaya koymuştur. 

Alaca’nın Söğütözü köyünden olan asıl adı Mustafa olan XIX. yüzyılda yaşayan Âşık Hıfzı adlı 
aşığımızın da cönklerde şiirlerine rastlanmaktadır. 

1860-1915 yılları arasında yaşayan Artvin’in Yukarı Maden köyünden Hodlu Âşık Hıfzı da 
medrese öğrenimi gören bir âşık-şairdir. 

Merzifonlu Âşık Hıfzı da aynı dönemlerde yaşamıştır. Hıfzı Baba (?-1913) ise İstanbullu bir 
Bektaşî şairidir. Bektaşî şairdir. Hafız Kâmil, XIX. yüzyıllarda yaşamış Divriği-Erikli köyünden bir 
âşıktır ki Sefil Nazmî olarak da bilinir.  

Hıfzı Mehmet Efendi, XVI. yüzyılda yaşamış bir şair ve bilgindir. O da medrese öğrenimi 
görmüştür. Divanı ve nesirleri de bulunmaktadır. 

Hafız adıyla tanınan bilinen pek çok; Türk bestekârı, virtüöz, ses sanatçısı, hanendesi, 
gazelhanı bulunmaktadır. 

Tebliğim de Kağızmanlı Hıfzı’nın sanat düzeyini kısaca ortaya koyduktan sonra, “Hıfzı” veya 
“Hafız” mahlasını kullanan diğer âşık, şair ve sanatkârlardan söz edilecektir. 
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SEFİL BAYKUŞ AĞITININ ÖZNESİ 

Bican Veysel YILDIZ 

 

Özet 

Hayatı üzerine çok fazla çalışma yapılmamış olan Kağızmanlı Hıfzı’nın en çok bilinen eseri olan “Sefil 
Baykuş” isimli ağıdının kime yazıldığı hakkında değişik rivayetler var. Bu rivayetlerden en yaygın 
olanları; ağıdın Kağızmanlı Hıfzı’nın eşi Sona için yazılmış olduğu rivayeti ile bu ağıdın Kağızmanlı 
Hıfzı’nın amcasının kızı olan Ziyade isimli 15 yaşında vefat eden genç kız için yazıldığı rivayetleridir.  

Çalışmamızla Kağızmanlı Hıfzı’nın hakkında yazılmış yazılar ve yayınlanmış eserler taranarak, ayrıca 
yörede Kağızmanlı Hıfzı’yı ve “Sefil Baykuş” ağıdının asıl öznesi olan eşi Sona’yı çok yakından tanıyan 
kişilerden derlenen bilgiler değerlendirilerek bu şiirin öznesi tespit edilecektir. Çalışmanın en önemli 
kaynaklarından biri de Kağızmanlı Hıfzı’nın ailesinden onun oğlunu, gelinini ve Sona’nın babasını 
bizzat görmüş olan ailenin en yaşlı kişilerinin bu ağıdın öznesi ile ilgili bilgilerinin yer aldığı ses ve 
görüntü kayıtları olacaktır. 

Bir şiiri, özellikle bir ağıdı incelerken üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan biri de şiirin 
anlamıdır. Şairin sözlerinin anlamları, bu anlamları besleyen semboller, telmihler, teşbihler ve diğer 
anlam unsurları bakımından da şiirin incelemesi yapılarak öznenin doğru tespiti yapılmaya 
çalışılacaktır. 

Yapılan çalışmada öznenin tespiti beş değişik yolla ortaya konulacaktır:  

 Hıfzı’nın ve eşi Sona’nın hayat hikayesinin görgü tanığı yöre halkının rivayetleri, 
 Hıfzı’nın hayatının ve eserlerinin yer aldığı kitap, makale, tez vb. yazılı dokümanların 

incelenmesi, 
 Hıfzı’nın ailesinden kişilerin aktardığı rivayetlerin değerlendirilmesi, 
 Hıfzı’nın karakter ve kişiliğine dair bilgilerin değerlendirilmesi, 
 Ağıtta geçen sözler ile Ziyade ile Sona’nın durumlarının değerlendirilmesi. 

 

Hazırlanacak bildiri ile Sefil Baykuş ağıdının öznesinin Ziyade değil, Sona olduğu delilleri ile ortaya 
konacaktır. 
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SANATKÂRIYLA BÜTÜNLEŞEN VE ONDAN DAHA FAZLA ÜNLENEN ESER ÖRNEĞİ OLARAK “SEFİL 
BAYKUŞ” ŞİİRİ 

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN* 

Arş. Gör. Muhammet Emin ALTINIŞIK** 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı’nın “Sefil baykuş ne yatarsın bu yerde” mısraıyla başlayan şiiri, yaklaşık bir asırdan 
beri geniş kitleler tarafından icra edilmekte ve dinlenmektedir. Hem âşık tarzı şiir geleneği hem 
anonim halk şiiri çevrelerinde geniş bir yer bulan şiir, şairi olan Hıfzı ile öylesine bütünleşmiştir ki bir 
başka şair “baykuş” motifini kullanarak bir şiir söylememiş yahut söylese bile Hıfzı’nın şiiri kadar 
ünlenmemiştir. Hıfzı denilince “Sefil baykuş”, “Sefil baykuş” denilince Hıfzı akla gelir olmuştur. 
Konunun bir başka boyutu da anonim halk müziği formatında icra edilen “Sefil baykuş” türküsünün 
geniş kesimlerce dinlenmesine rağmen şairinin herkes tarafından bilinmemesidir. Böylece “Sefil 
baykuş” şiiri, sanatkârıyla bütünleşen ve ondan daha fazla ünlenen bir edebi mahsul özelliğine sahip 
olmuştur. Edebiyat tarihimizdeki bu vakıanın hangi şartlar altında hangi faktörlerin etkisiyle ortaya 
çıktığı, araştırılmaya değer bir husustur. Bu araştırmada söz konusu şiirin icracıları, dinleyicileri ve 
icra mekânları araştırılarak müzik ve edebiyat dünyamızdaki yerinin belirlenmesine çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Sefil Baykuş, Ağıt, Âşık Şiiri 

 

 

THE POEM TİTLED “THE MİSERABLE OWL" AS AN EXAMPLE OF A WORK OF ART THAT WAS 
İNTEGRATED WİTH İTS ARTİST AND BECAME MORE FAMOUS THAN HİM 

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN 

Research Assistant Muhammet Emin ALTINIŞIK 

 

Abstract 

The poem by Hıfzî of Kağızman, which starts with the line “The miserable owl, why are you lying 
down here”  has been performed and listened to by large masses for around a hundred years. The 
poem which is very popular among both ashık style poetry tradition and anonymous folk poetry is 
such integrated with its poet Hıfzî, is that no other poet has ever composed a poem using the “owl" 
motif; or even if they have, it hasn't been as popular as Hifzî's poem. The name of Hıfzi makes us 
recall “ The Miserable owl", and “The Miserable owl” makes us recall Hıfzî. Another aspect of the 
topic is that, although the folk song named “The miserable owl" is listened to by large masses, the 
poet is not very well-known. Thus, the poem “The Miserable owl" has become a work of art which 
is integrated with its poet, and more famous than him. This issue in our history of literature is 
worth researching to find out in which conditions and through which factors it was created. In this 
research, we will be examining the performers, listeners and venues of the related poem and trying 
to determine its position in our world of music and literature. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzî, the miserable owl, elegy, ashık poetry 
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HIFZI’NIN “SEFİL BAYKUŞ” ADLI AĞIDININ SEMBOLİK ÇÖZÜMLEMESİ 

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK10 

 

Özet 

1893 yılında doğup 1918 yılında Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen ve 25 yıllık ömrüne 
unutulmaz eserler sığdıran Kağızmanlı Recep Hıfzı, yaşadığı dönemin güçlü âşıklarındandır. O, çoğu 
kişinin henüz hayatı yeni tanımaya başladığı yaşlarda aramızdan ayrılıp giderken, geride bıraktığı içli 
deyişleriyle “Hıfzı” adını hep yaşatacaktır. 

Dil, üslup ve konu yönünden oldukça güçlü olan Hıfzı’nın eserleri arasında; “Sefil Baykuş” adlı 
şiiri/ağıtı özel bir yere sahiptir. Bugün ağıt-türkü olarak da söylenen ve Âşık Gülâbî, Uğur Işılak, 
Murat Çobanoğlu, Tufan Alataş, Nazlı Öksüz, Hüseyin Öksüz, İzzet Yıldızhan, Nuri Esentürk, Tahir 
Erdoğdu, Mehmet Balaman, Maksut Koca, Mevlüt İhsanî gibi çeşitli âşık ve sanatçılar tarafından 
seslendirilen bu şiir, dinleyenlerini ayrı bir dünyaya götürür. Bir rivayete göre Hıfzı’nın, genç yaşta 
hastalanıp ölen amcasının kızı Ziyade’ye, başka bir rivayete göre ise Hıfzı’nın âşık olduğu, ama 
amcasının onu değil de diğer kızını vermesi üzerine hastalanıp yataklara düşen sevgilisinin 
(Suna’nın) ölümü üzerine yaktığı ağıttır. Söz konusu ağıtın 15 dörtlükten oluşması ve şiire konu olan 
kızın da 15 yaşında ölmüş olması tesadüfî değildir. Hıfzı’nın, “Sefil Baykuş”a cevap niteliği taşıyan ve 
sekiz dörtlükten oluşan bir şiiri daha vardır.   

Baştan sona “tecâhül-i ârif” sanatının kullanıldığı “Sefil Baykuş” adlı ağıt, sembolik açıdan 
değerlendirildiğinde zengin ve derin anlamlarla yüklü olduğu rahatlıkla görülür. Hıfzı, “Sefil Baykuş” 
terimini ölen amcasının kızı için kullanır. Baykuş, farklı kültürlerde bazen olumlu, bazen de olumsuz 
anlamlar içerirken, bu kuşun Türk kültüründe “uğursuz olduğuna” ve ölümü çağrıştırdığına inanılır. 
“Sefil”; sefalet çeken, yoksul, çaresiz, boynu bükük kişilere yüklenen bir sıfattır. Ölüm ve sefalet ise 
çaresizliği, umutsuzluğu ve tükenmişliği çağrıştırır. Bu anlamlar göz önüne alındığında şiirin/kızın 
adının bile sıradan bir yakıştırma olmadığı rahatlıkla görülebilir.  

Bu bildiride, Kağızmanlı Recep Hıfzı’nın; “Sefil Baykuş” adlı ağıtı ve bu ağıda cevap olarak söylenen, 
“Yoktur” redifli şiiri, ifade ettiği sembolik anlamaları yönüyle incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hıfzı, âşık, ağıt, Sefil Baykuş, ölüm 
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SYMBOLIC ANALYSIS OF HIFZI’S LAMENT NAMED “MISERABLE OWL”  

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK 

 

Abstract 

Recep Hıfzı from Kağızman, who was born in 1893, martyred by Armenian gangs in 1918 and filled 
unforgettable works in his 25-year life, was one of the powerful popular poet-singers of his time. 
While leaving us at the ages that most of us just started to get to know life, he will always keep the 
name “Hıfzı” alive with his sentimental expressions he left behind. 

Among the works of Hıfzı, who is very strong in terms of language, style and subject; his 
poem/lament “Miserable Owl” has a special place. Today, this poem, which is also sang as a 
lament-ballad and performed by various Turkish poupular poets-singers and artists such as Âşık 
Gülâbî, Uğur Işılak, Murat Çobanoğlu, Tufan Alataş, Nazlı Öksüz, Hüseyin Öksüz, İzzet Yıldızhan, Nuri 
Esentürk, Tahir Erdoğdu, Mehmet Balaman, Maksut Koca, Mevlüt İhsanî takes the listeners to a 
different world. According to a rumor, it is a lament which he has lamented for the dead of his 
uncle’s daughter Ziyade, to whom Hıfzı was in love with and who got sick and died young, and 
according to another rumor it is a lament which he has lamented for the dead of his lover (Suna), to 
whom Hıfzı fell in love, but got sick in bed because that his uncle did not give her in marriage, but 
gave his other daughter. It is not a coincidence that the mentioned lament is comprised of 
15quadrants and that the girl who is the subject of the poem also died at the age of 15. Hıfzı has 
another poem comprised of eight quadrants, which has the characteristics of a response to 
“Miserable Owl”. 

When the lament named “Miserable Owl”, where the art of “feign ignorance” is used from the 
beginning to the end, is evaluated symbolically, it is easy to see that it is full of rich and deep 
meanings. Hıfzı uses the term “Miserable Owl” for his uncle’s daughter who died. While owl 
sometimes has positive and sometimes negative meanings in different cultures, in Turkish culture, 
it is believed that this bird is “ominous” and evokes death. The “Miserable”; is an epithet imposed 
to persons who are miserable, poor, desperate and destitute. Death and misery evoke desperation, 
hopelessness and exhaustion. When these meanings are considered, it can easily be seen that even 
the name of the poem/girl is not an ordinary imputation. 

In this edictum, the lament of Recep Hıfzı from Kağızman, named “Miserable Owl” and his poem 
with repeated voice named “Not Exists” which is sang in reply to this lament, will be tried to be 
examined in terms of the symbolic meanings it expresses.  

Key Words: Hıfzı, Turkish popular poet-singer, lement, Miserable Owl, death 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN “SEFİL BAYKUŞ” AĞITI VE NURİ ÇIRAĞI ANLATMASI ÜZERİNE 

Prof. Dr. Ali DUYMAZ* 

 

Özet 

Çok kısa bir ömür sürmesine rağmen son derece duyarlı ve etkili şiirler üretmiş olan Kağızmanlı 
Hıfzı’nın en önemli eserlerinden birisi Sefil Baykuş ağıtıdır. Hıfzı’nın amcasının kızı Ziyade'nin genç 
yaşta ölümü üzerine mezarı başında söylemiş olduğu bilinen Sefil Baykuş ağıtı, halk arasında çok 
sevilmiş, yanık bir ezgiyle çalınıp söylenmiş bir ağıt türküdür. Pertev Naili Boratav başta olmak üzere 
pek çok araştırmacı Hıfzı’nın Sefil Baykuş adlı ağıtı üzerinde durmuşlardır. Ancak söylenişinin 
üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Sefil Baykuş ağıtı hikâyeleşerek âşıkların dilinde 
günümüze dek söylene gelmiştir. Bu âşıklardan birisi de Nuri Çırağı’dır. Bu bildiride Sefil Baykuş ağıtı 
ve hikâyesi karşılaştırmalı olarak ele alınacak, 2014 yılında Nuri Çırağı’dan derlenmiş metinle birlikte 
şimdiye kadar görülen değişimler incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Sefil Baykuş, Ağıt, Halk Hikâyesi, Nuri Çırağî. 

 

 

 

ON KAĞIZMANLI HIFZI’S “THE MİSERABLE OWL” ELEGY AND NARRATİON OF NURİ ÇIRAĞI 

Prof. Dr. Ali DUYMAZ 

 

Abstract 

One of the most important works of Kağızmanlı Hıfzı who has produced exceedingly susceptible 
and effective poems despite of a very short life span, is “The Miserable Owl” elegy. “The Miserable 
Owl” elegy known to be said by Hıfzı on the daughter of his uncle, Ziyade’s death at the young age, 
is a popular song among the people, played and said with a burned melody. Many researchers, in 
particular Pertev Naili Boratav, have urge upon Hıfzı's “The Miserable Owl” elegy. However, in spite 
of it has been a long time passed, “The Miserable Owl” has been told in spheech of minstrels being 
storify. One of these minstrels is Nuri Çırağı. In this declaration, “The Miserable Owl” and its story 
will be discussed comparatively, changes observed up to now will be examined together with the 
text compiled from Nuri Çırağı in 2014.  

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Miserable Owl, Elegy, Folk Story, Nuri Çırağî. 
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KAĞIZMANLI HIFZI ESERLERİNDE AĞITLARIN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Sadakat NEMETOVA11 

 

Özet 

Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde anlatan edebi metinlerdir.  Ağıt, bir ölüm üzerine belli bir 
geleneğe uyularak yapılan törenlerde yakılmış ve söylenmiş bir de böyle bir törende yakıldığı halde 
daha sonra da hatıralarda yaşayan türkü olarak iki anlama gelir. 

Ağıt yakmanın Türk toplumunda çok eski bir geçmişi vardır. Eski Türklerin üç önemli töreni vardır. 
Bunlar “sığır”,” şölen” ve “yuğ”dur. İslamiyet’ten önceki dönemde ünlü bir kişinin ölümünden sonra 
yapılan ve yuğ adı verilen dinsel yas törenlerinde ”sagu” denen şiirler söylenirdi. Bu şiirlerde ölünün 
iyilikleri, yaşarken yaptığı işler anlatılırdı.    Savaşlar, kavgalar, çekilen acılar, yaşanan ölümler 
sonucu, ağlanarak söylenen, yakılan ağıtlar vardır. Bu ağıtların yakıcısı genelde halktır, analardır, 
babalardır, ehli dil insanları,  halk ozanlarıdır. 

Kağızmanlı Hıfzı da ağıt hususunda yeri kolaylıkla doldurulamayacak bir güce, bir yeteneğe sahiptir. 
Onun ağıt yakmak başarısını 1915 yılında Türklere yapılan toplu katliamın dile geldiği uzun ağıt teyit 
etmektedir.  Hıfzı, bu ağıtından sonra amcasının kızı Ziyade için yaktığı Sefil Baykuş ağıtıyla sanatının 
zirvesine ulaşmıştır. Bu ağıtın haricinde ölen eşi Sona için de bir ağıt yakmıştır.  O, ağıtlarını yalın ve 
içli bir söyleyişle dile getiren büyük bir ağıt ustasıdır. 

Hıfzı yaşadığı ölüm acılarını yüreğinin en derin yerinde hissetmiş ve duygularını ağıtlarla mısralara 
dökmüştür. Onun Sefil Baykuş adlı ağıtı ve amcasının kızı Ziyade ağzından yazdığı, har iki ağıtın 30 
kıtaya ulaştığı uzun sırlı bir şaheserdir. Sefil Baykuşun 15 kıtası tamam olarak bulunmuş ancak 
Ziyadenin ağzından söylediği şiirin 8 kıtası ele geçmiş olup diğer 7 kıtası derlenememiştir. 

Hıfzının aynı mahallede bulunan ve birlikte büyüdüğü amcasının kızı Ziyadenin halk arasında ince 
hastalık denilen verem hastalığına yakalanarak ölmesi üzerine yaktığı Sefil Baykuş ağıtı, sade bir 
dile, akıcı bir üsluba ve içten bir söyleyiş özelliğine sahip bir eserdir. Bu eserin böyle güzel ve eşsiz 
olmasına şairin büyük hayal gücü ve onun sanatkârane kişiliği bir vesiledir. 

Hıfzı, bu ağıtında ölen amcasının kızını ve defnedildiği mezarlığı çoğu âşıkların kavrayamadığı çok 
özel bir anlayışla dile getirmiştir. O, mezarlığı bir virane meskene, göçüp mezarlığa konan insanı da 
bir baykuşa benzetmiştir. Halk arasında söylendiği gibi mezarlık bir virane şehirdir. 

Anahtar Kelimeler: ağıt, Hıfzı, Ziyade, Sefil baykuş, Kağızmanlı 
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INVESTIGATION OF THE POEMS IN CREATION OF KAGIZMANLI HIFZI 

Associate Professor Sedaget NEMETOVA12 

 

Abstract 

Mourning poems are literary texts that lively describe the general grief and sorrow of people. Such 
poems are folk songs that have been dedicated to a ceremony, that follow a certain death tradition 
and then retold in such ceremonies.  

Retelling mourning poems has got an ancient history within the Turkic people. There are three 
important ceremonies in the ancient Turkic society. They are "funeral ceremony", the "feast" and 
the “mourning ".  In the Pre-Islamic era, in the religious funeral ceremony, after the death of a 
prominent person, there were retold the poems that were called “sagu”. The good deeds that they 
had done, the things they had done in their lifetime were described in those poems. There are the 
poems that describe the wars, fights, sufferings, deaths and sorrows by weeping. The creators of 
those poems are generally the people, mothers, fathers, poets and ashugs. 

Kagızmanlı Hifzi also had a power and ability of retelling such kind of poems and there was not 
anybody equal to him on retelling such poems. His success in poetry was expressed in the large 
poem that described the mass murder committed against the Turks in 1915. After those poems, he 
came to the peak of his art with the poem “Unhappy Owl” dedicated to his uncle's daughter 
Ziyade. Besides that poem he wrote a poem to the memory of his wife Sona. He was a great master 
of poetry who expressed his sorrows in a simple and intuitive way. 

Hifzi expressed the death sufferings that he felt in the rhymes. His poem “Unhappy Owl” and the 
poem written by the name of his uncle’s daughter Ziyade, was a long and witty masterpiece of 30 
chapters. 15 chapters of the poem “Unhappy Owl” have been found. 8 chapters of the poem that 
he wrote by the name of Ziyade have been found, but the other 7 chapters are missing. 

He dedicated the poem “Unhappy Owl” to his uncle’s daughter Ziyade, who lived in the 
neighborhood and grew up together with him. She died of tuberculosis, which was called the fine 
disease among the people. It is the poem that has no equal, with a simple language, a fluent style 
and a sincere feature, imagination and the personality of his craftsmanship. 

Hifzi expressed his feelings about his uncle’s daughter and the cemetery where she was buried, by 
the language of poetry that, the other craftsmen couldn’t understand easily.  As it is said among 
the people and described in the poem, the cemetery resembled a wrecked city and the people that 
were buried there, resembled an owl. 

Key Words: mourning, Hifzi, Ziyade, unhappy owl, Kagizmanli 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAYKUŞ VE HIFZÎ'NİN ŞİİRLERİNDE BAYKUŞ İMGESİ 

Prof. Dr. Gülhan ATNUR13 

Rumeysa Meliha GÜNAY14 

 

Özet 

Kuş, Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Kuşlarla ilgili inanışları birçok mit ve din 
şekillendirmiştir. İnsanoğlu, tabiatta anlamlandıramadığı birtakım kavramları kendince kanıtlara 
dayandırma ihtiyacı duymuş ve bu ihtiyaçtan kuşlar da nasibini almıştır. İnsanlar, kuşların 
davranışlarını gözlemlemiş, bu gözlemler sonucunda onlara çeşitli anlamlar yüklemiştir. Fiziksel 
yapıları, uçabilmeleri, güçlü ya da daha zayıf olmaları gibi özellikleri, kuşların kültür içindeki 
konumlarını belirler. Kartal, atmaca, doğan, şahin gibi yırtıcı kuşlar erkeklerin ve gücün; kanarya, 
bülbül, serçe gibi kuşlar ise kadınların simgesi olmuştur. Bir simge olmanın yanı sıra kozmogoni 
mitlerinde denizin dibinden toprak çıkarma gibi aktif rol üstlendiklerini açıkça görürüz. Kuş aynı 
zamanda boyları, toplulukları simgeleyen bir ongun hayvan olarak da karşımıza çıkar.  

Türk kültüründe hakkında müspet veya menfi birçok hikâye ve inanış bulunan kuş vardır. Bunlardan 
biri de baykuştur. Baykuş, yalnızca Türk kültüründe değil birçok kültürde kötülüğün ve uğursuzluğun 
simgesi kabul edilir. Terkedilmiş yerlerde yaşamaları, genellikle geceleri görünmeleri gibi özellikleri 
baykuşlar hakkında çeşitli anlatı ve inançların şekillenmesine sebep olur. Baykuş, bu özelliklerinden 
dolayı âşıkların, "ayrılık, gurbet, ölüm, yalnızlık" temalı şiirlerinde kullandıkları önemli bir motif 
haline gelmiştir. Ancak baykuşun yalnızca olumsuz bir çerçevede ele alındığını söylemek yanlıştır. 
Gerek bizim kültürümüzde gerekse farklı kültürlerde taşıdığı olumlu anlamlar da vardır. Yunan 
mitolojisinde bilgelik tanrıçası olan Athena, daima bir baykuşla tasvir edilir. Yine Yunan 
mitolojisinde bereket tanrıçası olan Demeter'e kurban edilen kutsal bir hayvan olarak karşımıza 
çıkar. Bir efsaneye göre Hz. Süleyman ile baykuş arasında geçen bir sohbet, bize baykuşun bilgeliğe 
ve güçlü sezgilere sahip olduğu mesajını vermektedir. Bu karşıt anlamları bir arada barındırması 
baykuş imgesini dikkate değer hale getirir ve âşıkların bu imgeyi kendi temalarına uygun bir forma 
dönüştürerek kullanmalarına imkân tanır. Şiirlerinin önemli kaynaklarından biri tabiat olan Hıfzı da 
baykuş imgesini sıklıkla kullanmış bir âşıktır. Ağızlarda; "hahor, guluguşu, gölebice, murat kuşu" 
şeklinde karşılıkları olan baykuş için Hıfzî, çoğunlukla "İshak kuşu" ifadesini kullanır. Hıfzî için baykuş 
genellikle olumsuz bir anlam ifade eder. 

Bu çalışmada Hıfzî'nin baykuş imgesini hangi şiirlerinde kullandığı, bu kullanımlarda imgeye hangi 
anlamlar yüklendiği, imge etrafında çizilen manzaralar ve imgeyle bağlantılı diğer kavramlar 
belirlenecek, Hıfzı’nın kavram dünyası içerisinde baykuş imgesinin karşılığı ifade edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzî, kült, baykuş, mit, efsane. 
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OWL IN TURKISH CULTURE AND THE IMAGE OF OWL IN HIFZÎ’S POEMS 

Prof. Dr. Gülhan ATNUR15 

Rumeysa Meliha GÜNAY16 

 

Abstract 

Birds have a significant place in Turkish culture. Numerous myths and religions formed the beliefs 
related to birds. Human beings felt themselves in need of explaining with evidences the things they 
had difficulty in clarifying and birds are among these explanations. People observed the behaviours 
of birds, and as a result of these observations they ascribed various meanings to them. Their 
characteristics such as physical structures, ability to fly, being weak or strong determine the place 
of birds within a culture. Birds of prey such as eagle, sparrow hawk, hawk, falcon have become the 
symbol of men and power; canary, nightingale and sparrow have become the symbol of women. 
We clearly see in the cosmogony myths that birds have active roles such as taking out soil from the 
bottom of seas as well as being a symbol for something. Birds are also a representative of tribes 
and communities. 

There are birds in Turkish culture about which we can see positive and negative stories or beliefs. 
One of these birds is an owl. Owl has been accepted as a symbol of evil and bad luck not only in 
Turkish culture but in many other cultures too. The fact that they live in abandoned places and they 
are often seen at nights cause various narratives and beliefs. Because of these characteristics, owl 
has become an important motif for poets’ works on ‘separation, going abroad, death and 
loneliness’. However, it would be wrong to say that owls are only representatives of negative 
connotations. Both in our culture and in different cultures, owl has positive symbolic meanings too. 
In Greek mythology, Athena, the goddess of wisdom, has always been described with an owl. Again 
in Greek mythology, an owl is a sacred animal sacrificed for the goddess of fertility, Demeter. 
According to a legend, the conversation between Prophet Solomon and an owl is a significant 
example that this bird is used for wisdom and strong instincts. The fact that it has these contrasting 
features gives the bird a significant position and leads the way for poets to make use of the image 
in their own styles. Hıfzî is a minstrel, whose poems have nature as a significant theme, and used 
owl quite often. Hıfzî used ‘scops owl’ for the bird which have been expressed in different dialects 
such as ‘hahor, guluguşu, gölebice, murat kuşu’. Owl often means something negative for Hıfzî. 

In this study, which poems of Hıfzî has the image of owl, what kind of meanings he ascribed, the 
scenes described around the image and other concepts related to the image, the equivalent of owl 
image within Hıfzî’s notions will be discussed. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzî, cult, owl, myth, legend.  
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KAĞIZMANLI HIFZI VE ELBİSTANLI DERDİÇOK’UN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM: “SEFİL BAYKUŞ” VE 
“AĞLARIM” ŞİİRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ 

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN17 

Nükte Sevim DERDİÇOK18 

 

Özet 

Asıl adı Recep olan Kağızmanlı Hıfzı (1893-1918), 20. yüzyıl âşıklarındandır. Hıfzı, 15 yaşında şiir 
söylemeye başlamış; şiirlerinde yaşadığı dönemdeki tarihî olaylar; özellikle işgal ve kurtuluş süreci, 
vatan, millet kavramları, tasavvufî ve beşerî aşk ile tabiat unsurlarına yer vermiştir. Bu şiirleri ile 
Kars bölgesi halk edebiyatı ve âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Elbistanlı Derdiçok 
(1874-1937) ise, âşık edebiyatının 19. yüzyıl temsilcilerinden biridir. Asıl adı Ömer Lütfi olan âşık, 
Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. Derdiçok da, rüyasında Yemlihâ’nın, ağzından kum darısı 
dökmesi üzerine, Hıfzı gibi 15 yaşında âşık olmuştur. Hayatı boyunca Elbistan ve Afşin çevresi dışına 
çıkmamış olan Âşık Derdiçok, sade, güzel ve yerine göre mahallî bir Türkçe ile aşk, gurbet, keder, 
tabiat ve daha çeşitli konuları işlediği şiirler söylemiştir.  

Kağızmanlı Hıfzı ve Elbistanlı Derdiçok’un şiirlerinde, ölüm, aşk, din, tabiat ve kahramanlık gibi ortak 
temaların kullanıldığını görmekteyiz. İnsan hayatı için merkezî bir konumda olan ölüm, bu ortak 
temalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hıfzı, “ince hastalığa” yakalanarak ölen amcasının kızı 
Ziyade’nin vefatından dolayı duyduğu acı ve üzüntüyü, Ziyade’nin ağzından yazdığı “Sefil Baykuş” 
adlı şiirinde anlatmıştır. Elbistanlı Âşık Derdiçok ise; en büyük oğlu Hafız Mehmet ile diğer oğlu 
Mustafa’nın Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında vefat etmesi sebebiyle yaşadığı derin 
kederi şiirlerine taşımıştır. Âşığın ölüm temalı, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 12 şiiri mevcuttur. Bu 
şiirlerden 5’i ise, vefat eden oğulları için söyledikleridir.  

Bu bildiride, ilk olarak iki şairin ölüm temalı şiirlerinin genel değerlendirme ve karşılaştırması 
yapılacaktır. Genel değerlendirmeden sonra, Kağızmanlı Hıfzı’nın “Sefil Baykuş” adlı şiiri ile Elbistanlı 
Derdiçok’un oğullarının ölümünden bahsettiği şiirlerinden biri olan “Ağladım” şiirinin, tahlil 
metoduyla incelenerek karşılaştırılması yapılacak; her iki âşığın ölüm olgusuna yaklaşımları ve ölüm 
temasını nasıl işledikleri bu karşılaştırma çerçevesinde açıklanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Âşık Derdiçok, âşık edebiyatı, ölüm, şiir.  
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DEATH IN POEMS OF KAGIZMANLI HIFZI AND ELBISTANLI DERDİCOK: A COMPARATIVE RESEARCH 
ON POEMS “SEFIL BAYKUS” AND “AGLADIM” 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN19 

Nükte Sevim DERDİÇOK20 

 

Abstract 

Kagizmanli Hifzi, whose real name is Recep (1893-1918) is one of the 20th century minstrels. Hifzi 
started singing poems when he was 15 years old; he mentioned historical events in his period; 
especially occupation, independence process, homeland, community concepts, sufistic and 
humane love and nature elements. He has an important place with his these poems in Kars region 
folk literature and minstrel literature tradition. Elbistanli Derdicok (1874-1937) is one of the 
representatives of 19th century minstrel literature. The minstrel, whose real name is Omer Lutfi, 
was born in Kahramanmaras. Derdicok became a minstrel at 15 years old just like Hifzi after he saw 
Yemliha pouring out sand grains from her mouth in his dream. Minstrel Derdicok, who did not go 
out from Elbistan and Afsin area in his life, sang poems with a plain, nice and sometimes local 
Turkish about love, homesickness, sorrow, nature and more various topics.  

We see common topics like death, love, religion, nature and heroism in the poems of Kagizmanli 
Hifzi and Elbistanli Derdicok. Having a central location in individuals life, death confronts us as one 
of these common topics. Hifzi told about the sorrow he had after the daughter of his uncle, Ziyade 
had died due to tuberculosis in his “Sefil Baykus” poem which he wrote through Ziyade’s mouth. 
Minstrel Elbistanli Derdicok brought his deep sorrow due to deaths of his oldest son Hafiz Mehmet 
and another son Mustafa between eid al-firt and eid al-adha into his poems. Minstrel has 12 poems 
with death topic, as we found. 5 of these poems are the ones he sang for his sons.  

In this notice, firstly, an overall assessment and comparison on the two poets’ poems about death 
will be made. After overall assessment, comparison will be made by observing with assay method 
between Kagizmanli Hifzi’s “Sefil Baykus” poem and Elbistanli Derdicok’s “Agladim” poem in which 
he told about deaths of his sons; these two minstrels’ approaches for death fact and how they 
handled death theme will be tried to explain in the comparison frame.  

Key Words: Kagizmanli Hifzi, Minstrel Derdicok, Minstrel literature, death, poet. 
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KAĞIZMANLI ÂŞIK HIFZI’NIN EDEBİ GÖRÜŞLERİNİN VE ESERLERİNDEKİ BAZI MOTİFLERİN SOSYAL-
PSİKOLOJİK BAĞLAMDA GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU21 

 

Özet 

Kars, Âşık Edebiyatı denilince akla ilk gelecek olan şehirlerden biridir. Kars, geleneğin kurallarının ve 
bütün icra bağlamlarının eksiksiz yaşandığı bir şehirdir. Dede Korkut'tan, Çobanoğlu’na kadar birçok 
güçlü ve ünlü âşık yetiştirmiştir. Bunlardan en çok bilinenleri; Zihni, Şenlik, Ceyhuni, Bahri, 
Kahraman, İrfani,  Müdami, Kasapoğlu, Hıfzı, Cemal Hoca, Nihani,  Karahanlı gibi isimler akla ilk 
gelen isimlerdir. Kars- Kağızman eşsiz doğa güzelliği sayesinde tarihin her döneminde farklı 
kültürlerin ortak noktası olmuştur. En eski çağlardan itibaren önemini koruyarak tarihin ilk 
yerleşimlerine ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla halk edebiyatı üzerine araştırma yapmak isteyen 
kişilerin önceliği, bu şehre ve şehrin bulunduğu yöreye vermesi gerekir. Kağızman ilçesi de bu 
kültürel sürekliliğe yetiştirdiği önemli isimlerle hizmet etmiş ve hala daha etmektedir. Kağızman, 
başka alanlarda olduğu gibi sözlü halk kültürü geleneğinde de önemli coğrafi merkezlerden biridir. 
Kağızman Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşme görmüştür Bunda en önemli faktör hiç şüphesiz 
coğrafi konumdur. Kağızman, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra antlaşma gereğince Ruslara 
bırakılmıştır. Rus işgalinde Kağızman Okrug (Kaza) olarak Kars'a bağlanmış ve bölgeye Hıristiyan 
köylüler yerleştirilmiştir. 93 Harbi neticesinde Kağızman ve çevresinin Rus işgaline uğraması ile 
birlikte, bölgede Ermeni istekleri artmıştır. Kağızman ve çevresindeki Ermeniler, yabancı devletlerin 
de desteğiyle bölgede kurulması planlanan Ermeni Devleti’nin bir parçası olarak gördükleri 
Kağızman’da faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kağızmanlı Hıfzı Hoca ise, 19. Yüzyıl Âşık Edebiyatı’nın 
önemli temsilcilerinden biridir. Onu bu derece önemli kılan neden; onun kendinden önceki nesilden 
devraldığı edebi mirası gelecek nesillere taşıması, 19. Yüzyıldaki Türk toplumunun yaşayışına ayna 
tutması, dün-bugün-yarın zincirinde önemli bir halka olması, dil ve kültüre ait değerleri 
yaşatmasıdır. Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatı’nın önemli ve güçlü kollarından biridir. Âşık Edebiyatı 
ise geleneği, özelliği ve eğitim anlayışı bakımından bu kolun en özgün edebiyat türünü oluşturur.  
Âşıklar genellikle bir ustadan ders alarak yetişirler. Bununla birlikte âşıklara rüyalarında bir mükâfat 
diyebileceğimiz bade içirilir ve âşıklık, ilahi bir destekle pekiştirilmiş olur. Bu araştırma, Kağızmanlı 
Hıfzı Hoca’nın edebi anlayışını çok yönlü olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ana 
hatlarıyla sosyal-psikolojik bir değerlendirme yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızman, Âşık Edebiyatı, Âşıklık geleneği, Hıfzı Hoca, divan, eğitim, sosyal-
psikolojik değerlendirme.   
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A GENERAL ASSESMENT ON THE LİTERARY OPINIONS AND  SOME MOTIFS IN WORKS OF 
MINSTREL HIFZI FROM KAGIZMAN IN TERMS OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL 

Associate Professor Kasım TATLILIOĞLU 

 

Abstract 

Kars is one of the first cities coming  to mind when Minstrel Literature is called. Kars is an important 
city where all the rules and performances of the tradition are practiced in full. Kars has trained very 
skillfull and famous minstrels beginning from Dede Korkut to Çobanoğlu.  

The most known of these, Zihni, Senlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, Irfani, Mudami, Kasapoglu, Hifzi, 
Cemal Hodja, Nihani and Karahanlı are the ones  who come to mind first. Kars-Kağızman was 
common of a lot of cultures througouht history with its scenic beauty. It was maintain the 
importance from oldest history and it was to host first residential of history. Thus, the people who 
want to make a research on this  type of folk literature have to start from Kars and  around this 
region. Kağızman has always served this cultural continuity with its important figures of the 
tradition. Kağızman, like in other many fields is one of the most important places for the tradition 
of oral folk culture. Kağızman became a settlement up from the Paleolithic ages which can be 
explained with its geographical location. Kağızman was submited to Russian in accordance with 
agreement after Ottoman-Russian warfare in 1877-78. During Russian invasion, Kağızman as called 
Okrug (district) connected to Kars and Chri stian villagers were populated in this region. The desire 
of Armenian in this region rose with 93 war and occupying Kagızman by Russian 
Sovereignty.Armenian in Kagızman made activity by the help of the other foreing states.Russian 
that occupyed this zone sported Armenian terrorist organization. Minstrel Cemal Hodja of 
Kagizman, is one of the most important envoys of 19th century Minstrel Literature. The reason 
which makes him this important is; his ability to hand down the legacy which he got from his 
predecessors to the next generation, to mirror the way of living of Turkish society in 19th century, 
to be an important link in the chain of yesterday, today and tomorrow and his ability to keep the 
values of language and culture alive. Folk Literature is one of the important and strong branches of 
Turkish Literature. The tradition of Minstrel Literature constitutes the most authentic genre of this 
branch in terms of its features and educative perception. Minstrels are usually trained by taking  
lessons from a master. Besides, minstrels are  made to drink wine called as a reward and  mistrelsy 
is reinforced with a divine support. The aim of this study is to ambidextrously expose the literature 
perception of Minstrel Hıfzı Hodja of Kagizman. In this context was made outlined a social 
psychological evaluation. 

Key Words: Kağızman,  Minstrel Literature, Minstrel tradition, education,  Hıfzi Hodja, diwan, an 
assesment socail psychologist.  
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WILLIAM BASCOM’UN FOLKLORUN DÖRT İŞLEVİ VE KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİ 
Arş. Gör. Aykut Yaşar KOTANCI22 

 
Özet 

Halk ozanları, içerisinden çıktıkları toplumların ortak sosyal belleğinden beslenen ve sahip oldukları 
değerleri yansıtma açısından önem arz eden birer kültürel taşıyıcıdırlar. Aktarımını sağladıkları 
kültürel kodları evvela ozan yaratıcılığının gerektirdiği hassasiyetle gözlemledikten sonra bunu ilahi 
bir armağan sayılabilecek yazma yeteneği ile birleştiren ozanlardan biri de Kağızmanlı Hıfzı’dır. O, 
hayat yolculuğuna vakitsiz ve bir o kadar da talihsiz bir şekilde veda etmiş olmasına rağmen yaşadığı 
hayatın kısalığına bakılmaksızın geride değerli eserler bırakmış bir şairdir. Şiirlerinde yer alan 
pastoral unsurlar şairin gerek ilham kaynakları gerekse de kullandığı benzetmelerle aktarımını 
sağladığı folklor unsurları bakımından önemli ipuçları sunmaktadır.  

Folklor, aktarımı herhangi bir şekilde sağlanan tüm sosyal, kültürel ve beşeri unsurları 
kapsadığından Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirleri, halkbilim kuramlarının öncülerinden olan William 
Bascom’un Folklorun Dört İşlevi çalışması doğrultusunda incelenecektir. Haktan gelen yetenekle 
halka ait hisleri hassasiyetle sunmayı başaran şairin, çalışmaya konu şiirleri Sait Küçük’ün 
Kağızmanlı Hıfzı Hayatı, Sanatı, Şiirleri kitabından alınmıştır.  

Netice itibariyle, William Bascom’un Folklorun Dört İşlevi çalışması doğrultusunda incelenen 
Kağızmanlı Hıfzı şiirlerinin folklorun gerektirdiği işlevleri karşıladıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Kağızman,  Şiir, Folklor, Halk Edebiyatı. 

 

 
WİLLİAM BASCOM'S FOUR FOLKLORE FUNCTİONS AND POEMS BY KAĞIZMANLI HIFZI 

Res. Assts. Aykut Yaşar KOTANCI23 

Abstract 

Folk poets are cultural carriers that feed on the common social memory of society from which they 
have emerged, and reflecting their personal values is of great importance. One poet who combines 
adapted cultural codes, firstly with observation of the sensitivity needed of poetic creativity and 
then with a writing ability which could be considered as a divine gift, is Kağızmanlı Hıfzı. Even 
though his journey in life ended under unfortunate circumstances with an untimely death, 
regardless of the short life he lived he was a poet who left valuable works behind. The pastoral 
elements in his poems offer important clues to both the poet's sources of inspiration and the 
folkloric elements he conveys with analogies he uses.  

Since his adaptation of folklore covers all the social, cultural and human elements in all ways, the 
poems of Kağızmanlı Hıfzı will be examined in line with the study 'Four Folklore Functions' by one 
of the pioneers of folklore theories, William Bascom. The works of this poet who succeeds in 
presenting the feelings of the public with his god given talent, have been taken from Sait Küçük's 
book Kağızmanlı Hıfzı's Life, Art, Poems.  

As a result, it is seen that Kağızmanlı Hıfzı's poetry that was examined in the direction of William 
Bascom's Four Folklore Functions study has fulfilled the functions required by folklore. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Kağızman, Poem, Folklore, Folk Literature. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE ANLAMBİLİMSEL GÖRÜNÜMLER 

Okt. Alper BAHTİYAROĞLU24 

 
Özet 

İnsanlar yazılı veya sözlü dili bir anlam aktarmak için kullanırlar. Bu sebepten denilebilir ki anlam 
olgusu dilin en temel unsurudur. Dil göstergesinin gösterilen bölümünü oluşturan “anlambilimsel” 
olayların meydana gelişinde dilin kullanımı devreye girer ve her dil kendine özgü metinlerini 
oluştururken başka metin, olay, durum, nesne ve kavramlardan faydalanır. Dildeki bu anlam 
olgusunu belirleyecek olan ilişkilendirmeler neticesinde anlamsal olaylarla örülmüş metinlerin 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu anlamsal olayların metin içerinde yer alması ise metinlerin 
yorumlanmasında yüzeysel yapıdan ziyade derin yapının yani örtük anlatımın incelenmesini 
gerektirmektedir. Bu açıklamalardan hareketle âşık tarzı şiir geleneğimizin önemli isimlerinden biri 
olan Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirleri üzerinde yapacağımız “anlambilimsel” inceleme onun şiirlerinin 
yorumlanmasında farklı bir bakış açısı oluşturacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, şiir, anlambilim, örtük anlatım, benzetme.  

 

 

 

 

SEMANTIC APPEARANCES IN THE POEMS OF KAĞIZMAN'S HIFZI 

Alper BAHTİYAROĞLU 

 

Abstract 

People use written or verbal language to convey meaning. Because Meaning is the most important 
element of language. The use of language comes into play when the semantic phenomena that 
creates the shown part of linguistic sign occurs. While each language creates its own text, it 
benefits from other texts, events,situations,objects and concepts. It is inevitable that texts 
interspersed with semantic events appear as a result of associations that will determıne this 
meaning. The interpretation of texts of these semantic events requires the examination of the 
deep structure rather than the superficial structure.Based on these explanations, We are of the 
opinion that The semantic examination that we will make on Kağızman Hıfzı's poems who is one of 
the most important person of our love poetry will create a different point of view for us to 
comment his poems. 

Keywords: Kağızman's Hıfzı, Poem, Semantics, Implicit expression, Comparison. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATIN İZLERİ 

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN25 

 

Özet 

Âşık Tarzı Şiir Geleneği hem biçim hem de içerik bakımından Türk milli kültürünü yansıtmaktadır. Bu 
gelenek, yalnızca halkın kültürel değerlerini ve sosyal hayatını yansıtmakla kalmamış, bu değerleri 
gelecek kuşaklara aktararak kuşaklar arasında bir köprü vazifesi de görmüştür. Böylelikle âşıkların 
eserlerinden yola çıkılarak devrin sosyal, siyasal, tarihi ve ekonomik şartlarını tanıma imkânı da 
doğmuştur. 

Âşıklar, sosyal ve kültürel gündemden kopmayıp anı yaşayan, statik olmak yerine değişimi izleyen 
sanatçı tiplerdir. Onlar köylerde, kasabalarda, şehirlerde, orduda, çarşıda-pazarda kısaca halkın 
içinde, halkın olduğu her yerde bulunmaktadırlar. Onlar bir taraftan yönetime karşı halkın 
sözcülüğünü yaparken bir taraftan da halkın sorunlarını ifade eden, sevinçlerini dile getiren halk 
adamı tipini temsil etmektedirler.  

Osmanlı Türklerinin sosyal tarihini ve sosyal hayatını öğrenmek açısından -tarihi vesikalar kadar 
olmasa bile- edebi eserler, biyografiler ve şiirler de bizim için önem arz etmektedir. Bu da bizlere 
disiplinlerarası çalışmaların ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Hıfzı’nın şiirleri 
incelenerek tarihi arka plan etrafında toplumsal hayata ilişkin unsurlar tespit edilmeye çalışılacak ve 
buradan yola çıkarak Osmanlı’nın son yüzyılında Doğu Anadolu’da yaşayan halk kültürünün 
mahiyeti ve özelliklerine dair izler sürülerek çeşitli kültür unsurlarının geçmişteki ve günümüzdeki 
sürekliliği hakkında bir kanaate varılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Şiir, Gelenek, Kültürel Devamlılık, Disiplinlerarasılık 
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THE TRACES OF SOCİAL AND CULTURAL LİFE İN KAĞIZMANLI HIFZI’S POEMS 

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN26 

 

Abstract 

The tradition of âşık-style poem reflects Turkish national culture in terms of both form and content. 
This tradition has not only reflected the cultural values and social life of the people but it has also 
been accepted as a bridge between generations through transferring these values to future 
generations. In this way, the works of Âşık have made it possible to recognize the social, political, 
historical and economic conditions of the given era.  

An Âşık is an artist who lives in the moment not keeping away from the social and cultural agenda, 
and following the change instead of being static. An Âşık is among people in villages, in towns, in 
cities, in armies, in bazaars, briefly everywhere. On one hand, an Âşık is the voice of people against 
the administration. On the other hand, he represents the typology of man of the people expressing 
the problems and joys of the people. 

In terms of learning the social history and social life of the Ottoman Turks, literary artifacts, 
biographies and poetry are attached importance - even if they are not as much as historical books. 
This indicates us how important interdisciplinary studies are as well.   In this study, the poems of 
Hıfzı will be examined and elements related to social life will be determined around the historical 
background. In this way, the characteristics of the folk culture living in the Eastern Anatolia in the 
last century of the Ottoman Empire will be traced and drawn a conclusion about the past and 
present continuity of various cultural elements.  

Keywords:  Kağızmanlı Hıfzı, Poetry, Tradition, Cultural Continuity, Interdisciplinary 
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HIFZI DÖNEMİ KAĞIZMAN’IN SİYASİ OLAYLARI 

Muhsin Ertürk BUDAK27 

 

Özet 

1893-1918 yılları arasında yaşayan Kağızmanlı Hıfzı, tarih de o güne kadar Kağızman’da görülmemiş 
olaylara tanıklık etmiştir. Bilindiği üzere Rus ve Ermenilerin bölgede yapmış oldukları şiddet 
hareketleri Kağızman’ın kaderini derinden etkilemiştir. Kağızman topraklarında gözü olan 
Ermenilerin, terör faaliyetleri Hıfzı’nın yaşadığı dönemde kesintisiz devam etmiş ve dikkate değer 
şekilde süreklilik göstermiştir. Bu sürekliliğin arkasında ise Ermenilere destek olan büyük devletler 
görülmektedir. 

Kars ve Kağızman 1878-1914 yılları arasında Rus işgalince kalmış, Rusların bölgeden çekilmesinden 
sonra ise Osmanlı’nın Dünya Savaşı’nda olmasını fırsat bilen Ermeni çetelerin eline geçmiştir. 1914-
1920 yılları arasında ise Ermeniler, adeta bölgede terör estirmiş yaptıkları katliamlar ile sayısal 
anlamda üstünlük elde etmeye çalışmışlardır ancak 1920 yılında Doğu Cephesi Komutanı Kazım 
Karabekir ve Milis Güçlerin başında olan Ali Ataman ile Kars, Sarıkamış ve Kağızman gibi önemli 
yerler Ermenilerin elinden alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Ermeniler, Osmanlı, Ruslar, Doğu Cephesi. 

 

 

 

 

POLITICAL EVENTS IN THE HIFZI PERIOD KAĞIZMAN 

Muhsin Ertürk BUDAK28 

 

Abstract 

Kağızmanlı Hıfzı, who lived between 1893-1918, has witnessed events not seen in Kağızman until 
that day. As it is known, violence movements of Russians and Armenians in the region deeply 
affected Kağızman's destiny. The terrorist activities of the Armenians, who were the eyes of the 
Kağızman soil, continued without interruption during the period of Hıfzı and remained remarkable. 
Behind this continuity are large states that support Armenia. 

Kars and Kağızman remained in Russian occupation between 1878-1914, and after the withdrawal 
of the Russians from the region, the Armenian gangs, who had the opportunity of the Ottoman 
Empire in World War II, passed away. Between 1914 and 1920, the Armenians tried to gain a 
numerical superiority with the massacres they carried out in the region. However, in 1920, Ali 
Ataman, the head of the Eastern Front Commander Kazim Karabekir and the Militia forces, and 
important places like Kars, Sarıkamış and Kağızman were taken from the hands of the Armenians. 

Key Words: Kağızmanlı Sanctuary, Armenians, Ottoman, Russians, Eastern Front. 
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KAĞIZMANLI HIFZI DÖNEMİ KAĞIZMAN’IN SOSYOEKONOMİK DURUMU 

Sinan KIYANÇ29 

 

Özet 

Kağızman’ın yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi olan Kağızmanlı Hıfzı, eşsiz eserler vermiştir. Bu 
eserlerinde gerek insanın iç dünyasını anlatırken aynı zamanda yaşadığı dönem hakkında da bilgiler 
vermektedir. Her aydın gibi döneminde yaşananların izlerini taşıyan Kağızmanlı Hıfzı, 1918 tarihinde 
Ermeni Çeteleri tarafından şehit edilmiştir. Bu nedenle Kağızmanlı Hıfzı’nın yaşadığı yıllarda 
Kağızman’ın sosyoekonomik durumu hakkında araştırma ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Dönemin 
daha iyi anlaşılması ve aydınlatılması gerekmektedir.  

Kağızman, Aras Nehri yatağında, verimli topraklara sahip, ılıman iklimiyle, yüksek dağlar arasında, 
tarım yapmaya elverişli coğrafi konuma sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle insanoğlunun ilk yerleşim 
alanlarından birisi olmuştur. Günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kağızman, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde (93 Harbi) Çarlık Rusya tarafından işgal edilmiş, harbin sonunda 
yapılan Berlin Antlaşması (1878) ile savaş tazminatı olarak Çarlık Rusya işgaline bırakılmıştır. Bu 
işgalle birlikte bölgede bulunan Müslüman nüfus zorla göç ettirilmeye çalışılarak yerine 
Kafkaslardan ve Anadolu’nun içinden getirilen gayri Müslüm nüfus yerleştirilmeye çalışılmıştır. 
Çarlık Rusya’nın tüm baskılarına karşın bölgedeki Müslüman nüfus varlığını korumaya çalışmıştır. 
Çarlık Rus idaresi bölgede idari yapıda değişikliğe gitmiştir. Bu idari yapı beraberinde birçok 
değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte Kafkaslardan ve Anadolu’dan Çarlık Rusya 
hâkimiyetini güçlendirecek gayrimüslim tabaka bölgeye yerleştirilmiş ve desteklenmiştir. Bu 
topluluklar arasında Kafkasya’dan göç ettirilen Rus Ortodoks kilisesine karşı isyan eden Malakan, 
Dukhoborlar vb. yanı sıra yine Anadolu ve Kafkaslarda yaşayan Rum nüfusu yer alsa da en dikkat 
çeken ise Ermeni nüfusu bölgedeki varlığıdır. 1917 yılında yaşanan Ekim Devrimi neticesinde 
bölgedeki Rus varlığının geri çekilmesi üzerine Ermeni Çetelerinin Müslüman ahaliye saldırmışlardır. 
Bu saldırılardan birisinde 9 Nisan 1919 tarihinde Kağızmanlı Hıfzı şehit olur.  

Çalışmada Kağızmanlı Hıfzı’nın yaşadığı dönemde Çarlık Rusya işgali altındaki Kağızman’ın 
sosyoekonomik yapısı aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda arşiv belgeleri, anı ve hatıratlar başta olmak 
üzere dönemi aydınlatıcı eserler incelenmiş, elde edilen bilgi ve bulgular sunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Çarlık Rusya, Ermeni Mezalimi, Kağızman Tarihi. 
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KAGIZMAN’S SOCIOECONOMIC SITUATION OF THE PERIOD WHEN KAGIZMANLI HIFZI 

Sinan KIYANÇ 

 

Abstract 

Kagızmanlı Hıfzı, one of the most important values that Kagızman raised, gave unique works. In 
these works, he tells the inner world of man and gives information about the same period he lived 
at the same time. Kagızmanlı Hıfzı, bearing the traces of those who lived during the period of every 
intellectual, was martyred by the Armenian Gangs in 1918. For this reason, during the years that 
Kagızmanlı Hıfzı lived, the need for research on the socioeconomic situation of Kagızman is 
revealed. The period needs to be understood and clarified better. 

Kagizman has a geographical position in the Aras River bed, fertile soil, temperate climate, high 
mountains, suitable for agriculture. Because of these features, it was one of the first settlements of 
human beings. Kagızman, who hosted many civilizations as many as the sun, was occupied by 
Tsarist Russia in the Ottoman-Russian War of 1877-1878, and the Treaty of Berlin (1878), which 
was made at the end of the war, left Tsarist Russia as a war reparatory. With this occupation, the 
Muslim population in the region was tried to be forcibly displaced and instead a non-Muslim 
population was brought from the Caucasus and from Anatolia. Despite all the pressures of Tsarist 
Russia, the Muslim population in the region has tried to preserve its existence. Tsarist Russian 
administration changed the administrative structure in the region. This administrative structure 
brought with it many changes. In this process, the non-Muslim stratum that was to strengthen the 
dominance of Tsarist Russia from the Caucasus and Anatolia was placed and supported in the 
region. Among these communities, Malakan, Dukhoborlar and others who rebelled against the 
Russian Orthodox Church, which was emigrated from the Caucasus. As well as the Greek Cypriot 
population living in Anatolia and Caucasus, but the most notable is the presence of the Armenian 
population in the region. Following the October Revolution which lived in 1917, on the withdrawal 
of the Russian presence in the region, the Armenian suicides attacked the Muslims. Among these 
attacks, Kagızmanlı Hıfzı became a martyr on April 9, 1919. 

The study reveals the socioeconomic structure of Kagızman under the occupation of Tsarist Russia 
during the period when Kagızmanlı Hıfzı lived. In this context, archival documents, memories and 
memories, especially periodical illuminating works are examined and the information and findings 
obtained are presented. 

Key Words: Kagızmanlı Hıfzı, Tsarism Russia, Armenian Penalties, Kagızman History, 
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HIFZI’NIN ŞİİRİ’NDE İŞGAL VE KURTULUŞ DÖNEMİNİN İZLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bora YILMAZ30 

 

Özet 

Sanatkârlar, eserlerinde kendi dünyalarını yansıtmakla beraber yaşamış oldukları toplumun, 
coğrafyanın ve dönemim de bir aynası olma vazifesi görmektedirler. Eserlerinde yaşamış oldukları 
coğrafyayı ve tabiatı tasvir eder, içinde yetişmiş oldukları toplumun kültürü, yaşamı ve ahlaki 
değerlerini yansıtır ve yaşamış oldukları dönemdeki siyasi, içtimai, askeri ve ekonomik birçok olguyu 
da eserlerinde işleyerek onları zihinlerde kalıcı hale getirir ve sonraki kuşaklara aktarmak gibi bir 
vazifeyi de icra ederler. 

Kağızmanlı Hıfzı, kısa süren hayat yolculuğunda nasıl ki kendi iç dünyasında ve hayat macerasında 
çokça meşakkatlerle karşılaşmış ve onlarla uğraşmak zorunda kalışmışsa kader denk noktasında 
toplumsal hayat ve memleketin durumu açısında da çok çileli ve acılı bir dönemde hayatını 
sürdürmüştür. Yaşamış olduğu dönemde içinde bulunmuş olduğu coğrafya düşman işgaline ve 
zulmüne uğramıştır. Dönemin acı olaylarına bigâne kalmayan Hıfzı şiirlerinde bu olaylara temas 
etmiştir. Bir sanatçı hassasiyeti ile kendi tarzında dönemin acı olaylarını dillendirmiş, kurtuluş 
nağmelerini terennüm etmiş ve avazının yetişebileceği yerlere ve kişilere, olanları ve olayları 
aktarmaya çalışmıştır. İşgal ve kurtuluş dönemini konu alan şiirleri az sayıda olsa da göstermiş 
olduğu hassasiyet, uyandırmak istediği ilgi ve alâka, kullanmış olduğu dil ve motifler bir inceleme 
konusu oluşturmaktadır.    

Bu çalışmada Kağızmanlı Hıfzı’nın işgal ve kurtuluş temalı şiirleri incelenecektir. Literatür taraması 
yöntemi ile gerçekleştirilecek olan çalışmada, bu şiirlerin içeriği, üslubu, konuya yaklaşımı, konuyu 
ela alışı ve şiirlerdeki motifler tespit edilip üzerine bir inceleme yapılacaktır. Yapılacak olan inceleme 
neticesinde Hıfzı’nın ruh dünyasında işgal ve kurtuluş sürecinin nasıl şekillendiği ve bunun şiirlerine 
nasıl yansıdığının tespiti amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimler: Kağızmanlı Hıfzı, İşgal, Kurtuluş, Savaş, Kağızman  
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TRACES OF OCCUPATİON AND SALVATİON İN THE POETRY OF HIFZI 

Dr. Bora YILMAZ 

 

Abstract 

The artisans reflect their own world in their works. However, the artisans are obsessed with being a 
mirror of the society and the historical period in which they lived. They depict the geography and 
nature they lived in their works. They reflect the culture, life and moral values of the people they 
grow up in. Artisans reflect political, social, military and economic facts in their works and make 
them permanent in the minds. As well as transferring to later generations. 

Kagizmanlı Hıfzı, in his short life life journey, has encountered a lot of difficulties in his inner world 
and life adventure and has had to deal with them. He continued his life in a very painful and 
difficult time in the social life. The land he was in when he lived was hostile occupation and 
persecution. He was not concerned with the events of the suffering. He has come into contact with 
these events in his poems and has expressed the painful events of his time with an artist's 
sensitivity. He tried to convey the living graves to the places and people where voice could grow. 
His poems about the period of occupation and salvation are few. But the sensitivity that he has 
shown in this issue, and the interest and relevance he desires to awaken, draw attention. The 
language and motifs that the artist has used in this matter constitute a review topic. 

In this study, Kağızmanlı Hıfzı's poems on occupation and salvation will be examined. The literature 
review method will be applied in the study. In the study, the content of the poems, the style, the 
approach to the subject, the motifs of poetry and the poetry motifs will be determined and a 
review will be made. As a result of the examination, it is aimed to determine how Hıfzı shapes the 
process of occupation and salvation in the spirit world and reflects it on his poems. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, Occupation, Salvation, War, Kağızman 
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HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE ESARET VE HÜRRİYET 

Mehtap MÜÇÜK31 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı,(1893-1918) Doğu Anadolu’da yetişen güçlü âşıklardan biridir. Yaşadığı coğrafya 
kendisi için büyük bir verimlilik oluşturmuştur. Toplumda yaşanan sıkıntılara ve zorluluklara karşı 
sessiz kalmamıştır. Bu sıkıntıları ve zorlulukları güçlü bir duyarlılıkla dile getirmiştir. Yaşanan bu 
zorluklardan biri de esarettir. Hıfzı de esaret altında büyümüş ve katliamlar yaşamış bir şairdir. 
Kendisinin böyle bir dönemde yaşamış olması onu derinden etkilemiştir. Kaleminde ve sözünde de 
bu durumu dile getirmiştir. Çekmiş olduğu bu cefaları ve kötü durumları vicdani bir sorumlulukla ele 
almıştır. Bu çalışmada, Kağızmanlı Hıfzı’nın esareti işlediği şiirleri konu edilecektir. Esaret ve hürriyet 
kavramlarının tezatlığına değinilerek şairin geleceğe nasıl umutla yaklaştığı üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Hıfzı, esaret, hürriyet, umut, şiir. 

 

 

 

 

CAPTIVITY AND FREEDOM POEMS OF HIFZÎ 

Mehtap MÜÇÜK 

 

Abstract 

Kağızmanian Hıfzı who grown up in East Anatolia is one of the important minstrels. The 
geographical region he lived in prvided himself efficiency for his literal work. He never kept away of 
difficulties and troubles in society. He expressed all these challenges with strong sentiment. 
Captivitiy was one of these challenges. Kağızmanian Hıfzı also experinced being unfreedom and 
captivitiy. It is deeply influenced him to have such a period him to have such a period. He reflected 
this situation in his poets and works. He wrote this bad circumtances with inner consicience. In this 
study, poets of Kağızmanian Hıfzı that related to captivity are examined. After emphasizing the 
contradiction of captivitiy and freedom, the concept of hope is also examined. 

Keywords: Hıfzı, captivity, liberty, hope, poem. 
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KAĞIZMANLI RECEP HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE İKTİDAR ALGISI 

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ* 

  

Özet 

19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında yaşamış bir halk ozanı olan Hıfzı’nın genç yaşta öldürülmesine 
rağmen ortaya koyduğu şiirlerinin sayıca edebiyat tarihinde adının anılmasına yeter derecede 
olması böylesi bir çalışmayı da zorunlu kılmıştır.  

Hıfzı’nın eser verdiği 20. yüzyıl, Osmanlı devletinin en uzun yüzyılı olmuş bu yüzyılda buhranlar ve 
bunalımlar merkezden taşrada doğru genişleyen bir nitelik kazanmıştır. Taşrada yaşayan ve bu 
buhran ve bunalım yüzyılının acılarını yaşamıyla karşılayan bir halk ozanının şiirlerinde iktidar 
kavramının nasıl görüldüğü bildirimizin özünü oluşturacaktır. İktidar kavramı, yalnızca siyasal erkle 
ilişkilendirilmeyecek merkez-taşra karşıtlığından töre, gelenek, ahlaki normlar, idari işleyiş, mahalle 
baskısı, doğa gibi çeşitli boyutlarıyla değerlendirmeye alınacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Kağızmanlı Recep Hıfzı, şiir-iktidar ilişkisi, halk şiiri ve sosyal konular, merkez-
taşra karşıtlığı. 

 

 

 

THE PERCEPTION OF POWER IN POEMS OF RECEP HIFZI FROM KAĞIZMAN 

Associate Professor Mithat DURMUŞ** 

 

Abstract 

It has been necessary to make this study because the Turkish poet Recep Hıfzı, who lived in the late 
19th and early 20th centuries and was killed at a young age, has written many poems that led his 
name to be remembered in the history of Turkish literature. 

In the 20th century, when Recep Hıfzı wrote his poems, the spread of social crises from the centre 
to the rural areas makes this century the longest century of the Ottoman Empire. The perception of 
power in the poetry of Recep Hıfzı who faced with the challenges of all these social crises that took 
place in the countryside in this century will be the focus of our work. Power will be examined not 
only in terms of politics but also in various aspects such as customs, traditions, moral norms, 
governance, social repression, and nature. 

Key Words: Recep Hıfzı from Kağızman, poetry-power relation, folk poetry and social issues, 
centre-rural conflict 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ESERLERİNDE İNSANLARA SEVGI VE BIRLIK ÇAĞRISI 

Doç. Dr. Nezaket İSMAYİLOVA32 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı yaratıcılığına baktığımızda, halkla çok yakın olduğunu, halk edebiyatını sevdiğini, 
gerçeğin ışığı olduğunu, özverili, hoşgörülü ve sıkıntılı bir şair olduğunu görüyoruz. İnsanları 
dünyaya iyi niyetle yaşatmaya çağıran bir insanlık dünyasında insanları dünyaya ibadet etmek 
isteyen bir şair. Şiiri insanları birlik, sevme ve sevmeye çağırıyor. Tanrı'nın sevgisi ile dolu olan Hıfzı, 
on yıl sonra daha az yaşıyor ve çeşitli şekillerde hitap edilebilecek bir miras bırakıyor. Çünkü şair 
ilham kaynağı mayayı aldı ve şiirinde insanın doğduğunu, bir hayatı yaşadığını ve dünyadan gittiğini 
gösterdi. Dünyaya geldiğinde, adam sonsuzluktan kendisini ayırır, kendini ve dünyayı anlar ve tekrar 
sonsuzluğa kavuşur.                                            

                                                         Bu dünyaya gelen elbette gider  
            Haindir yüz yirmi dört bin peygamber  
     Hani-Şah-ı Âlem Sahib-i Minber  
                                                       Netti o Şahı-ı Cihan' bu dünya  

Şair, dünyayı bir duruşma olarak düşünerek dünyayı doğru yola davet ediyor. Bize insanların 
yaptıkları her hareketin onlara geri döndüğünü hatırlatıyor. Bu şekilde, şair insanları birbirini 
sevmeye, sevmeye ve insanlığın sevgisine davet ediyor. 

                                                  Ömrüm bir bahardır cismim bir yaprak  
               Bir gün gazel olur döker el firak  
                                                  Ayağım altında bastığım toprak  
                                                  Akıbet serimden üst olacaktır  

İlahi sevgiyi bulan herkes, gördüğü kişinin sevgisini görebilir. Buradan uzaklaşmanın imkânsız 
olduğunu söyleyen şair, onun sevginin öncülü olduğu gerçeğiyle bağlantılıdır. Bu sevgi o kadar derin 
ki, gizlenmemiş ve ortaya çıkmamıştır, fakat var olmuştur. Şairin söylediği yer burasıdır. 

                                                  Nur-i ak âlemi kıldı ürişan  
                                                  Nakşını kalbimde eyledim nişan 
                                                  Bıraktı hayrete kıldı perişan  
                                                  Saldı gözyaşımı revane gönül  

Kağızmanlı Hıfzı’ya göre, ışıkları ilahi olduğu için küllerini asla öldürmezsiniz.     
                                            Maşuk şirin sudur âşık balıktır  
                                            Ne kadar nuş etse bağrı yanıktır  
                                          Ah bu nasıl seldir ne bulanıktır  
                                           Huda ben bir mahi sana sığındım  

Her kelimede ve her kelimede ilahi sevgide yer alan şair, ölüm ve ölümsüzlük birliğinde şekillenir. 
Ölüm, ruhun Allah'tan Allah'a döndürülmesidir. Doğru, gerçeğin sevgilileri ölmez, çünkü ruhları 
Tanrı'dan gelir. 
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HIFZI CREATIVITY CALLS PEOPLE TO UNITY AND LOVE 

Associate Professor Nezaket ISMAILOVA 

 

Abstract 

When we look at Kağızmanli Hifzi creativity, we can see that he has been very close to the people, 
loved the folk literature, has lived a light of truth, has been a selfless, selfless, troubled poet. It is a 
poet who wants to worship people in the world, a world that is rich in humanity, calling people to 
live in good works. His poetry calls people to unity, love, and love. Hifzi, who is filled with God's 
love, lives less than a decade later, leaving behind a heritage that can be appealed in several ways. 
Because the poet got the yeast of the source of inspiration and showed in his poetry that man is 
born, lives a life and goes from the world. When he comes into the world, man separates himself 
from eternity, realizes himself and the world, and regains eternity again. 

                Of course it goes to the world 
                Ha'man is one hundred and twenty-four thousand prophets 
                Hani-Shah-i Alem Sahib-i Minber 
                She is Shah Jahan 'this world 

The poet invites people to a great deal of truth by remembering that this world is a squabble. 
Everything that people do is remind them of their return later. In this way, the poet invites people 
to love one another, to love and to the love of humanity. 

                                           My life is a spring, my body is a leaf 

One day the ghost becomes a dump 

                                           The ground I press under my foot 
                                            The fate will be above the series 

Everyone who finds divine love is able to see the love of the person he sees. The poet who says 
that it is impossible to get out of it is associated with the fact that he is the predecessor of love. 
This love is so deep that it is not hidden and uncovered, but exists. This is where the poet says. 

                                                Nur-i ak, made the world 
                                                I have your shirt in your heart engagement 
                                                She left shockingly shocked 
                                                It's a revane heartfelt tears 

According to Kusmanmanlı Hizzi, the ashugs never die because their light is divine. 

                                     Masuk is a sweet water-loving fish 

                                   The more it burns, the worse it is 
                                     Oh, how flood this is 
                                     Huda I took refuge with a mahi 

In every word, in every word, the goddess of God, who has taken refuge in divine love, embodies 
death and immortality. Death is the return of the soul from Allah to Allaah. True, lovers of truth do 
not die, because their spirit comes from God. 

Key Words: Hiphsi, creativity, literature, poetry, love 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE ‘BEN’ ÖZNESİNDEN ‘BİZ’ BİLİNCİNE ULUSAL SÖYLEV İNŞASI 

Dr.Öğr. Üyesi Azer YAVUZ33 

 

Özet 

Şiir metinleri yüklendiği duygusal değerlerin yanı sıra baskın bir düşüncenin yaşamı düzenleme 
adına milletlerin tarih boyunca revize ettiği bir takım ulusal söylemler barındırır. Denilebilir ki tarih, 
bir bakıma bu söylemlerin şekillendirdiği bir siyaset alanıdır. Bu bakımdan Kağızmanlı Hıfzı’nın 
özellikle 1915 Ağıtı, 1915’te Gelen Orduya, Âli Osman’dır Gelen adlı şiirlerinin işaret ettiği ortak bir 
farkındalık ve ayağa kaldırma çağrılarını, Kafkas coğrafyasında savaş-göç-yoksulluk ve türlü 
buhranların yaşandığı bir devirde halk şiiri icrasıyla göze çarpan ‘biz’ vurgusunun gerek millî 
canlanmaya yönelik harcanan çaba, gerekse bu bilincin dil ve edebiyat vasıtasıyla taşınması 
anlamına geldiğini vurgulamak gerekir. Hıfzı’nın merkezleşmiş konuşan kaynak oluşu, ulusal 
söylevin ‘taşıyıcı’ olma niteliğiyle ‘ben’ edilgen bilincinin yerine ‘biz’ deyişinin ikame edilmesi 
sonraki nesillere tarihe karşı dayanıklı bir argüman olarak sunulur. Dolayısıyla Kağızmanlı Hıfzı’nın 
kendi devrinin olayları karşısında yukarıda adı geçen şiirlerinde dile getirdiği millî temanın da 
yaşadığı Kafkas coğrafyasında ona ‘taşıyıcı’ vasfını kazandıran bir toplumsal karşılık bulduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

 

 

 

NATIONAL SAYLE BUILDING FOR 'WE' KNOWLEDGE ON 'I' ON THE WAY OF THE KAĞIZMANLI HIFZI 

Dr. Öğr. Üyesi Azer YAVUZ34 

 

Abstarct 

In addition to the emotional values to which poetry texts are loaded, there are a number of 
national discourses that have been revised throughout history by a dominant thinker in the name 
of organizing life. It can be said that history is a field of politics shaped by these discourses. In this 
respect, a common awareness pointed out by the poetry of Kağızmanlı Hıfzı, especially 1915 Ağıtı, 
1915’te Gelen Orduya, Âli Osmandır Gelen calls for a lifting of the legs, war-migration-poverty in 
the Caucasus geography and a period when various depressions were experienced, we emphasize 
the efforts of the national revitalization, and this consciousness has to be conveyed through 
language and literature. As a centralized talking source, the substitution of 'we' instead of 'I' 
passive consciousness as a 'carrier' of the national discourse is presented as a durable argument 
against the next generation. Therefore, it is not wrong to say that Kağızmanlı Hıfzı found a social 
response in the geographical region of Caucasus in which the national theme expressed in the 
above mentioned poems against the events of his own revolution, gave him the ‘bearer’ 
qualification. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE VATAN35 

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar BAYRAKTAR 

 

Özet 

Türk halk kültür dairesinde, âşıklık geleneğinin hem icracısına hem de aktarımına aracılık eden halk 
ozanları, yaşadıkları döneme tanıklık yaparak ortaya koymuş oldukları yaratmalarla insanımızın 
gönül dünyasına tercüman olmuşlardır. Halk ozanlığı bu yönüyle özellikle Anadolu coğrafyasında 
toplumun öncülüğünü yapan ve halka mal olmuş bir gelenektir. Bu bağlamda, Anadolu kültür 
coğrafyasının yetiştirmiş olduğu önemli halk ozanlarımızdan biri de Kağızmanlı Hıfzı’dır. Kağızmanlı 
Hıfzı, insan, aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, ölüm ve tasavvuf gibi konuları şiirlerinde adeta bir gökkuşağı 
rengi uyumunda ele almıştır. Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde ele aldığı konulardan biri de yine 
“vatan”dır. Vatan, onun özlemini çektiği, uzak kaldığı, rüyalarına giren ve uğrunda ölümü göze aldığı 
bir kavramdır. Hıfzı, vatanından, yurdundan, evinden barkından ve sevdiğinden ayrı kalmayı, 
“Vatandan ayrılmak çetin kar imiş!” dizesinde en güzel şekliyle dile getirmiştir. Bildiride bu 
bağlamda, Ermeni çetelerince şehit edilen Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde “vatan” kavramı farklı 
anlamları ile değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Halk Bilimi, Kağızmanlı Hıfzı, Âşıklık Geleneği, Vatan Sevgisi. 

 

 

 

HOMELAND İN THE POEMS OF KAĞIZMANİAN HIFZI 

Dr. Zülfikar BAYRAKTAR 

 

Abstract 

The minstrels mediating in both conveyance and fulfillment of minstrel tradition within the scope 
of Turkish folk culture have become interpreters to the heart affairs of our people by the works set 
forth witnessing the era they live in. From this aspect, being minstrel is a tradition belonging to 
pioneers of the society in the Anatolian geography and its folk. Within this context, one of the 
important minstrels grown by the Anatolian culture geography is Kağızmanian Hıfzı. Kağızmanian 
Hıfzı treated the themes such as human being, love, nature, separation, homesickness, death and 
mysticism in his poems merely at the same harmony of a rainbow. One of the themes Kağızmanian 
Hıfzı handled in his poems is again “homeland”. Homeland is a concept for him for which he could 
risk dying and long for in his dreams and suffered from homesickness. Hıfzı expressed this 
seperation from the lover, home and native country in his lines in the most meaningful way just as 
“being far from the homeland is like severe snow”. In this proceeding, the concept of “homeland” 
will be evaluated with its different meanings in the poems of Kağızmanian Hıfzı who was martyred 
by Armenian gangsters. 

Key Words: Folklore, Kağızmanian Hıfzı, Minstrel Tradition, Love of Homeland. 
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ŞEHİT ŞAİRLER KAĞIZMANLI HIFZI VE ÜLVİ BÜNYADZADE SANATINDA 

VATAN KONUSU; TARİHTEN ÇAĞDAŞLIĞA 

Doç. Dr. Terane HEŞİMOVA36 

 

Özet 

Türkiye ve Azerbaycan halkının şehit şairleri Kağızmanlı Hıfzı   ( 1893  )   ve Ülvi Bünyadzade (1969) 
bir asra yakın süre farkıyla, ayrı ayrı coğrafyalarda doğsalar bile genç şairler aynı motifli siyasal 
olayların kurbanı olmuşlar. Rus işgali sonucu, Ermeni parmağıyla öldürülen genç kalem sahiplerinin 
yaşam ve sanatlarında enlemler mevcuttur. Türk halk edebiyatının ünlü isimlerinden olan 
Kağızmanlı Hıfzı Kağızman`ı işgal eden Rus birliklerinin Kurtuluş Savaşı yıllarında geri çekildiği 
dönemde Ermeniler tarafından 9 Nisan 1918 Yılında 25 yaşında iken şehit edildi. Şehit Azerbaycan 
şairi Ülvi Bünyadzade 19 Ocak 1990 gecesi Bakü`ye giren Rus Ordusunun karşısını kesmiş, sivil 
halkın kurşuna dizilmesine itiraz olarak, sinesini halkına yönelmiş kurşuna siper yapmış, şehit 
olmuştur. 15 yaşında iken ilk şiirini yazmış 25 yaşında şehit edilen Kağızmanlı Hıfzı ömrünün 10   
yılını sanata   adamış,   fakat   Türk   Halk   edebiyatı   tarihinde   bir   asra   beraber   sure 
yaşamaktadır. Ülvi Bünyadzade de on üç yaşında iken kaleme gönül verir.   Onun “Ömür Yolu”   ve   
“Kansızlar”   manzumeleri Sovyetlerin siyasetiyle Afganistan`da askerlik yapan Azerbaycan 
oğullarına adanmıştır.  Bünyadzade, Sovyetler Birliği’nin Türk halklarına karşı siyasetinin içeriğini 
tam anlamış, gençliğini haksızlıklara mücadeleye adamıştır. Kağızmanlı Hıfzı sanatında Vatan konusu 
elinden obasından ayrı kalan şairin ruhunun tapınağı, feryadının objesidir. “Sefil baykuş ne yatarsın 
bu yerde yok mudur vatanın illerin hani”   mısralarından görüldüğü gibi ozan baykuşa hitaben 
elinden obasından uzak düşmesini en büyük acı gibi kabullenir. Şair “Vatan Özlemi” şiirinde ise öz 
Vatanını kutsal şehirlerle kıyaslıyor, gurbet elin sefasını Vatanın cefasına değişmediğini betimler. 
Ülvi Bünyadzade’nin sanat bilincinde ise Vatan konusu tüm olanların doruklarındadır. “Leylimizin 
yüreğini, Mecnun gibi sevmeliyiz” söyleyen Ülvi Bünyadzade, vatanın vasfında Türk milletinin 
manevi hazinelerinin haritasını oluşturur. On üç yaşında iken kaleme aldığı “Vatan için ölmeliyiz” 
şiirinde Türk milletinin ortak değerlerini ihtiva eden folklor ve Halk edebiyatı örneklerini, sazını-
sözünü, destanlarının kutsallığını betimleyerek “Hayat için doğulmuşuz, Vatan için ölmeliyiz” diyor.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Ülvi Bünyadzade, Vatan Konusu, Rus İşgali, Sanat Enlemleri 
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THE HOMELAND THEME İN THE MARTYR POETS KAGIZMAN`S HİFZİ AND ULVİ BUNYADZADEH 
POETRY; FROM ANCİENT TO MODERN 

Associate Professor Tarana HASHİMOVA37 

 

Abstract 

Martyr poets of Turkey and Azerbaijan people Kagızman`s Hifzi (1893) and Ulvi Bunyadzadeh (1969) 
young poets although borning in different geographies with close time difference nearly one 
century, became a victim of the same political motivated events. There are parallels in the lives and 
creations of young poets killed by the Armenians as the result of the Russian occupation. 
Kagızman`s Hifzi, one of the famous names of Turkish folk literature, was martyred by Armenians at 
the time of  the withdrawn of the Russian troops which occupied Kagizman during the years of the 
Turkish War of Independence on April 9, 1918, when he was 25 years old. Azerbaijanian poet 
martyr Ulvi Bunyadzadeh came face to face the Russian army entering Baku in 19 January 1990, as 
a protest against the shooting of the civilian people, made himself a shield to bullet directed to the 
people, became a martyr. Kagızman`s Hifzi at the age of 15, wrote his first poem, was martyred at 
the age of 25, devoted 10 years of his life to art, but he lives nearly for a century in the history of 
Turkish Folk Literature. Ulvi Bunyadzadeh was enamored of writing at the age of thirteen. His 
"Omuryolu" and "Kansizlar" poems  are dedicated to the sons of Azerbaijan serving in the Army in 
Afghanistan by the Soviet politics. Bunyadzadeh understood the Soviet Union's politics against the 
Turkish people, dedicated his youth to the struggle with injustice. In the Kagızman`s Hifzi`s creation 
the homeland theme is the the temple of the poet's soul, is the object of his scream. "The 
miserable owl why you sleep here, where is your homeland, where" as we see from the row, poet 
accepts as the greatest bitterness being away from his home addressing to  the owl. Poet compares 
his native country with holy cities in the "Vatan Ozlemi" poem, describes that he will never change 
the joy of the foreign country to the trouble of homeland. In the artistic consciousness of Ulvi 
Bunyadzadeh`s, the homeland theme is on the top of all. Saying that “We must love our Leyli`s 
heart, like Majnun”, U.Bunyadzadeh creates the map of the spiritual treasures of the Turkish nation 
by the homeland qualities. He says, "We were born for life, we must die for the homeland," in his 
poem "We Must Die for Homeland" written at the age of thirteen by describing the folklore and 
folk literature examples, the poem-word, and the epos  that contain the common values of the 
Turkish nation  

Keywords: Kagızman`s Hifzi, Ulvi Bunyadzadeh, Homeland theme, Russian Occupation, Art parallels 
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KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÂŞIKLARININ İCRALARINDA KAĞIZMANLI HIFZİ 

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK* 

 

Özet 

Kuzeydoğu Anadolu bölgesi âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşatıldığı bölgemizdir. Kağızmanlı 
Hıfzı’da bu bölge âşıklarından olup, kendisinden sonra gelen âşıkları etkileyen bir halk sanatkârıdır.  

Âşıklık geleneğinde çağdaşlar, geçmişte yaşamış ve önemli iz bırakmış âşıkları eserleri ve anılarıyla 
yaşatırlar. Bu hatırlatma veya hatırlama Bascom’un teorisine göre âşıklık geleneğinin önemli 
fonksiyonlarından birisidir. 

Sözlü kültür içerisinde yaşatılan kişiler, zamanla gerçek kişi olmaktan çıkıp efsanevi bir nitelik 
kazanır. Tebliğde Kuzeydoğu Anadolu âşıkları arasında Kağızmanlı Hıfzı’nın hafızalardaki yeri ve 
hangi eserleri ile anıldığı üzerinde durulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Anadolu, Âşıklık Geleneği, Kağızmanlı Hıfzı, Sözlü Kültür, Çobanoğlu 
Âşıklar Kahvesi, Âşık Edebiyatı Araştırmaları.  

 

 

 

KAĞIZMANLI HIFZİ (HIFZİ OF KAGIZMAN) IN PRACTICES BY NORTH-EAST ANATOLIAN REGION 

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

 

Abstract 

North East Anatolia is a place where minstrelsy tradition is still practiced. Kağızmanlı Hıfzi (Hıfzi of 
Kagızman) was one of the minstrels from this region, who influenced others in the following 
periods. 

In the tradition of minstrelsy, the modern minstrels keep the names of old minstrels through their 
works and memories. Such memories or remembrances is one of the most important functions 
according to Bascom’s theory. 

People kept alive in oral tradition are transformed from real people into legendary figures in time. 
In this oral presentation, the importance of Kağızmanlı Hıfzi in the memories of minstrels and the 
works he is remembered for will be discussed. 

Key Words: North-East Anatolia, Minstrelsy Tradition, Hıfzi of Kagızman, Oral Culture, Çobanoğlu, 
Minstrelsy Coffe-house, Minstrelsy Literature Studies 
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ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ İÇİN BİR METİN ÖNERİSİ:  

 KAĞIZMANLI HIFZI’NIN “VATAN ÖZLEMİ” ŞİİRİ  

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI38  

Okt. Yusuf GÜNAYDIN39 

 

Özet  

Her milletin yaşam biçimini, özlemini, inancını, deneyim ve tecrübelerini gelecek nesillere aktaran 
şairleri ve şiirleri vardır. Halkın bağrında yaşayan ve nefesine ses olan şairlerinin şiirleri o milletin 
kültür geleneğinin en sağlam ürünleri olmuştur. Milletler, gelenek ve göreneklerinin devamını bu 
şair ve şiirleriyle ayakta tutmaya çalışmıştır. Bu gelenek içerisinde doğa sevgisi, din ve tasavvuf, 
doğa olayları, “vatan sevgisi” vb. konular işlenmiştir. 19. yüzyıldan itibaren geleneğin içine “vatan 
sevgisi”nin girdiği ve ilgi gördüğü söylenebilir. Bu gelenek içerisinde dikkate değer şairlerden biri de 
Kağızmanlı Hıfzı’dır. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda her sınıf düzeyinde sekiz tema 
işlenmesi öngörülmüştür. Bu zorunlu temalardan Millî Kültürümüz temasında “vatan”, Millî 
Mücadele ve Atatürk temasında ise “vatanseverlik” konularına yer verilmesi önerilmiştir. 
Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirleri incelendiğinde “Vatan Özlemi” şiirinin bu temalara uygun metin olarak 
yer alabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada Kağızmanlı Hıfzı’nın “Vatan Özlemi” şiiri merkeze 
alınarak okuma, konuşma, yazma temel dil becerilerine ve dil bilgisi öğrenme alanına yönelik 
kazanımlar seçilmiş, hazırlık, süreç ve ölçme- değerlendirme aşamalarından oluşan ve sekizinci sınıf 
düzeyine hitap eden bir Türkçe dersi içeriği oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı Kağızmanlı Hıfzı ile 
ilgili bir farkındalık oluşturarak şaire ait şiirlerin ders kitabı yazarlarının dikkatine sunulmasına ve 
şairin Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında yer almasına zemin hazırlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Vatan Özlemi, Türkçe dersi, Türkçe eğitimi, şiir. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’ S POEM, “VATAN ÖZLEMİ”: A TEXT PROPOSAL FOR TURKISH CLASS IN 
SECONDARY SCHOOLS 

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI 

Yusuf GÜNAYDIN 

 

Abstract 

Every society has poets and poems passing down their way of life, longing, belief, and experience 
to the future generations. The poems of poets living in the heart of the country and being the 
voices of them have been the strongest belles lettres in the society. People have been trying to 
keep the continuation of their traditions on its feet through these poets and poems. Themes such 
as love of nature, religion, sufism, natural events, and “patriotism” have been contextualized within 
these traditions. It can be said that “patriotism” became a part of these traditions and attracted 
attention as of 19th century. One of the significant poets in this movement is Kağızmanlı Hıfzı. It is 
prescribed eight theme is supposed to be covered for each grade in the curriculum of Turkish class 
in 2018. It is suggested that “country” subject should be mentioned when covering the Our Culture 
theme, one of the mandatory themes; moreover, “patriotism” should be referred during another 
compulsory theme, the War of Independence and Atatürk. Having analyzed Kağızmanlı Hıfzı’s 
poems, it is anticipated that “Vatan Özlemi”, one of his poems, can be a suitable text for the 
themes mentioned. Focusing on Kağızmanlı Hıfzı’s poem, “Vatan Özlemi”, some acquisitions with 
regard to the basic language skills such as reading, speaking, writing, and grammar learning domain 
have been determined. In addition to this, a Turkish lesson content, consisting of preparation, 
process, assessment and evaluation stages, appealing to 8th grade is formed. The purpose of this 
study is to raise awareness of Kağızmanlı Hıfzı, to provide a basis for drawing his poems to the 
textbook writers’ attention and leading him to take part in Turkish, and Turkish Language and 
Literature textbooks. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Vatan Özlemi, Turkish lesson, Turkish education, poem. 
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HIFZI’NIN ESERLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ÇERÇEVESİNDE  

ÇOCUK VE GENÇLERİN EĞİTİMİNE YANSITILMASI 

Prof.Dr. Işıl ALTUN40 

Bican Veysel YILDIZ41 

Elif Tuba ASLAN42 

 

Özet 

Kağızman’da yaşamış tarikat ehli bir âşık olan Hıfzı, Kağızman’ın maddi manevi bir değeridir.   
Hıfzı’nın savaş döneminde başlayıp kısacık süren hayatında zengin bir ruh birikiminin yansıması 
görülür. Mahlasının kaynağını oluşturan derin hafızası, eğitimi, tasavvufi terbiyesi, şiirleri, genç 
yaşta şehit edilmesi onun hayatını farklı ve değerli kılan unsurlardır. Savaş yılları olmasına rağmen 
döneminin ileri seviye eğitimini almış, bununla da yetinmeyerek ilim öğrenebileceği her yerde 
arayışına devam etmiştir. Tarla, bağ bahçe işleriyle geçimini sağlarken, aynı zamanda köyüne imam 
olması ve kaval çalması da, onun çok yönlü kişiliğinin göstergesidir. Hıfzı bütün bu özellikleri ile 
tanıtılmayı ve bilinmeyi hak eden bir âşıktır.  

“Kültürler korunarak değil, yayılarak korunur” sözü ışığında, diğer pek çok değer gibi Hıfzı’nın da 
gelecek nesillere tanıtılması önemlidir. Bu bağlamda yararlandığımız “çoklu zeka kuramı” eğitim 
bilimlerinde yer alan öğretim teknikleri arasında dikkate değer bir uygulamadır. Kuramın 
yaklaşımına göre, öğretim sırasında zihinde kalıcılığı sağlamak adına her çocuğun ilgi alanı 
doğrultusunda, çok çeşitli aktiviteler planlanır. Bu çalışmada da Hıfzı’nın eserlerinin tanıtılması ve 
gelecek nesillere öğretilmesi hedefi ile öğrencilere yönelik alternatif uygulama önerileri 
bulunmaktadır. Öğrenme- öğretme süreçlerinde yeni yaklaşımlar ve teknikler, bilginin yayılmasına 
ve aktarılmasına büyük katkı sağlayabilir. 

Çalışmamızda Hıfzı’nın hayat hikâyesi için aynı yörenin âşıklarından, “Miskini” mahlaslı Sait 
Küçük’ün araştırmaları ışığında hazırlanan ve 28 Nisan 2012 tarihinde TRT Avaz kanalında 
yayınlanan “Kağızmanlı Recep Hıfzı” belgeselinden istifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, çoklu zekâ kuramı, çocuk ve gençlik eğitimi. 
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HIFZI’S LITERARY WORKS REFLECTION TO THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
WITHIN THE SCOPE OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY 

Prof.Dr. Işıl ALTUN 

Bican Veysel YILDIZ 

Elif Tuba ASLAN 

 

Abstract 

Hıfzı, who is a sect luminary minstel, lived in Kağızman, is a value of Kağızman both materially and 
spiritually. Hıfzı’s rich spiritual treasury can be observed in his short life started during war period. 
The factors which make his life different and valuable are his retentive memory sourced by his 
pseudonym, education, his sufistic discipline, his poets and being martyred at an early age. Even 
though it was war period, he received a good education, besides, he kept his search  everywhere 
available about improving his wisdom. While making living by farming, playing shepherd’s pipe and 
conducting the sect leader task in his village at the same time are some indications of his versatile 
personality. As a minstel with these qualities, Hıfzı deserves to be well known. 

It is important to pass down Hıfzı's memory like many other values in the light of the saying that 
“Cultures are protected through diffusion rather than conserving.” The "multi-intelligence theory" 
we use in this context is a significant implementation among teaching techniques in educational 
sciences. Based on the theory's approach, wide range of activities are planned in line with the 
interests of each child to enchance memorability during instruction. This study deals alternative 
application suggestions for students with the aim of introducing the works of Hıfzı and passing it 
down. New approaches and techniques in the learning-teaching process can make a big 
contribution for disseminating and relaying  advice. 

In this study, we have taken advantage of “Kağızmanlı Mehmet Hıfzı” documentary prepared in the 
light of minstrel Sait Küçük, countryman of Hıfzı, whose pseudonym is “Miskini” and published on 
TRT Avaz channel on April 28,2012. 

Key Words: Hıfzı from Kağızman, Multiple Intelligence Theory, Education of Child and Adolescent 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN AZERBAYCAN’DA TANITILMASI VE  

ŞİİRLERİNİN ÇEVRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Elhan YURDOĞLU MEMMEDOV43 

  

Özet 

İki kardeş ülke olmasının yanı sıra, dil, kültür, yaşam tarzı bakımından da bir-biriyle ortak değerlere 
sahip olan Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ulusal değerlerinden biri de halk edebiyatı tarzında 
eserler yazan şair ve ozanlarıdır. Yunus Emreden, Karacaoğlan’dan başlamış Âşık Veysel’e, Âşık 
Şenliğe, Gurbani’ye, Âşık Elesger’e ve diğerlerine kadar her iki ülkenin bu ozanlarının yazdıklarında 
halk edebiyatı dili, geleneği ağır gelmektedir. Halkın kendi konuştuğu dilde eserler yazan şairler, 
ozanlar halkın kendisi tarafından daha çok sevilmiş, şiirleri ezberlenmiş, hafızalara yazılmış, aynı 
zamanda yaşatılarak gelecek kuşaklara armağan edilmiştir. Hatta bazı şairlerin şiirleri yazarının belli 
olması halinde bile halk edebiyatının, folklorun mahsulü gibi yüksek değerlendirilmiş, dilden-dile, 
ilden-ile geçerek ebedi yaşama hakkı kazanmıştır. 

Halk edebiyatı, özellikle âşık-ozan tarzı şiirleriyle Türkiye’de iyi bilinen Kağızmanlı Hıfzının şiirleri 
maalesef kardeş ülke olan Azerbaycan’da bilim insanları, halk şiiri araştırmacıları tarafından da pek 
bilinmiyor. Hâlbuki Türkiye’nin doğu sınırına yakın bir bölgede, hatta Azerbaycan kökenli insanların 
sıkça meskûnlaştığı yörede yaşaması da bu bakımdan Hıfzı’nın Azerbaycan okurlarına tanıttırılması 
gerekiyordu.  

Bazı şiirlerini okudukça bile Azerbaycan âşıklarının, halk şiiri tarzında şiirler yazan şairlerini 
anımsatan Hıfzının Azerbaycan Türkçesine çevrilmesi o kadar da zor olmamalıdır. Gerçi iki kardeş 
dilin bir-birini anlamasında ne kadar kolaylıklar bulunsa da şiir dilinde, kelimelerin 
kafiyelenmesinde, özellikle belli ölçüleri olan şiirlerin çevirisinde beklenmedik durumlar, zorluklar 
ortaya çıkıyor. Fakat Kağızmanlı Hıfzının şiirlerinde Türkiye genelinde pek kullanılmayan, ama 
Azerbaycan Türklerinin dilinde yaygın olan kelimelere rastlıyoruz ki, bu da Hıfzının Azerbaycan 
Türkçesine çevrilmesi gerektiği kanaatini doğuruyor. Aynı zamanda dilinin yakınlığından ziyade 
şiirlerindeki akıcı lisan üslubu, şiirin edebi özelliklerinin kuvvetli olması da şairin mutlaka 
Azerbaycan Türkçesine çevrilmesi iddiasını ortaya atmamıza sebebiyet veriyor.  

Biz de tebliğimizde Kağızmanlı Hıfzının Azerbaycan Türkçesi’ne çevrilmesinde karşıya çıkan 
zorlukları öne sürerek, bunların nasıl aşılması gerektiği yollarını gösteremeye çalışacak, aynı 
zamanda Hıfzının Azerbaycan genelinde de tanıtılması için iki kardeş ve komşu ülkelerin söz sahibi 
kurumlarının birlikteliğiyle neler yapılabilir sorularına cevap vermeğe çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler:  Kağızmanlı Hıfzı, Azerbaycan’da tanıtılması, şiirlerinin çevirisi, halk şiiri. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçivan Bölümü Halk Edebiyatı Bölüm Başkanı, Halk Edebiyatı Araştırmacısı. 

elxan.yurdoglu@yahoo.com 



Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   86 
 

 

 

AN EXAMINATION ON THE RECOGNITION OF KAĞIZMANLI HYGI AND THE CONVERSION OF THEIR 
POEMS IN AZERBAIJAN 

Elkhan YURDOGHLU-MAMMADOV44 

 

Abstract 

The two countrieshave common values with each other in terms of language, culture, ? national 
values and one of ashugs and poets who write works in the stayle of folk literature in Turkey 
andAzerbaijan? but a way of life. 

Both of these poet poets writing the folk poetry is a language, tradition is heavy from Yunus Emre 
and Karacaoghlan to Ashug Veysel, Ashug  Shenlik, Ashug Gurbani, Ashug Elesger and others.  

The poets who wrote the works on the ground that the people spoke on their own, the poets were 
loved more by the people themselves, their poems were memorized, they were written in memory, 
and they were given to future generations alive at the same time. 

Even if the poetry of some poets is known to the author, folk literature has gained the right to 
eternal life by passing through high-valued, dilden-language, ilden-like folklore. 

Folk literature, especially poetry lover-poet style of poems by well-known Kağızman Hıfzı malasef 
brother country Azerbaijan scientists in Turkey, not known by many researchers of folk poetry. 

However, in a region close to Turkey's eastern borders, even the people of Azerbaijan origin living 
in the region Frequently meskunlaş that was supposed to be tanıttırıl reads the Hıfzı Azerbaijan in 
this regard. 

Even if I read some poems, it would not be hard for me to translate the poem of Azerbaijan into 
poems of Azerbaijani, reminiscent of the poets who wrote poetry in popular poetry style. 

Though the convenience of one-on-one of two sister tongues is unexpected, difficulties arise in the 
language of poetry, in the rhyming of words, especially in the translation of certain poetry. 

But Kağızman Hıfzı many of his poems unused in Turkey, but we find the common word in 
Azerbaijan in the Turkish language, which is leading the opinion that Hıfzı of Azerbaijan should be 
translated into Turkish. 

At the same time, the fluent language style in poetry poetry close to the language and the poetic 
literary characteristics of the poem make it impossible for the poet to turn it into the Azerbaijani 
turkish language. 

We will try to answer the questions that can be done with the cooperation of the speaking 
institutions of the two brothers and the neighboring countries in order to recognize the way of how 
to overcome them and also to be recognized throughout Azerbaijan by suggesting the difficulties 
encountered in turning the Kağızmanlı Hıfzın into Azerbaijani. 

Key Words: Kaghizmanli Hifzi, recognition of Azerbaijan, translation of poems, folk poetry. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİ ÖZBEK DİLİNDE 

Doç.Dr. Tahir KAHHAR45 

 

Özet 

Bildiride Hıfzı’nın tarafımızdan Özbekçeye çevrilen “Sefil Baykuş”, “Çiçekler”, “Serimi Sevdaya Salan 
Bu Müdür”,  “Yar, Eylen-Eylen” gibi şiirleri  örneğiyle, Türkçe ve Özbekçe metin kıyas edilerek, 
şiirdeki anlam, ruh, bedii sanatların nasıl yansıtıldığını anlatmaya çalışılacak. 

Çeviride şiirlerdeki vezin, yani 11 hece (6+5, 4+4+3) ve uyak düzeni, yani murabba şekli, abcb, çççb, 
dddb ve s. aslındaki gibi saklandı. Fakat Çiçekler’in çevirisinde tok kafiyelerle beraber ayrım 
mısralarda aç uyaklar kullanma zorunda kalındığını da söylememiz lazım. En önemlisi şiirlerdeki 
düşünce ve işaretleri, İslami ruhu, şairin Müslüman yüreğini, irşat olan kalbini anlatan sözleri de 
çeviride saklamaya çaba gösterdik.  

Sefil Baykuş ağıtı yalnız bir insanın değil, 1915 yıllarının facialarını, savaş, viraneliklerin, ölümler, 
zamanın ve milletlerin ölümlerinden de haber vermektedir. Bize göre, şairin bu şiirdeki yenilikçiliği 
baykuş terimini simge olarak müspet tarzda kullanmasıdır. Özbekçede de baykuş denilir, bayoğlu 
şekli de var, ama bütün zamanlarda baykuş ölüm, afet, kötülük simgesi olarak kabul edilmiş ve 
eserlerde o tarzda kullanılmıştır. Arapça sefil sözünün Türkçedeki anlamı Özbekçede de var, ama 
Özbekçede sefil kelimesinin “жуда ёмон, ночор, абгор; ярамас, разил, палид, ифлос” – cüda 
yaman, naçar, abgar, yaramaz, rezil, palid, iflas gibi karşılıkları da var. Baykuş için be kötü sıfatlar 
çok uygundur, ama bu şiirin başlığı olarak kullanılması mümkün değil; çünkü şiir ruhu ve anlamına 
terstir. Biçare Baykuş diye alınması uygundur. 

Hıfzı’nın şiirleri İslami ruh ve düşünceleri doğadaki varlıklar, kuşlar ve çiçekler vasıtası ile çok yüksek 
şairlik sanatıyla yansıtılması bakımından önemlidir. Мesela, “Çiçekler” şiiri bu yönden yüz yıllarca 
dini yasaklanan Özbek okurunun ilgisini çeker ve onu iman bahçesine götürür. Bu faziletleriyle 
değer kazanır diye düşünüyoruz. 

Çiçekler şiirinde şairin Müslüman gönlü, imanlı ruhu tasvir edilmiştir. Ruh, can gözle görünmüyor. 
Ama arif insan başkasının gönlünü görebilir, okuyabilir. Hıfzı bu şiirinde çiçekler vasıtasıyla, onlara 
hitaplarıyla ruhunun resmini çiziyor. Duygularını, fikirlerini doğa ve çiçeklere bağlı halde, bin derdi 
ve bin rengi olan çiçekler görünüşünde gösteriyor. Çiçeklere duygularını bağlıyor, o bağ bir ipek ip 
gibi ezelden ahirete, Allah’a ulaşıyor. Bu ip insan imanını ezelden ebediyete bağlıyor. 

Türkçeden Özbekçeye şiir çevirisinde bazan uygunlaştırma metodundan da yararlanılır.  

Örnek: 
Saf tartmış, namazga kıyam etadır  (Saf tutmuş namaza kıyam ediyor         
Yel esarkan, sacdasiga ketadir,                   Yel estikçe secdesine gidiyor 
Suvsar ekan, abi rahmat yütadir,   Susadıkça âb-ı rahmet yutuyor 
Közin tikar ul asmanga çeçaklar.   Gözün dikmiş asumana çiçekler)   

Bu şiiri bir İncil okuyan Hristiyan yazamaz, çünkü onun alem ve Allah konusundaki düşünceleri 
bambaşkadır. Bu şiiri yalnız Kur’an okuyan kişi, Hıfzı gibi hafız bir şair yazabilir. Hıfzı’nın başka birçok 
şairden, hatta Nobel ödüllü Avrupa ve Amerika şairlerinden farkı, üstünlüğü buradadır. Bildiride bu 
gibi görüşler detaylı olarak geniş bir tarzda anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:    Hıfzı, Sefil Baykuş, Çiçekler, doğa, insan, İslami ruh. 
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Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   88 
 

 

 

POEMS OF HIFZI  OF KAGIZMAN IN UZBEK LANGUAGE 

Associate Professor Tahir KAHHAR46 

 

Abstract 

In the declaration, we are going to compare the texts of Uzbek, Uzbek, and Uzbek with the texts of 
Turkish and Uzbek in terms of poems like «Flowers», «Serimi Sevdaya Salan Mudur», «Yar, Eylen-
Eylen to try to tell you that it is reflected.The verse in poetry, that is, 11 syllables (6 + 5, 4 + 4 + 3) 
and rhythmic pattern, ie murabba shaped, abcb, çççb, dddb and p. in reality, hidden in the original. 
But we must also say that flowers have to use hunger in their arms to distinguish between full-
bodied heads. Most importantly, we tried to keep the words and expressions of the poems, the 
Islamic spirit, the muslim spirit of the poet, and the words of the heart which is reşat in 
translation.The miserable owl is not only a person, but also the facials of 1915, war, parables, 
deaths, time and deaths of nations. In our opinion, this vigorous innovation of the poet uses the 
term owl as a symbol in a positive way. Uzbekistan is also called owl, there is a bayoglu shape, but 
at all times the owl has been accepted as a symbol of death, disaster, evil and used in works in that 
way. There is also Uzbekistan, which means the Turkic word in Arabic miserable word, but 
Uzbekistan miserable word «жуда ёмон, ночор, абгор; ярамас, разил, палид, ифлос «- There are 
also provisions such as jewels, naçar, abgar, yaramas, razil, palid, bankrupt. Bad adjectives for the 
owl are very convenient, but it is not possible to use it as the title of the poem; because the spirit of 
poetry and sense of meaning. It is suitable to be called Owl Owl.The poems of Hifzi are important in 
terms of reflecting the Islamic spirit and thoughts through the presence of nature, birds and 
flowers and by the art of very high poetry. The folktale, «Flowers» poem attracts attention of 
Uzbek readers who have been banned from religion for hundreds of years and takes him to the 
garden of faith. we think that it will gain value with these virtues.In the poetry of flowers, the poet 
muslim, the beloved, the faithful spirit is depicted. Spirit, life is not visible. But the soul can read 
and read someone else's heart. In this poem, Hifzi draws a picture of his soul through flowers, 
addressing them. He shows his feelings, his ideas on the appearance of flowers with a thousand 
and thousand colors, depending on nature and flowers. The daffodils attach their feelings, and the 
bond reaches Allah in the Hereafter like a silk rope. This rope is bound to human faith forever.In 
the translation of poetry from Turkic to Uzbek, some adaptation method is also used.Pure weighed, 
prayers are forbiddenWhen the wind is blowing, the wind is steady, Yel goes to the 
secdesineGuvsar ekan, abi rahmat yütadır, Susanly swallowing âb-ı rahmetKissin ticar ul sharps. 
Flowers of ascetic plant)This poem can not write a Christian who reads a Bible, because his 
thoughts on the whole world and God are very different. This poem can only be written by a poet, 
such as Hifzi, who reads the Qur'an. The difference between the poet and the Nobel prize-winning 
European and American poets is his superiority. Such opinions will be explained in detail in a wide 
range of ways. 

Key Words: Hyphenia, Miserable Owl, Flowers, nature, human, Islamic spirit. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’DA DİVAN ŞİİRİ HUSUSİYETLERİ 

Dr. Abdulkadir ERKAL47 

 

Özet 

Tarihte divan şiiri ile halk şiiri, ayrı kaynaklardan beslenip ayrı kollardan ilerlemişlerdir. Ancak 
zannedildiğinin aksine bu iki gelenek tamamen birbirinden uzak ve birbirine yabancı değildir. Hece 
ölçüsüyle yazdıkları şiirleri divanlarına koyan divan şairlerimiz (Şeyh Galip, Nedim vb.) olduğu gibi, 
birer halk edebiyatı ürünü sayılan cönklerde ve defterlerde divan şairlerinin şiirlerine bolca yer 
verilmesi bu etkileşimi gösterir. Öte yandan divan ve halk şiiri özelliklerini çok iyi bilen, aruz ve hece 
ölçüsünü birlikte ustaca kullanan şairlerimiz de vardır: Yunus Emre, Niyaz-i Mısrî gibi... Hatta Divan 
edebiyatı bazı halk şairlerini öylesine etkilemiştir ki bu şairler divan geleneğinde yazdıkları 
gazellerini klâsik divan şairlerininki gibi divan haline getirmişlerdir (Âşık Ömer, Erzurumlu Emrah 
vb). 

Bu etkileşme durumu son asırlara doğru daha da çok hissedilir olmuştur. Kurnaz’a göre bu temayül 
ve etkileşimin temel sebebi, halkın sanat, kültür zevki ve seviyesinin artmasıyla ilgisi vardır. Halk şiiri 
geleneğini sürdüren âşıklar, kendilerine has estetiklerine rağmen divan şiirinden kelime, bazen 
tamlama, mecazlar ve hatta şekiller almışlardır. Divan, selis, semai, kalenderî ve satranç bunlar 
arasındadır. 

Bu çalışmada bir halk ozanı olan Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerindeki divan edebiyatı özellikleri gözden 
geçirilip, şairin kullandığı divan edebiyatı nazım şekilleri ve aruz kalıpları tespit edilecek, divan 
şairlerinin bolca kullandıkları mazmun ve hayallere, ayrıca muhtevadaki konulara değinilecek, 
kısacası, Hıfzı’daki divan şiiri etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, âşık şiiri, divan şiiri 
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FEATURES OF DİVAN POETRY İN KAĞIZMANLI HIFZI 

Dr. Abdulkadir ERKAL 

 

Abstract 

In the past, divan poetry and folk poetry have been fed from separate sources and progressed from 
separate circles. But contrary to what you might think, these two traditions are not completely 
alienated from each other. As they are the divan poets (Sheikh Galip, Nedim etc.) who put their 
poems on their divans in a syllable scale, it is this interaction which is given to the poems of the 
divan poets in the books and cunks which are considered as the products of folk literature. On the 
other hand, there are poets who know the characteristics of the divan and folk poetry very well 
and use skillfully of aruz and syllable together: Yunus Emre, Niyaz-i Mısri... In fact, Dîvan literature 
influenced some folk poets so much that these poets wrote their gazebos in the divan tradition into 
a divan like the classical poet poet (Aşık Ömer, Erzurumlu Emrah etc). 

This interaction has been felt even more towards the last centuries. According to Kurnaz, this 
tendency and interest is mainly due to the increase of the art, culture taste and level of the people. 
The minstrels who pursue the tradition of folk poetry, despite their own aesthetics, have taken 
words, occasional phrases, metaphors and even forms from the divan poetry. Divan, selis, semai, 
kalenderi and chess are among these. 

In this study, the divan literature in the poems of Kağızmanlı Hıfzi, who is a people's poet, is passed 
through the eyes of the nature, poetry and poetry forms used by the poet will be determined and 
the divan poets will be used with abundant mazmun and dreams, In short, the effect of poetry 
poetry in Hifzi will be investigated. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzi, minstrel poetry, divan poetry 
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KAĞIZMANLI HIFZI ŞİİRLERİNDE AYRILIK, HÜZÜN KONUSU 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA 

 

Özet 

Hıfzı Kağızman’ın en eski, kadim mahallelerinden biri olan Toprakkale mahallesinde 1893 yılında, 
yani 1309 Recep ayında dünyaya gelmiştir. Recep ayında doğulduğu için adını da Recep koymuşlar. 
Dört yaşından mahallelerinde medresede Hasankaleli Hafız Lütfü efendiden kuran okumayı ve yazı 
dersi almaya başlamıştır.  9 yaşında becerisi sayesinde öğretmenden tam hafızlık icazetini almıştır. 
15 yaşından itibaren,  küçük  yaşlarından  meşgul  olduğu  şiirlerle  daha  mükemmel  şekilde meşgul 
olmaya başlamıştır. Ancak bu şiirlerin esasında bir ayrılık, niskil, hüzün duyuluyor. İster sevgi, aşk 
konusunda yazdığı şiirlerinde isterse de diğer konulu şiirlerinde hep bu hüzün hissedilmiştir. Onun 
şiirlerinde  Kars Halk Edebiyatından  bir az farklılıkları görülüyor. İnce ruha sahip olan bu genç şairin 
turnalarla, ishak kuşlarıyla,  çiçeklerle, tabiattaki varlıklarla sohbeti baştan ayağa hüzün kaplı. 
”Turnalar” şiiri Azerbaycan şiirleri sırasında olan, Kasım bey Zakir’in, Molla Penah Vagif’in, 
Vidadi’nin  “Turnalar” şiirini hatırlatıyor. Ve hepsinin de aynı atlı şiirlerinde yine Hıfzı’da olduğu gibi 
bir hüzün duyuluyor. Bu dört şairin aynı atlı şiirlerini karşılaştırmak ve bu şiirler arasındaki  manevi 
bağı görmek çok gurur verici .Mesela her dört “Turna” şiirinin son mısralarına bakalım.”Teğaful 
etmeyin Allah’ı sever, dönmesin  bağrınız taşa turnalar”(Kasım bey Zakir’den) “Vidadi hastadan 
Bağdat eline ,siz yetirin bir nişane turnalar”(Vidadi’den), “Vagif’in de gönlü çok eder pervaz, erden 
sizinle geze Turnalar”(Molla Penah Vagif’ten), “Hasret gözler belki yâri göreydi, dost köyünden 
geçer iken turnalar” (Hıfzı’dan)-poeziyasında her   dört Türk şairinin turnalar konusu kıymetli  Türk 
poeziyasından  haber veriyor. Bu şiirler Türk poeziyasında ayrılığın, kederin en büyük 
numuneleridir.(Makalemde de ayrıca bu benzerlikleri vurqulayacağım)  Hıfzı büyük aşk yaşamıştır. 
Onun aşk konusunda yazdığı şiirleri o kadar ince ruhla yazılmış ki, bu büyük aşkın ona hiss 
ettirdiklerini duymamak elde değil. Bu mevzuda “Yar Yar” ,”Yar, eylen, eylen”, “Uyan gözlerine 
kurban olduğum ”,”Gönül ”, “Dilber” ve diğer şiirlerde sevgi konusunu mükemmel işlemiştir.  
Hıfzı’daki büyük aşk onu aşıklar seviyesine  getirip çıkarmış aşk ile doğmuş, aşk ile büyümüş, aşk ile 
yaşamış, aşk ile ölmüştür. Katliamda yaralanmış, kanlar ile açı çekerek ölürken bile, aşk ile “Allah 
Allah”  diyerek ölmüştür. Hıfzının hayatı ile yakından ilgilendiğimizde onun yaratıcılığını göz önüne 
getiriyoruz ve düşünüyoruz ki, henüz çok gençken bu kadar ıstırapla yazan şair, sanki ömrünün 
erken biteceğini görüyormuş. 

Anahtar Kelimeler: Kağızman, şiir, Hıfzı, turnalar, edebiyat. 
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SEPARATION IN THE KAĞIZMANLI HIFZI POETRY, THE TOPIC OF SADNESS 

Prof. Dr.  Merziyye NECEFOVA  

 

Abstract 

Hıfzı one of the oldest cadres of the neighborhood in the 1893-year, in the year 1309 Recep'i came 
to the world in the month of the month of the Recep'i Récep for the birth of the name of Recep 
Recep. Has four years old neighborhood in the medrese Hasankaleli Hafız Lütfü began reading and 
writing lessons. At the age of 9, he was able to get his full mental certificate from his teacher. From 
the age of 15 onwards he began to become better-minded with his poems that he had been 
married to in his early ages. However, this poetry basically has a split, niskil, sadness. Whether it is 
in poems about love, love, or in other thematic poems, this sadness is always felt. In his poems, a 
little difference is seen from Kars Folk Literature. This young poet who has a fondest heart is 
covered with sadness from the beginning to the end of the conversation with the tigers, the istak 
birds, the flowers and the natural beings. The "Turnalar" poem reminds me of the poem of 
"Kasımlar" Zakirin, Molla Penah Vaqifin, Vidadinin "Turnalar", which was during the Azerbaijani 
poems. And a sadness is heard as if all of them are still in the same equestrian poetry. It is very 
honorable to compare the poems of these four poets and to see the spiritual ties between these 
poems. Let's look at the last lines of each of the four "Crane" poems: "Do not grumble, God loves 
you, turn your back to stone." (Kasım Bey Zakirden) (Molla Penah Vaqiften), "The harsh eyes were 
probably half, compared to the friend village" (Hıfzıdan) -poeziydan each four turkish the poetry of 
the poetry of the poetry tells from the turkish poetry of the poetry of the poetry.This poetry is the 
greatest sample of the grief poisoning and sorrows (I will also imitate these similarities in the pen.) 
Hıfzı has had great love.Our poetry written about love is written with such thin spirit, It is not 
possible not to hear them. In this regard, "Yar Yar," "Yar, seperan, eylen", "I am a sacrifice to the 
eyes that wake up", "Gönül", "Dilber" and other poems are the perfect process of love. Hıfzıdakı 
great love brought him to the level of lovers, he was born with love, grew up with love, lived with 
love, died with love. Even though we were wounded in our massacre and died by drawing angles 
with blood, we died by saying "Allah" with love. When we are closely related to life, we consider its 
creativity and we think that the poet who writes so much as it is so young still knows that his life 
will be premature. 

Key Words: Kağızman, poetry, sanctuary, tours, literary works 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE HASTALIK VE ÖLÜM 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ48 

 

Özet 

Ölüm, bireyin vücut organlarının biyolojik fonksiyonlarını kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir 
durumdur. Dünya hayatının son bulması anlamına da gelen ölüm, insanları derinden etkileyen bir 
olaydır. Ölümün mahiyeti ve ölenin akıbeti hakkında ancak ilahi dinlerin verdiği bilgiler kadar 
malumat sahibi olunabilmektedir. Hastalıklar da bir nevi ölümün habercisi gibidir. Bu bağlamda 
insanın hastalık ve ölüm karşısındaki çaresizliği; insanları, bunları anlama ve anlamlandırma 
noktasında farklı düşüncelere ve söylemlere sevk etmiştir.   

Âşıklar, bir anlamda halkın duygu ve düşüncelerini, isteklerini, acılarını, sevinçlerini şiirlerinde dile 
getiren sözcülerdir. Şiirlerinde çok farklı konuları ele almış olan Kağızmanlı Hıfzı, hayatın bir gerçeği 
olan hastalık ve ölüm konularına da bigâne kalmamış, çeşitli ifadelerle ölüm karşısındaki çaresizliği 
dile getirmiştir. Eşinin genç yaşta ölmesi, komşusunun kızının genç yaşta vereme yakalanması onu 
derinden etkilemiş ve sürekli ölümü hatırlamasına ve bunu şiirlerinde dile getirmesine sebep 
olmuştur. Bu çalışmamızda Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde hastalık ve ölüm teması ve onun ölüm 
karşısındaki tavrı etraflıca incelenecektir.    

Anahtar Sözcükler: Kağızmanlı Hıfzı, âşık, şiir, hastalık, ölüm, yas 

 

 

ILLNESS AND DEATH IN KAĞIZMANLI HIFZI’S POEMS 

Assist. Prof. Dr. Ömer SARAÇ49 

 

Abstract 

Death is a situation which occurs as a result of an individual’s organs losing their biological 
functions. Death, which also means the end of life on earth, is a situation which deeply affects 
people. It is possible to know about the nature of death and the aftermath of death only as far as 
the knowledge given by divine religions. Illnesses are also a kind of messengers of death. Within 
this context, people’s despair against illnesses and death led them to different thoughts and 
expressions on the point of understanding and making sense of these.  

Minstrels are the voice expressing people’s feelings and thoughts, wishes, pain, and happiness in 
their poems. Kağızmanlı Hıfzı, who addressed very diverse subjects in his poems, was not 
indifferent to the subjects of illness and death which are facts of life and put into words the despair 
against death through various expressions. His wife’s early death and his neighbour’s daughter 
catching tuberculosis at a young age affected him deeply and caused him to remember death all 
the time and to express this in his poems. This study thoroughly analyzes the themes of illness and 
death in Kağızmanlı Hıfzı’s poems and his attitude towards death. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, minstrel, poem, illness, death, mourning 
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RECEP HIFZI  HAKKINDA UYDURULAN HİKÂYELER 

İsmet ALPASLAN50 

  

Özet 

Ünlü, sanat gücü üstün kişilerin bu özelliklerinden bazıları faydalanarak gerçekle ilgisi olmayan 
şeyler kurgular, kendilerine pay çıkarırlar. Yaşanmamışları yaşanmış gibi göstererek, bazı hikâyeler 
uydururlar. Kağızmanlı Recep Hıfzî hakkında şurada burada anlatılan, en önemlisi ve acı olanı, 
şairimizin Çukurova’ya gidip çalışarak para kazanma hikâyesidir.  

‘TÜRKÜLERİMİZ VE HİKÂYELERİ’ (Haz. : Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, L. Çelik; Ankara-1996) 
Kitabında “Sefil Baykuş” başlığı ile bir hikâye anlatılmış, Hıfzı’nın bu ünlü şiirini nasıl ve niçin 
söylediği uydurulmuştur.  

Aynı yazı, ‘KARS-ARDAHAN-IĞDIR Türküleri ve Oyun Havaları’ (Haz. S. Turhan, S. Şahin, G. Şimşek; 
Ankara-2010) kitabına da alınmıştır.  

Bu kitaplarda anlatılan uyduruk hikâyenin özeti şöyledir: 

Babası, Recep’i medreseye gönderir. Recep, medresede amcası kızı Suna’ya âşık olur. Fakat babaları 
Recep’i Suna’nın ablası Ayşe/Anşa ile evlendirir.  

Hıfzı hem bu yanlış evliliğin stresinden kurtulmak, hem de geçim için ‘yükünü sırtlayıp’ düşer 
yollara. Geze geze Çukurova’ya gider. Orada bir çiftliğe yerleşir. Kağızman’da Suna başka biriyle 
evlendirilince, kız verem hastalığına yakalanır; rüyalarında Recep’le buluşup konuşurlar. Suna düğün 
gecesi ölür. Suna’nın ölümünü Hıfzı, Çukurova’da rüyasında görür. Ertesi gün, Recep ile Anşa, 
Kağızman’a dönmek üzere yolculuğa çıkar ve geri dönerler. (İyi ki özel taksi ya da uçakla döndüğünü 
yazmamışlar.) 

Bu yazılanlar ve benzeri anlatımlar tamamen uydurmadır. Her şeyden önce Türk Halk Edebiyatının, 
yani halk şiirimizin doruk isimlerinden Recep Hıfzı’ya hakarettir.  

Garip Hıfzı’nın kendi ili Kars’a dahi gitmediği biliniyor.   

O tarihte Kars ve Kağızman, Rus işgali altındadır. Şairimizin Rus hududunu eşiyle birlikte geçip, 
Anadolu’ya, Adana’ya gitmesi mümkün değildir. Erzurum veya Bayezid (Ağrı) illerine geçebilmesi 
için Rus yönetiminden pasaport alma mecburiyeti vardır.  

Tren ve karayolu olmadığından, Erzincan batısındaki dağlar aşılamamaktadır. Adana’ya gidecek bir 
adamın, ya Bitlis-Diyarbakır, ya da Erzurum-Gümüşhane-Trabzon-Samsun-Ankara güzergâhını takip 
etmesi gerekir. Parasız, fakir bir gencin, üstelik hanımı ile birlikte hem de savaş yıllarında (her taraf 
asker kontrolünde) böyle bir yolculuğu yapması asla mümkün değildir.  

Değerli halk şairimiz Âşık Nuri Çırağı’nın 17 Aralık 2017 günü Çay TV’de Hıfzı’yı mübaşir/gardiyan 
yapması ise izahı zor olan başka bir uydurmadır.  

Bildirimizde, bunlar ayrıntıları ile anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızman, Hıfzı, hikaye uydurma, sözlü edebiyat 
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APOCRYPHAL STORIES ABOUT RECEP HIFZI 

İsmet ALPASLAN 

Some people who take advantage of the characteristics of famous artisans, make up things that are 
irrelevant and provide a contribution to them. Some people were made up of unreal stories about 
him the most  important  and dramatical thing that is told in different  places about Kağızmanlı 
Recep Hıfzî  is the story of our poet  going to Çukurova  and  making Money by  working.  

A story was told with the title of ‘Sefil Baykuş (Miserable Owl)’ in the book of ‘Türkülerimiz ve 
Hikayeleri’ (Our  folk songs  and their tales), (prepared  by  Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, L. Çelik; 
Ankara- 1996) and it was  adapted to how and why Hıfzî said this famous poem. The same article 
was also taken into  the book ‘Kars- Ardahan-Iğdır Türküleri ve Oyun Havaları’ (Prepared  by  S. 
Turhan, S. Şahin, G. Şimşek, Ankara- 2010)  

The summary of the aporcryphal story in these books are as follows;  

His father sends Recep  to the madrasah. Recep falls in love with Suna, who is his uncle’s daughter, 
in madrasah. But their fathers married with Recep and Ayşe/Anşa, who is her elder sister.  

Hifzî falls on the road to getting rid of the stress of this false marriage as well as livelihood. Hıfzî go 
to  Çukurova by walking to walking. There is settled in a farm. When Suna is married to someone 
else in Kağızman, she gets  caught in tuberculosis; she meet with  Recep and talk to him in her 
dreams. Suna is dead in the wedding night. Hıfzî  sees  Suna’s death in his dream in Çukurova. The 
next day Recep and Anşa come out of the way and go back to Kağızman. How they returned  from  
Adana to Kars in that day’s conditions is a seperate discussion…      

These writings and similar expressions are completely apocryphal. First of all, it is insulting Recep 
Hifzî, one of the summit names of Turkish Folk Literature.  

It is known that Hıfzî, who is miserable, did not even go to Kars, which is his own province  

At that time, Kars and Kagızman were under Russian occupation. Our poet with his wife, crossed 
the Russian border to go to Anatolia and Adana is not possible. In order to pass to Erzurum or 
Bayezid(Agri), it is obligatory to obtain a passport  from  the  Russian  government.  

As there is no train or highway  the  mountains in the western part of Erzincan can not be passed 
over.  

In order to go to Adana, a man must  follow  either Bitlis-Diyarbakır or Erzurum -Gümüşhane- 
Trabzon-Samsun-Ankara route. Penniless, a poor  young  man along with his wife, moreover, both 
during the war years (on  each  side of military control), it is never possible to make such a journey. 

On Sunday, December  17, 2017 at ÇAY TV, valuable folk poet, Aşık Nuri Çırağı’s making of Hıfzî’s  
job as a fiduciary/ guardian is difficult to explain as a another trumped-up. 

In our notification, they will be described in detail.  
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN HAYATI VE ŞİİRLERİ ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN  

HALK HİKÂYELERİ VE TÜKETİM BAĞLAMLARI 

Sait SAYAR51 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz IRMAK52 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı, âşıklık geleneğinde önemli bir yeri olan ozanımızdır. Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı ve 
şiirleri etrafında teşekkül eden iki halk hikâyesi vardır. Bu hikâyelerden biri Behçet Mahir, diğeri ise 
Murat Çobanoğlu tarafından derlenmiştir. Behçet Mahir’in derlediği hikâye, tam olarak 
derlenemediği için hikâye yarım kalmıştır. Hıfzı’nın Sivas’ta karşılaştıklarının anlatıldığı yere kadar 
metni bulunan bu hikâye, halk hikâyelerine ait özellikleri bünyesinde barındırıyor olmasının yanında 
realist bir üslupla anlatılmıştır. Hikâyede bağlama uygun olarak söylenen manzum parçaların varlığı, 
hikâyenin teknik bakımdan başarısını gösterecek mahiyettedir. Hıfzı’nın hayatı ile ilgili “Sefil 
Baykuş” adlı şiiri etrafında anlatılan diğer hikâye, Âşık Murat Çobanoğlu tarafından tasnif edilmiştir. 
Kaynaklarda bu hikâyenin Âşık Yaşar Reyhanî tarafından tasnif edildiğine dair de bilgiler vardır. Bu 
hikâye ile ilgili ayrıca “Sefil Baykuş Türküsünün Hikâyesi” ve  “Sefil Baykuş Ağıtının Gerçek Hikâyesi” 
gibi çalışmalar da yapılmıştır. 

“Sefil Baykuş” adlı hikâye, günümüzde elektronik kültür ortamında da kendine yer bulmuştur. 
Gerek Murat Çobanoğlu’nun anlatımı gerekse bazı araştırmacıların yaptığı anlatımlar, çeşitli sosyal 
paylaşım sitelerinde paylaşılmaktadır. Metin tahlili ve tüketim bağlamı tahliline dayanan bu 
çalışmada; iki hikâyenin halk hikâyeciliği bakımından taşıdığı değer ve bunların elektronik kültür 
ortamında paylaşılma durumuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Böylece hayatı ve şiirleri 
etrafında hikâye tasnif edilmesi bakımından Kağızmanlı Hıfzı’nın âşıklık geleneği içerisinde önemli 
bir âşık olduğu ortaya konulmuş olunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Âşıklık geleneği, Elektronik Kültür Ortamı, Kağızmanlı Hıfzı, Halk Hikâyesi, 
Tüketim Bağlamı. 
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FOLK STORİES AND CONSUMPTİON CONTEXTS FORMED AROUND KAĞIZMANLI HIFZI'S  

LİFE AND POEMS 

Sait SAYAR 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz IRMAK 

 

Abstract 

From Kağızman Hıfzı is minstrel an important role in ashik tradition. There are two folk stories 
formed around the From Kağızman Hıfzı’s life and poems.One of these stories was compiled by 
Behçet Mahir and the other by Murat Çobanoğlu.The story compiled by Behçet Mahir is not fully 
compiled, so the story is half-gone.This story, which contains as much text as the description of 
Hıfzı in Sivas, is told in a realistic style as well as in the features of folk tales.The existence of the 
verse parts that are said in accordance with the context in the story will be characteristic the 
technical success of the story.The other story which is described around the poem called 
"Miserable Owl" with regard to Hıfzı’s life was classified by Murat Çobanoğlu.There is also 
information on the fact that this story is classified by Aşık Yaşar Reyhani in the sources. It is also has 
been done about this story works as “The Story of the Miserable Owl Song” and “The True Story of 
the Miserable Owl Lament”. 

The story called “Miserable Owl” has also found its place in the electronic culture environment in 
today.Both Murat Çobanoğlu’s narration and the narrations made by some researchers are shared 
in various social networking sites. In this study which is based on analyzing the context of text and 
consumption is aimed to be reach related results of the value two stories in terms of folk 
storytelling and the results of sharing them in the electronic cultural environment. Thus, it will be 
revealed that Kağızmanlı Hıfzı is an important ashik within the tradition of redemption in terms of 
classifying the story around his life and his poems. 

Key Words: Ashik Tradition,Electronic Culture Environment, From Kağızman Hıfzı, Folk Stories, 
Consumption Context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   98 
 

 

 

ANLATILARIN İZİNDE HIFZI’NIN ŞİİRLERİ 

Prof. Dr. Aynur KOÇAK53 

 

Özet 

Her eser belirli bir zamana, belirli bir mekâna ve bunlarla bağlantılı belirli bir ruh haline bağlı olarak 
meydana geldiği için “zaman-mekân-insan” bağlantısını mutlaka dikkate almak gerekir. Zaman 
açısından bakıldığında, her sanatçının kendi çağının adamı olduğu gerçeği ile karşılaşılacaktır. Öte 
yandan doğup büyüdüğü, kişiliğini kazandığı, yetiştiği çevre faktörü de sanatçının şahsiyetinin 
oluşumunda önemli bir belirleyicidir. Sanatçının karakterinin ortaya çıkışında ihmal edilemeyecek 
bir faktör de kuşkusuz onun ailesi ve soyudur. Bu çok yönlü etkiler, bir ferdin kendine has görünüş, 
duyuş, düşünüş ve davranışlarının bütününü oluşturmaktadır. 

Kağızmanlı Hıfzı, Âşık edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Türk edebiyatında ağıt türünün en 
güzel örneklerinden biri Hıfzı’ya aittir. Onun şiirlerinde doğaya ait unsurlar dikkat çeker. Temel 
konusu aşk olan şiirlerinde ayrı bir hüzün vardır. Yaşadığı dönemde şahit olduğu insan portrelerine, 
kahramanlıklara, toprağın bereketinden uçan kuşlara kadar her unsuru şiirlerinde işlemiştir. 

Hıfzı’nın sanatı ve şiirleri değerlendirilirken onun yaşadığı dönemde Kağızman’ın tarihî, sosyal ve 
kültürel durumunu değerlendirmek gerekir. Hıfzı, sözlü kültürle beslenmiştir. Bu kültürü besleyen 
sınırlı sayıda Türkçe eser mevcuttur. Özellikle dinî bilgi ve kültür alanında Türk halkının asırlar boyu 
rağbet ettiği eserler Muhammediye, Envârü’l-Âşıkîn, Ahmediyye, İrşâdü’l-Gâfilîn, Mızraklı İlmihâl 
gibi Türkçe eserlerdir. Bu eserlere gösterilen yoğun ilginin nedeni, kuşkusuz, anlaşılabilir 
olmalarıdır.  Okuma-yazma bilmeyen insanlar, bu eserlerdeki hikâyeleri zevkle dinlemişlerdir. Hıfzı 
da doğup büyüdüğü çevre içinde bu anlatıları dinlemiş ve Âdem’in yaratılışından, kardeş 
mücadeleleri, büyük aşk hikâyeleri kıyamet ve öte dünya tasavvurlarının anlatıldığı hikâyelerden 
beslenmiştir. Bu bildiride Hıfzı’nın şiirlerinde geçen telmihlerden yola çıkılarak onun anlatılar 
dünyasını nasıl işlediği incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hıfzı, Âşık edebiyatı, anlatı, halk kitapları, telmih,  
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THE POEM’S OF HIFZI IN THE WAKE OF NARRATIVES 

Prof. Dr. Aynur KOÇAK 

 

Abstract 

It is necessary to take into account the "time-space-man" connection, since each work has come 
into being at a certain time, depending on a specific space and a certain mood connected to them. 
In terms of time, it will be faced with the fact that every artist is the man of his own age. On the 
other hand, the environment factor that he is born and grows up with is also an important 
determinant of the artist’s personality. A factor that can not be neglected in the appearance of the 
artist's character is, of course, his family and soul. These versatile influences create the whole of a 
particular look, feel, thought and behavior. 

Kağızmanlı Hıfzı is an important representative of Aşık literature. One of the most important 
examples of Turkish literature is Hıfzı. In his poems, elements of nature attract attention. There is a 
different sadness in their poetry, which is the basic theme of love. He has included every element 
in his poetry from portraits of man, witnesses to heroism, to the birds flying from the fertility of the 
earth. 

While his art and poems of Hıfzı are evaluated, it is necessary to evaluate the historical, social and 
cultural situation of Kağızman in the period of his life. Hıfzı has grown in the context of oral culture. 
There is a limited number of written Turkish works that feed this culture. Especially in religious 
knowledge and culture of the Turkish people for centuries demanded by Muhammediye, Envârü’l-
Âşıkîn, Ahmediyye, İrşâdü’l-Gâfilîn, Mızraklı İlmihâl. The reason for the intense interest shown in 
these works, of course, is that they are understandable. The illiterate people have listened to the 
stories in these works with pleasure. Hıfzı also listened to these discussions in the environment 
where he was born and grew up and it is nourished from the creation of Adam, the stories of 
brotherly struggles, stories of great love telling about the apocalypse and the ideas of the other 
world. In this study, it will be examined how he works the world of narratives by going out of the 
way in his poems. 

Key Words: Hıfzı, Minstrel literature, narrative, folk books, telmih, 
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HALK EDEBİYATININ DÂHİ BİR KIVILCIMI - KAĞIZMANLI HIFZI 

Doç.Dr. Semengül GAFAROVA54 

 

Özet                                                                  

İnsanın manevi dünyasının ilk konuğu layla, okşama, bayatı, emeğinin zevki hol Avar, fikrinin izahı 
müdrik sözleri (atalar sözleri), tavsiyesinin metodu, üzüntü ifadeleri ağılardır. Kağızmanlı Recep 
Hıfzı’nın yaratıcılığının temeli nüansları ağıtlardır. Bunlar hayalen keder dünyasının sanatsal 
ifadeleridir. 

Ayrıca, her bir halkın folklor yaratıcılığıyla yaranmış, günümüze kadar gelişen bir âşık yaratıcılığı 
vardır. Ozan elin gören gözü, konuşan sözü, uzun dilidir. Çünkü ozan sadece aşk dolu bir destanlar, 
masallar yaratan değil, aynı zamanda kederin, üzüntünün ağıtçısıdır. Bunların hepsiyle birlikte kendi 
zamanının hem iyisini, hem kötüsünü destan ediyorlar. Bu nedenle diyorlar ki, ozanın diline düştün, 
sanki elin diline düştün. 

Ozan sanatı halk edebiyatının en zengin alanlarından biridir. Halk edebiyatının bu yaratıcılığı çok 
çeşitli olduğu kadarda, eskidir. Uzun vadeli kalkınma yolu geçmiş, gelişmiş ve zamanla daha iyi 
olmuştur. Onun kökleri, halkın sanatsal düşüncesiyle güçlenmiş, zaman-zaman ona eşlik etmiş ve 
günümüze kadar gelmiştir. Halkın dünyaya bakışını yükseltmekte mühim rol oynayan ozanlar, çeşitli 
ritüellerin başkanları olmuşlar. Bunların arasında öğretmenler, şarkıcılar, şiir yazarları da vardır. 

Böyle ozanlardan biri de Kağızmanlı Hıfzı’dır. O, hem bir sanatçı, yaratıcı - ifacı, hem de bir söz 
koşan, ağıt diyen âşık, hem de öğretmen olarak bir kısa ömür yaşamıştır. Türk dünyasının halk 
edebiyatında belli izler bırakmış, 1893 yılının Recep ayında Karsın Kağızmanlı bölgesinin Toprakkale 
mahallesinde dünyaya gelmiştir, yüksek, güçlü hafızaya sahip olmuştur. Bu yüzden onu Hıfzı diye 
çağırmışlar. 9 yaşındayken halk içinde tanındı ve sevildi. Ölümüne kadar bu bölgede yaşamıştır. 

Karabağ asıllı, İran'dan göçen Hamza'nın kızı Sona hanımla evlenmiş, üç çocuk babası olmuştur. 
Genç Sona 21 yaşında ölür. Kız kardeşi Gulavat'ın dediğine göre, Hıfzı’nın amcasının karısı Şirin 
tarafından zehirlenmiştir. Küçük kız annesinin ölümünden sonra yaşamadı. Bu olaylar Hıfzı’nın 
kalbinde yaralara neden olmuş ve iç dünyasında birtakım sorunlar yaratmıştır. "Sefil Baykuş", 
"Seyda Bülbül", "Çiçekler ve Turnalar" ve diğerleri, acısını, kederini anlatmağa, açıklamaya 
çalışmıştır. İlk önce def, kaval gibi aletler çalmayı bilse de, sonradan saz çalmayı da öğrendi. Şiirleri - 
hayatın kendisine verdiği acının bir açıklamasıdır. 15 yaşındayken Hıfzı’nın amcasının kızı da ölür. 
Eserlerinde böyle genç bir kızın bahçelerde gezmeye hak ettiğini söylüyor, kuşlarla, güllerle baş 
başa vermemekte suçluyordu. 

Gizli, hiç kimsenin bilmediği sevgisi hayatında acı izler bırakmıştır. 

1918'de Ermeniler tarafından öldürülmüştür. Hıfzı, halk edebiyatı deryasında halk sanatçısı gibi 
kendi yerini kazanmıştır. 
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THE SPARKLE OF FOLK LİTERATURE - KAĞIZMANLİ HİFZİ 

Associate Professor Semengül QAFAROVA 

 

Abstract 

The first guest of each human being's spiritual world is the lullaby, bayati, proverbs and sayings, 
etc.Azerbaijani ashug creativity is one of the most popular branches of folk literature. The struggle 
and dreams, the aspirations of our people, love and feelings, the attitude of people to the society 
were reflected in ashugs’ creativity. 

The basis of Kagizmanli Recep Hipzi's creativity was the elegy laments.They are the literary 
expressions of his world of grief. Kağızmanli Hifzi  has lived his life as a creative singer, as well as a 
teacher. The creativity of Kagizmanli Hifzi is analyzed in the article. 
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KAĞIZMANLI HIFZI'NIN ŞİİRLERİNDE EDEBÎ SANATLAR 

Prof. Dr. Bahir SELÇUK* 

 

Özet 

Şiir dilini gündelik dilden ayıran en önemli unsurlardan biri de edebî sanatlardır. Türk şiirinin hemen 
her döneminde şairler, edebî sanatların büyüleyici gücünden faydalanarak şiirlerine canlılık ve 
çağrışım gücü katmışlardır. Özellikle üslup sahibi şairlerin şiirlerinde edebî sanatların orijinal ve 
çarpıcı örneklerine rastlanır.  

Kısa bir ömrü güzel sözlerle tezyin etmiş ender şairlerden biri olan Hıfzı’nın şiirlerinde edebî 
sanatlarının pek çok çeşidine rastlanır. Fakat bu sanatlardan bazılarının şiir dilinde bir üslup özelliği 
olarak daha sık kullanıldığı görülür. Özellikle “istifham, nida, mübalağa, telmih, teşbih, istiare, 
teşhis” sanatlarıyla şair, iç âleminin, his ve heyecanlarını etkili bir biçimde söze dökmüştür. Onun 
hemen her şiirinde istifham sanatının varlığı kendini hissettirir. Şair duygu yoğunluğunu, varlık 
karşısındaki hayret ve şaşkınlığını istifham sanatıyla dile getirir,  sorgulamalarda bulunur. Nida 
yoluyla  canlı cansız pek çok varlığı muhatap kabul eder ve onlara hitap eder. Kendisine sevgiliye, 
ilahi varlığa seslenir; arzu ve isteklerini dile getirir. Mübalağa ile dert ve sıkıntılarının büyüklüğünü 
resmeder. Gözyaşları ırmak olur akar, ahı göklere erişir, gamları deryalara dönüşür. Telmihlerle 
tarihî hadiselere göndermede bulunarak zengin çağrışımlar yapar. Hz. Âdem, Hz.  Nuh, Hz.  İbrahim, 
Hz. Eyyub gibi peygamberler ve Habil, Veysel Kareni gibi dinî kişilikler çeşitli vasıflarıyla şiirlerine 
konuk olur. Kendisi ile kimi şahıslar ve varlıklar arasında teşbih vasıtasıyla ilişkilendirmeler yapar. 
Gâh Kerem gibi yanar gâh başında Ağrı dağı gibi karlar taşır. Teşhis yoluyla cansız varlıklara can 
verir, onlarla hemhal olur. Dağlar gözyaşı döker, serviler secdeye kapanır. İstiarelerle çeşitli 
varlıkları başka renklere büründürür; Allah’a padişah diye seslenir, sevgilinin kirpiklerine ok attırır.  

Bu bildiri çerçevesinde Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde üslup özelliği olarak dikkat çeken edebî 
sanatlar ve bunların şiirdeki işlevi ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, şiir, edebî sanatlar, dil, üslup. 
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FİGURES OF SPEECH İN KAGİZMANLİ KHİFZİ’S POEMS 

Prof. Dr. Bahir SELÇUK 

 

Abstract 

One of the most important elements distinguishing poetic language from everyday language is 
figures of speech. In almost every period of Turkish poetry poets, by taking advantage of the 
fascinating power of figures of speech, added vitality and connotation power to their poetry. 
Especially in the poems of the poets of style, the original and striking examples of figures of speech 
are encountered.  

Khifzi, one of the rare poets adorning his short life with beautiful words, has many kinds of figures 
of speech in his poems. But it is seen that some of these figures are used more frequently as a 
stylistic feature in poetry language. In particular, the poet with the figures of “istifham/rhetorical 
questions, nida/exclamation, mübalaga/hyperbole, telmih/allusion, teshbih/simile, 
istiare/metaphore, teshis/personification”, has poured his emotions and excitement in an effective 
way. In almost every poem, the presence of the figure of rhetorical questions makes him feel. The 
poet expresses the idlintensity of emotion, the astonishment and astonishment of being with this 
figure and intürk terrogates. Through nida/exclamation, he accepts and addresses many inanimate 
beings. He calls himself, to the beloved, to the divine being, and expresses his wishes. It depicts the 
greatness of the troubles and troubles with the mübalaga/hyperbole. His tears are poured into the 
rivers, and their sufferings reach the heavens, and their troubles turn into seas. He makes rich 
connotations by referring to historical events with telmihs/allusions. Prophets suchs as Hz. Adam, 
Hz. Noah, Hz. Abraham, Hz. Eyyub and religious personalities such as Habil, Veysel Karani are 
invited to their poems with various qualities. He makes associations between himself and some 
individuals and entities through teshbih/simile. It burns like Kerem sometimes, and sometimes it 
carries snow on its head like Mount Ararat. It gives life to lifeless beings through 
teshis/personification, and it becomes alive with them. The mountains shed tears, and cupressus 
falls prostrate. By istiares/metaphores, he paints various beings in different colors; he calls Allah 
the Sultan, and throws arrows at the lashes of his beloved. 

In this paper, figures of speech, which are the stylistic features of Khifzi’s poems, and their function 
in poetry will be discussed. 

Key Words: Kagizmanlı Khifzi, poem, figures of speech, language, style. 
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ÂŞIK-OZAN KAĞIZMANLI HIFZI ESERLERİNDE SANATSAL DİLİN OLANAKLARI 

Doç. Dr. Mehriban GULİYEVA55 

 

Özet 

Geçmişten günümüze değin insanoğlunun varoluşunda rol oynayan en önemli ögelerden biri 
şüphesiz dildir. Dil çalışmalarla zenginleşir. Buna bağlı olarak bir dilin zenginliği değerlendirilirken o 
dille yazılmış edebî metinlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle şiir türü, âşık 
şiiri zenginliklerini ölçümlemek bakımından dikkate değer imkânlar sunmaktadır. Sazları ve 
sözleriyle Türk milletinin yaşayışından inanışına ait değerleri geçmişten geleceğe taşıyan 
âşıklarımızdan biri de Kağızmanlı Hıfzıdır. 

Makalede âşık-ozan Kağızmanlı Hıfzı eserlerinde sanatsal dilin olanaklarından bahsediliyor. 
Makalede Kars-Kağızman aşığı, Kağızmanlı Hıfzı imzası ile yazan, yazdıklarını sazında yaşatan Doğu 
Anadolu âşık geleneğinin devamcısı Recep Hıfzı sanatı ve sanatkârlığından söz açılıyor. Yazı üslubu, 
tekniği, dili, eski âşık rediflerin bağlılığı ile birlikte serbest ve klasik şiir örnekleri de yaratan şair-
âşık bölgesel ortamın ve geleneğinin devamcısı olarak ele alınıyor. Şiirleri ve şiirlerinin dili 
temelinde eserleri analiz edilerek sanatına ışık tutuluyor. 

Kağızmanlı Hıfzı halk diline hassasiyetle yaklaşmış, konuşma dilinin temel ve güzel özelliklerini 
şiirimize getirmiş, sanatsal dili ifade araçlarını geliştirmiştir. Onun şiirlerinde bedii eserin etki 
gücünü artıran, sanatsal dilin temel bileşenlerinden olan mecazın türlerinden (metafor, epikte, 
karşılaştırma) bahsediliyor. Bu şiirsel figürler sanatsal esere, onun diline ifadelilik getirir, 
tasvirlerde, tablolar yaratmak yandan katlanmak mümkün değildir. Bunlar bedii eserin dilini 
okunaklı ediyor, onun sanatını artırıyor, sözün derin katmanlarında olan anlamları ortaya koyuyor, 
dilin biçim boyutunu artırıyor. Şairin kaleminin benliği, dilinin estetik kaliteleri her şeyden önce 
canlı halk diline, sözlü halk sanatı örneklerine dayanarak dile getirdiği yeni kaliteler, ifade tarzları 
anlamdaş safları genişletmek, karşı sözlerden kullanımı yoluyla görüşlerini yeni levhalarla ifade 
edebilecek olmasındadır. Söyleyiş tarzı, ifade araçları ile Azerbaycan okuyucusuna öz olan Âşık 
Hıfzı şiirinde kendisinden önce defalarca müracaat edilmiş birçok tanıdık redifleri kullanmıştır.  

Halk dilinin zengin, tükenmez hazinesini iyi bilen Hıfzının eserlerinde atasözü, darbımesel işlenme 
biçimine, amaç ve görevlerine göre onun üslubu ile sıkı bağlamış şiirlerine halk dilinin şirinliğini, 
tazeliğini getirmişti. 

Anahtar Sözcükler:   Âşık, bedii dil,  Hıfzı, halk dili, şiir,  
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OPPORTUNITIES FOR ARTISTIC LANGUAGE IN THE WORK OF ASHUG-POET KAĞİZMANLİ  HİFZİ 

Ass. Prof. Mehriban GULİYEVA 

 

Abstract 

From past to present, language is undoubtedly one of the most important elements that influence 
the existence of humankind.  Language prospers with connotations.  Therefore, when considering 
the richness of a language, literary texts written in that language must be taken into consideration. 
In this context, especially poetry offers notable opportunities to measure the richness of languages. 
Through their musical instruments and their saying the poets (ashyks) transfer from the past to the 
future the value conseming with living and belief of Turkish nation.  

In this article it is aimed his talent to acquaint with related persons. Herein the considerations of 
the minstrel-poet on language and artistic language, his creativity, the poetic language of the poet 
were investigated on the mirror of available investigation mirrors. Artistic addresses, chain of 
characterized epithets, metaphors, artistic comparisons used in the poetry of Kağızmanli Hifzi have 
been investigated and analyzed in this charter.  It is investigated ashuk Kars-Kagizman, writting 
under the pen name poet  Kağizmanli  Hifzi, the successor of Eastern minstrel tradition, Receb 
Hifzi’s art and his creative work in the article. He had original writing style, writing techniques, 
language.  

In addition to the loyalty of the old minstrel poetry poet-minstrel is successor of the regional 
environment and tradition. His creativity will be analyzed on the basis of the language of poems 
and poetry. There are used very familiar words after the rhyme, which was utilized repeatedly 
before him, in Hifzi’s poems which is native to Azerbaijani readers with articulation style and 
expression tools. Proverbs had brought sweetness and freshness of folklore to his poems, which 
was tightly connected to his style according to the style of work, purpose and tasks in phrases, in 
bard’s works, who knew the rich and inexhaustible treasure of folklore well. 

Keywords:  ashug , figurative language, folk language Hifzi,  poetry 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDEKİ DİL ÖZELLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Sertaç AYAZ* 

 

Özet 

Hıfzı; Kars’ın Kağızman ilçesinde yetişmiş, yirmi beş yıl gibi kısacık bir ömre büyük bir sanatı 
sığdırma başarısı göstermiş ve sesini bugüne ulaştırmayı başarmış bir ozandır. Şiirlerinin dili, bugün 
için de oldukça sade ve anlaşılırdır. Aldığı dinî eğitim, hafız oluşu ve yaşadığı devir dikkate 
alındığında şiirlerindeki Arapça ve Farsça kelimeler normal orandadır. Söyleyiş ve kelime 
kuruluşlarındaki doğallık, şiirlerinin günümüz şairleri tarafından kaleme alındığı hissi uyandırır. Dil 
özellikleri yönünden günümüz Türkçesinden çok farklı olmayan şiirleri değerlendirirken, bir yandan 
Eski Türkçe’nin izlerini, bölge ağzına has özellikleri aramaya, diğer yandan anlam açısından bir değer 
taşıyan fonetik özellikler üzerinde durmaya çalışacağız. Bu tespitleri yaparken ölçünlü dilden farklılık 
gösteren durumları dikkate almaya özen göstereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Kağızmanlı Hıfzı, Dil Özellikleri 

 

 

 

LANGUAGE FEATURES IN POEMS BY HIFZI FROM KAĞIZMAN  

Dr. Eyup Sertaç AYAZ 

 

Abstract 

Hıfzı is a poet who has lived in Kağızman, that shown a great artistic achievement and success to 
reach his voice to todays in a short lifetime like twenty-five years. The language of his poems is 
fairly simple and clear for nowadays too. Despite of his religious education, being a hafiz and the 
period of his life Arabic and Persian words in his poems are in the normal position. His poems 
makes feel that received by contemporary poets because the naturalness at saying and word 
forming. While analyzed his poems which are not very different from today's Turkish language 
feature, we will search traces of old Turkish, properties of local dialect and examine the meaningful 
phonetic features. We will consider that differ from standard Turkish when making these 
determinations. 

Key Words: Poem, Hıfzı from Kağızman, Properties of the Language 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI 

Doç. Dr. Tazegül DEMİR ATALAY56 

Didem YERDELEN57 

 

Özet 

Bu araştırma,  Kağızmanlı Hıfzı’ya ait şiirlerin (Küçük, 2007) söz varlığını tespit etmek amacıyla 
oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile yapılan çalışmada Kağızmanlı 
Hıfzı’ya ait bütün eserler incelenmiştir.  “Sefil Baykuş, Çiçekler, Turnalar, Yaz Eyyamıdır, İshak 
Kuşları, Seher Yelleri, Ne Hoş Hayalime Düştü Sevdiğim, Gezen Kim İdi, Serimi Sevdaya Salan Bu 
Mudur, Yar Eylen Eylen, Yetene Kadar, O Cananı Görestim, Merhaba, Uyan Gözlerine Kurban 
Olduğum, Mevla Bilir, Gezdiğim Yerler, Güzelleme, Avcıya Sesleniş, Nideyim, Kar Çiçeği, Ey Pir-İ 
Penahım, Ağlama Gözlerim, Sana Sığındım, Gönül, Yar Yar, Dilber, Derd-i Gamın Binasıyım, Sona’ya 
Ağıt, Vatan Özlemi, Pervane Nara Düşer Mi, Kıyma Canıma Yar Yar, Divane Gönül, Uyan Ey 
Gözlerim, Ramazan, Mübarek Olsun, Muhammed’i Göreyim, Fakir, Tütün Tiryakisi, Beddua, 1915 
Ağıdı, 1915 De Gelen Orduya, Ali Osman’dır Gelen, Bu Dünya, Ağlar (Divani), Âşık-I Sadık Gerektir 
(Divani) Ve Ya Rab” başlıklı şiirler kelime hazinesi, ikilemeler, deyimler ve atasözleri kullanımı 
açısından değerlendirmeye alınmıştır. Şiirlerin kelime hazinesi bölümünde, toplam ve farklı kelime 
sayıları, özel isimler, 0-2000 aralığında sıklığa sahip kelimeler ayrı ayrı değerlendirilmiş; her sıklık 
grubundaki kelimeler, farklı kelime ve toplam kelime listelerindeki yüzdelikleri doğrultusunda analiz 
edilmiştir. Şiirlerde bulunan ikilemeler, atasözü ve deyimler her şiir için ayrı ayrı incelenmiş ve her 
şiirin söz varlığı unsurları mukayeseli olarak bir arada listelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, kelime hazinesi, ikileme, deyim ve atasözü. 
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VERBAL EXISTENCE IN THE POEMS OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Associate Professor Tazegül DEMİR ATALAY 

Didem YERDELEN 

 

Abstract 

This research has been created in order to determine the existence of the words in the poems of 
Kağızmanlı Hıfzı (Küçük, 2007). All the works belonging to Kağızmanlı Hıfzı that have been 
conducted in the study of qualitative research methods by document analysis. Some titled of the 
poems that are namely, “Sefil Baykuş, Çiçekler, Turnalar, Yaz Eyyamıdır, İshak Kuşları, Seher Yelleri, 
Ne Hoş Hayalime Düştü Sevdiğim, Gezen Kim İdi, Serimi Sevdaya Salan Bu Mudur, Yar Eylen Eylen, 
Yetene Kadar, O Cananı Görestim, Merhaba, Uyan Gözlerine Kurban Olduğum, Mevla Bilir, 
Gezdiğim Yerler, Güzelleme, Avcıya Sesleniş, Nideyim, Kar Çiçeği, Ey Pir-i Penahım, Ağlama 
Gözlerim, Sana Sığındım, Gönül, Yar Yar, Dilber, Derd-i Gamın Binasıyım, Sona’ya Ağıt, Vatan 
Özlemi, Pervane Nara Düşer Mi, Kıyma Canıma Yar Yar, Divane Gönül, Uyan Ey Gözlerim, Ramazan, 
Mübarek Olsun, Muhammed’i Göreyim, Fakir, Tütün Tiryakisi, Beddua, 1915 Ağıdı, 1915 De Gelen 
Orduya, Ali Osman’dır Gelen, Bu Dünya, Ağlar (Divani), Aşık-I Sadık Gerektir (Divani) Ve Ya Rab” 
have been evaluated in the terms of the use of vocabulary, reduplication, phrase and proverbs. In 
the vocabulary that section of poems, total and different word counts, special names, words with 
frequency in the range of 0-2000 have been evaluated separately, the words in each frequency 
group analyze in terms of percentages in different words and total word lists. The reduplication, 
proverbs and phrases examine separately for each poem and the elements of the promise of the 
each poem listed together in a comparative way in poems. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, vocabulary set, reduplication, phrase and proverb. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNİ ANLAMA ÇABASI: SÖZ VE ÖZ 

Okt. Muhammed ÇİTGEZ58 

 

Özet 

Anadolu’nun sözlü ve yazılı edebiyat geleneği bakımından önemli bir kavşağında yer alan Kağızman, 
Türk dilinin ve edebiyatının önemli duraklarından birisi durumundadır. Kağızman, Dede Korkut 
Hikâyeleri’nden başlamak üzere günümüze kadar yaşamayı başaran âşıklık geleneğinin, söz ve saz 
ustalığının, şair ve yazarlığın bölgede merkezi olmuştur. 

Kağızmanlı Hıfzı, eserleriyle gerek döneminin, gerekse de günümüzün başta gelen şahsiyetlerinden 
olmuştur. Kısa soluklu ömrü karşısında uzun soluklu eserler vermeyi başarmıştır. Hem müzikle, hem 
edebiyatla ilgilenen Hıfzı; aynı zamanda Kuran’a derinden bağlıdır. Bu altyapı Hıfzı’nın eserlerine de 
şüphesiz yansımıştır. 

Aşk, tabiat, ölüm gibi temaları Hıfzı’da sıkça görmekteyiz. Genel bir anlayış olarak bu temalar, 
hemen hemen tüm araştırmacılar tarafından ortak bir noktada kesişmektedir. Bu tematik 
söylemleri sadece Hıfzı’nın şiirlerini düz bir okuma yaparak anlamak eksik kalacaktır.  

Çalışmamızda, Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde kullandığı tüm sözcükler, tasnif edilecektir. Bu tasnif 
neticesinde Hıfzı’nın şiirlerinde en çok hangi sözcükleri kullandığını tespit etmeye çalışacağız. Bu 
tespit neticesinde, Kağızmanlı Hıfzı’nın sözcük düzeyinde kullanım sıklığını, söz dünyasını, dolayısıyla 
hayata bakış açısını, iç dünyasını, ruh-dil bağıntısını tespit etmiş olacağız. Elde ettiğimiz veriler ile 
genel olarak Türk dilinde tespit edilen veriler karşılaştırılacak, Hıfzı’nın edebiyatımızdaki yeri 
hakkında yorumlamalarda bulunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kağızmanlı Hıfzı, Kağızman, sözcük, sözcük sıklığı, anlam, dil, şiir. 

 

 

THE PERCEPTION OF THE PATTERN OF THE KAĞIZMANLI HIFZI: WORD AND SOUL 

Muhammed ÇİTGEZ59 

 

Abstract 

Kağızman is one of the important stops of the Turkish language and literature, which is at an 
important junction of Anatolia in terms of oral and written literary tradition. Kağızman has become 
the center of poetry and poetry, poetry, and writing in the area of the tradition of minstrelship, 
which has managed to achieve daily life as much as possible to begin with the stories of Dede 
Korkut. 

Kağızmanlı Hıfzı has been one of the most important personalities of his time, with his works. In the 
face of his short life, he managed to give long-running works. He is interested in both music and 
literature; at the same time deeply connected to the Qur'an. This infrastructure has undoubtedly 
reflected on the works of Hıfzı. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN SÖZE VURDUĞU NAKIŞ DİLE VERDİĞİ LEZZET 

Sait KÜÇÜK60 
 

Özet 

Türk Halk Edebiyatı’nın lirik ozanlarından olan Kağızmanlı Hıfzı 25 yıllık küçük bir ömür içinde uzun 
soluklu, akıcı büyük şiirler yazmıştır. 

Badeli bir âşık olan Kağızmanlı Hıfzı kelimelerin yan yana dizilerek, düz bir söylem ile ortaya koyulan 
şiirlerin aksine duygu ve düşüncelerini söz ile nakış nakış işleyen, okuyucunun diline güzel lezzetler 
veren bir sanatkârdır. Bundan dolayıdır ki şiirleri dillerden düşmemiş, arı duru bir Türkçeyle yazdığı 
Sefil Baykuş ağıtı âşıkların dillerinde söylene söylene destanlaşmıştır. 

Yüzeylerde kalmayı değil, derinlere dalmayı, içerden söylemeyi bilen, kabukta kalmayıp öze inmeyi 
başaran Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirleri arasında gezinerek mısralarındaki güzellikleri öne çıkarmak 
amaçlanmıştır.  

Bildirimizde Kağızmanlı Hıfzı’nın duygu ve düşünceleriyle söze vurduğu nakış, dile kazandırdığı 
lezzet üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, sözdeki nakış, dildeki lezzet. 

 

 

THE FLAVOR OF KAGIZMANLI HIFZI’S EMBROİDERED LANGUAGE 

Sait KÜÇÜK61 
 

Abstract 

Kagizmanli Hıfzı, a lyric poet of the Turkish Folk Literature, has written long, flowing large poems in 
a small period of 25 years. 

Contrary to the poems which are laid side by side with Kagizmanli Hıfzı words, which are a badly 
lover, and which are revealed with a flat discourse, embroidery embroidery of emotions and 
thoughts is an artist who gives nice tastes to the reader's language. Because of this, his poetry has 
not fallen from the tongues, he wrote with a clear Turkic, and the miserable owl has been wrestling 
in the tongues of the lovers. In this declaration, we will focus on the flavor that the Kagizmanli Hıfzı 
gives to the embroidery and language that he speaks with his feelings and thoughts. 

We often see the themes such as love, nature, death in Hıfzı. As a general understanding, these 
themes intersect at a common point by almost all researchers. These thematic discourses will only 
be lacking in understanding Hıfzı's poems by making a straight reading. 

In our work, all the words that Kağızmanlı Hıfzı used in his poems will be classified. As a result of 
this classification, we will try to determine which words are used most in Hıfzı's poems. As a result 
of this determination, we will have determined the frequency of use of Kağızmanlı Hıfzı at the word 
level, the world of words, therefore the point of view of life, inner world, soul-language relation. 
The data obtained will be compared with the data determined in Turkish language in general and 
interpretations about the place of Hıfzı in our literature will be made. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, Kağızman, word, word frequency, meaning, language, poetry. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE DOĞA SEMBOLİZMİ 

Arş. Gör. Oğuz DOĞAN62 

 

Özet 

Âşıklar küçük yaşlardan itibaren etrafında gelişen olayları gözlemleyerek onları anlamlandırmaya 
çalışırlar. Doğa ve doğanın bir parçası olan canlılar onların eserlerinde kendilerine farklı şekillerde 
yer bulur. Âşık Hıfzı da yetiştiği çevrenin kendi dönemindeki canlı hafızasıdır. Kağızman’ın doğası 
onun şiirlerinin temel kaynağıdır. Yaşamış olduğu coğrafya onun sanatını önemli derecede 
beslemiştir. Şiirlerinde kullandığı doğa ve doğa unsurlarıyla sistematik bir sembolizm oluşturan Hıfzı 
bu şekilde ruh derinliğindeki duyguları ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. 

Kağızmanlı Hıfzı ayrıca doğa sembolizminden faydalanarak manevi duygularını da şiir yoluyla 
açıklamaya çalışmıştır. Dini açıdan kutsallık atfedilen unsurlara eserlerinde yer vermesi ve böylece 
imgesel bir yol izlemesi aldığı eğitimin sonucudur. Esmani, Cevlani, Esrari ve Sezai gibi usta âşıkların 
kültür mirasından istifade eden Hıfzı sonrasında manevi yönünün temellerini ise Mevlevilikle 
güçlendirmiştir.   Bu etkilerin sonucu olarak şiirlerinde insanın oluşturmadığı sadece 
gözlemleyebildiği kuş, çiçek, toprak gibi tabiat sembolleri sıklıkla kullanılmıştır.   

Çalışmada Hıfzının şiirlerinden hareketle sembolik çözümlemeler yapılacaktır. Âşığın şiirlerinde 
kullanmış olduğu doğa sembolleri ve metaforlar belirlenerek anlatılmak istenene ulaşılmaya 
çalışılacaktır. Bu bakımdan eserlerde kullanılan nesnelere sembollerin penceresinden bakılarak yeni 
bir bakış açısı geliştirmesi ve âşığın bilinçaltında yatan durumların ortaya çıkarılması 
hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Doğa, Sembolizm, Semboller, Metafor 
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NATURE SYMBOLİSM İN POEMS OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Research Assistant Oğuz DOĞAN 

 

Abstract 

Poet-singers try to make sense of events that have developed around them by observing since their 
early ages. Living creatures which are part of nature, and nature take part in their works in 
different forms. Poet-singer Hıfzı is also the living memory of his time. The nature of Kağızman 
provides his basis. The geography in which he lived, fostered his art substantially. Hıfzı tries to 
reveal the feelings in his deep soul by this way. 

Kağızmanlı Hıfzı, additionally, tried to explain his spiritual feelings also through poetry by taking 
advantage of the symbolism of nature. That he gave place the elements to which holiness is 
attributed in terms of religion in his works and thus he followed an imaginary path, are the results 
of his education. Hıfzı who have benefited from the cultural heritage of the master poet-singers 
such as Esmani, Cevlani, Esrari and Sezai strengthened the basis of his spiritual with Mevlevi order 
afterward. Because of these effects, he often used nature symbols such as birds, flowers and earth 
which people do not create but can only observe in his poems. 

Symbolic solutions with reference to the poems of Hıfzı will be made in the study.  It will be tried to 
reach to the point that is wanted to be expressed by determining nature symbols and metaphors 
that are used in the poems of the poet-singer. In this respect, it is aimed to develop a new point of 
view by examining the objects used in his works through symbols and to reveal the states in the 
subconscious of the poet-singer. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Nature Symbolism, Symbols, Metaphor 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE AĞIZBİLİMSEL UNSURLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK63 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı, her şair gibi yazdığı şiirlerine kendi ağız özelliklerini de katmıştır. Bu özellikler 
şiirlerinde kullanmış olduğu dilin aynı zamanda samimi yapmacıksız bir dil olduğunun da 
göstergesidir. Kars yöresi ağızları günümüzde Türkiye’nin üç ana ağız grubundan Doğu grubu ağızları 
içerisinde gösterilmektedir.  

Bildirimizde Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde yer alan ağızbilimsel özellikleri inceleyeceğiz. Şairimizin 
şiirlerinde ağız özellikleri taşıyan pek çok dilbilgisel ve anlambilimsel öge yer almaktadır. Örneğin 
bugün yazı dilimizde kullanılmayan -am /-em bildirme eki ve -anda / -ende zarf-fiili ekinin varlığının 
yanı sıra –ca /-ce yapım ekinin benzetme amaçlı kullanımları gibi morfolojik özelliklerin yanı sıra, sık 
sık ünlü uyumlarının dışına çıkılması, yokluk anlatan isimden isim yapım ekinin şiirlerde genellikle 
yuvarlak şeklinin tercih edilmesi gibi fonolojik özellikler şiirlerinde ilk göze çarpan hususiyetlerdir. 
“Fatiha ver-, lal eyle-, çalkan-, çıgrış-…” gibi yöresel morfemlerin kullanımında da şiirlerinde bir 
zenginlik mevcuttur. 

Kağızmanlı Hıfzı şiirlerinde sık yer verdiği bu ağızbilimsel unsurları tespit ederek gerek şairimizin bu 
yönüyle bilimsel bir değerlendirmesini gerekse de onun verileriyle Kars - Kağızman ağzının küçük bir 
tasvirini sunmayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Ağızbilimi, Kars ağzı, Kağızman ağzı, Sapmalar. 

 

 

 

LOCAL LANGUAGE ELEMENTS İN POEM OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Dr. Salih DEMİRBİLEK 

 

Abstract 

Like any poet, Kagizmanli Hifzi added his own mouth features to his poems. The mouths of the Kars 
region are shown in the mouth of the Eastern group coming from Turkey's three main mouths.  

In our statement, we will examine the verbal characteristics of the poems of Kagizmanli Hifzi. There 
are many local language of elements in the poems of our poet. For example, -am / -em suffix as 
well as -anda / -ende  suffix are not used in the language today, one of the first striking points of 
the poem; another  example,  there are the richness in the poetry in the use of regional morphems 
such as "Fatiha ver- lal eyle -, çalkan-, çıgrış -". 

In this article, we aim to determine these verbal elements in Kagizman hifzi poems and to present a 
scientific evaluation of our poet and to present a small depiction of the mouth of Kars - Kagizman. 

Keywords: Kagizmanli Hifzi, local language, diyalect of Kars- Kagizman, deviances. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NİN ŞİİRLERİNDE KULLANDIĞI YÖRESEL AĞIZDAKİ KELİMELER 

Bircan TAŞDEMİR64 

 

Özet 

Bu çalışma veri analizi ve doküman inceleme yöntemi ile ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Âşık 
Hıfzı’yı anlamak ve tanımak amacıyla onun yöresel ağız özellikleri incelenmiştir. Sefil Baykuş şiirinde 
bulunan “bala” sözcüğü evlat genel olarak evlat anlamında kullanılıp “çok sevilen kişi” içinde 
kullanılmıştır. Yine aynı şiirde geçen “dalın” sözcüğü “arka, sırt” anlamlarına gelip Kars yöresinde 
çok yaygın kullanılır. Çiçekler şiirinde kullanılın “domurcuk, eynine ve geyinmiş” sözcükleri aynı 
şekilde Azerbaycan Türkçesi etkisi ile bu yörede çokça kullanılan kelimelerdir. Hem morfolojik hem 
fonetik açıdan yöresel kelimelere tespit edilmiş ve açıklanmıştır. Kağızmanlı Âşık Hıfzı’nın kelimeleri 
tercihindeki sebepleri, anlam derinliğini, duygu ve düşünce dünyasını daha iyi anlamak için yapılan 
bu çalışma sadece yöresel halk ağzından tercih ettiği kelimeleri kapsamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hıfzı, Kağızmanlı Hıfzı ve Ağız Özellikleri, Hıfzı’yı Anlamak 

 

 

 

 

Bircan TAŞDEMİR 

 

Abstract 

Through this study data analysis and document review method, its local mouth properties were 
examined in order to recognize and recognize Kağızmanlı Aşık Hıfzî in the 100th year of death. The 
word "bala" in the poem owl owl is used in the sense of the son in general and used in the "very 
loved one". Again, the word "branch" in the same poem refers to "back, back" and is widely used in 
Kars region. In the poetry of flowers, the words "domurcuk, mynine and geyinmiş" are the words 
used in this region with the influence of Azerbaijani Turkic in the same way. Both morphologically 
and phonetically, local words have been identified and explained. Kağızmanlı Aşık This study, which 
was made in order to better understand the reasons of preference of words of Hıfzı, the depth of 
meaning, the world of emotion and thought, only covers the words preferred by local people. 

Keywords: Hıfzı, Kağızmanlı Hıfzı and Local Words, Understand Hıfzı 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİR DİLİNDE KELİME/KELİME GRUPLARI BAĞLAMINDA GÖRÜLEN ÂŞIK 
ŞENLİK YANSIMALARI 

Arş. Gör. Özlem YILDIRIM65 

 

Özet 

Sözlü edebiyatın en önemli kollarından birini oluşturan âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı, milletin 
içinde bulunduğu sosyal ve siyasal buhranlara, mücadelelere saz eşliğinde söylenen doğaçlama 
şiirlerle ışık tutma noktasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Doğu Anadolu âşıklık geleneği 
ve âşık edebiyatı denilince akla gelen önemli isimlerden biri 19. yüzyıla damga vuran Âşık Şenlik’tir. 
Yaşadığı yüzyıla damga vuran bir âşığın kendinden sonra duygularını söze dökecek değerlere ışık 
tutması ve onlar üzerinde etki yaratması da kaçınılmazdır. Bu değerlerden olan ve genç yaşta 
ebediyete intikal etmesine rağmen kısa hayatına sığdırdığı şiirleriyle toplumda önemli bir yer 
edinen Kağızmanlı Hıfzı’nın dile döktüğü sözlerin ve yazdığı şiirlerin kendinden önce yaşamış önemli 
bir değerden yani Şenlik Baba’dan izler taşıması kaçınılmaz olmuştur. Biz de bu çalışmamızda 
Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerine kelime ve kelime grupları bağlamında yansıyan Şenlik etkileri üzerinde 
durmaya çalışacağız. Bu noktadan hareketle aslında farklı dönemlerde yaşamış bu iki önemli 
değerin aynı duygu seli ile sözlerine manevi anlam ve değer yüklediğini iki üstadın şiirlerinin 
karşılaştırmalı bir incelemesiyle vermeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Âşık Şenlik, şiir, kelime, kelime grupları. 

 

 

 

AŞIK ŞENLİK REFLECTIONS SEEN IN THE CONTEXT OF WORD/WORD GROUPS IN THE POETRY 
LANGUAGE OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Research Assistant Özlem YILDIRIM 
 

Abstract 

The devotion tradition that creates one of the most important section of the oral literature and 
minstrel literature has an important place to address the social and political crisis of the society and 
the struggle with the extemporized poetries by the accompany of a stringed instrument.  In this 
context, one of the most important name when talking about the devotion tradition of Eastern 
Anatolia and minstrel literature is Aşık Şenlik. It is inevitable that an amorous who has an important 
place in the century enlightens the values to verbalize his feelings afterwards and produces an 
effect on them.  Although his short life, thanks to his poetries, it is also inevitable that Kağızmanlı 
Hıfzı’s poetries and his words had inspired from Şenlik Baba who was an important value before 
him. In this study, we will spare no effort to emphasize the effects of Şenlik reflected in the sense 
of word and word groups as well as poems of Kağızmanlı Hıfzı. From this viewpoint, we will attempt 
to review the poems of two masters who lived in different periods but who gave utmost important 
to their words by same feelings.  

Key Words:   Kağızmanlı Hıfzı, Âşık Şenlik, poem, word, word groups.  
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HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT 

Şükran UÇKAÇ YARGI66 
 

Özet 
1893 yılında Kağızman’da doğmuş, 8 Nisan 1918 Kurtuluş Savaşı yıllarında Kağızman’ı işgal eden 
Rusların geri çekildiği dönemde şehit edilmiştir. Kısa ömrüne birçok güzel şiiri sığdırmış,  küçük 
yaşlardan itibaren güzel şiirler söylemiştir. İlk şiirini on beş yaşında yazmış, şiirlerinde hüsn-i talil, 
tecahül-i arif, teşhis, intak gibi edebi sanatları ustaca kullanan bir halk şairimizdir.  Hıfzı mahlasını 
kullanan şair Türk Halk Edebiyatının en önemli ağıt yazarlarındandır. Şiirlerinin dili akıcı, yalın ve 
gerçekçidir. Konusu ise tamamıyla insan ve insanın hayattaki mücadelesidir; yani maddi ve manevi 
aşk, tabiat güzellikleri, ayrılık, özlem, kavuşma, ölüm, savaş gibi. Küçük yaşlarda aldığı hafızlık 
eğitiminin dini bilgilerini söylem ve motiflerini şiirlerinde ustalıkla kullanmıştır, ayrıca hayatını 
kazanmak için çalıştığı toprak işçiliği, bağ ve bahçe işçiliği sırasındaki gözlemleri ve güçlü duyarlılığı 
onun şiirlerine çok şey kazandırmıştır.  Şairin bu duyarlı gözlemciliği şiirlerine;  seherde namaz kılan 
çiçekler, körpe marallar, sefil baykuşlar, bulutlara karışmış turnalar, İshak kuşları, bülbül, karlı 
dağlar, yeşil bağlar, gülşenler, yeşil dereler, badı saba yelleri, bulutlar,  bir destesi bin derman 
çiçekler gibi söylemler kazandırırken Kağızman’a ve Türk Halk Edebiyatına da ‘’Ne kadar çok olsa 
dağların karı, Eritir Huda’nın hoş rüzgârı’’ diyebilen Hıfzı gibi bir şairi kazandırmıştır. Hıfzı’nın 
şiirlerinde tabiat motifleri her şiirinde sırasıyla belirlenecektir ve işlenecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Hıfzı, şiir, tabiat, konu, aşk. 

 
 

NATURE İN THE POEMS OF HIFZI 

Şükran UÇKAÇ YARGI67 
 

Abstract 

He was born in Kağızman in 1893 and was martyred during the withdrawal of the Russians who 
occupied Kagizman during the War of Independence on 8 April 1918.  He has embraced many 
beautiful poems in his short life, and has sung beautiful poems since his early ages. He wrote his 
first poem at the age of fifteen,  a popular poet who skillfully uses literary arts such as hüsn-i talil, 
tecahül-i arif, diagnosis, intak in his poems. The poet, who uses the Hıfzı mahlas, is the most 
important lyric writer of Turkish Folk Literature. The language of your poetry is fluid, simple and 
realistic. The subject is totally the struggle of man and man in life; ie material and spiritual love, 
natural beauties, separation, longing, reunion, death, war. He used his religious knowledge and 
motifs in his poetry to master the religious knowledge he had received at an early age, his 
earthwork, his observations of vineyard and garden work, and his strong sensitivity earned him a 
lot of poetry. This sensitive observer of the poet is poetry; Isaac birds, nightingales, snowy 
mountains, green ties, joys, green rapids, badi saba yelleri, clouds, a bunch of thousand derman 
flowers, as well as words like prayer flowers in the seashore, friable shores, miserable owls, and the 
Turkish Folk Literature as well as the snow of the mountains, the pleasant wind of Eritir Huda''Hifz'i 
a poet gave such a kind. Nature motifs in the poems of Hıfzı will be determined and processed 
respectively in each poem. 

Keywords: Hıfzı, poetry, nature, subject, love. 
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HIFZÎ’NİN ŞİİRİNDE ÇEVRE/TABİAT 

Prof. Dr. İsmet ÇETİN 

 

Özet 

Yaşanılan çevre, tabiat, sanat ve edebiyat alanına ilham veren unsurların başında gelir. Zira 
insanoğlunun idealize ettiği hayat tarzını yaşayabilmesi için gerekli ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir 
alandır çevre ve çevrenin verdikleri.  

Sanatçı, duygularını ifade edeceği zaman tabiat unsurlarına sık müracaat eder, ondan aldığı ilhamla, 
yine ondan aldığı imgelerle duygularını dile getirir. Bu dile getiriş, bir taraftan sanatçının yaşadığı 
çevreyle barışık olması, bir taraftan da çevreye olan ihtiyacını göstermektedir. 

Âşık tarzı edebiyat geleneği, Türk toplumunun bütün katmanlarındaki duygu ve düşünce 
alanlarından beslenen, geleneğin üslubunca o alanları besleyen ve bu sebepten de her katmanda 
kabul gören bir edebî alandır. Dolayısıyla âşık tarzı edebiyat geleneğinin temsilcileri toplumun-çevre 
ilişkisi ve toplumun çevre/tabiatla ilgili tasavvurlarını da yarattıkları eserlerde işlerler. Geleneğin 
ürünü olan şiir ve hikâyeler bunun örnekleriyle zenginleşir, zenginleşmiştir. 

Hıfzı, yaşadığı dönem ve beslendiği âşık tarzı edebiyat geleneğinin gereği olarak çevreyi/tabiatı 
şiirlerinde sıkça işlemiştir. O, Âdem’in yaratılışından, yaşadığı dönemde şahit olduğu insan 
portrelerine; Enver Paşa’nın kahramanlıklarından kişinin âşık olmasına; toprağın bereketinden suda 
yaşayan canlıların ahvaline; uçan turnadan gül-bülbül efsanesindeki aşkın yüceliğine kadar her 
unsuru şiirlerine serpiştirmiş, yaşadığı dönemin duygu dünyasının günümüze ulaşmasını sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hıfzı, çevre, âşık edebiyatı.  
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ENVIRONMENT/NATURE IN HIFZÎ POETRY 

Prof. Dr. İsmet ÇETİN 

 

Abstract 

The living environmet is one of the elements that inspire nature, art and literatüre. Because 
environment and its fields that can meet the needs of human beings in order tol ive the life style 
that that mankind has idealized. 

When artist expresses his emotions, he/she frequently applies the elemenets of nature. Artist 
inspiration from nature  and he/she  again expresses emotions who received from nature. This 
expression show us that the artist is in peace with the environment in which he/she lives and on 
the other hand it shows the need for the environment. 

Minstrelsy literature tradition is literary field which noursihes from the fields of feeling and thought 
in all layers of the Turkish society nourishes those areas of tradition and it is accepted in every 
level. Thereby minstrelsy literature traditions´ procurators handles realisations between socieyt- 
environment and society- nature in works. Product of traditions that poetry and stories are 
enriched and enriched with examples. 

Hıfzî frequently used the the environment /nature as a necessity of the literature tradition  with  he 
lived period and the way he loved the way he grew up in the poetries.  Hıfzî let the emotional world 
reach the these day and he strew every elements in his poetries as from Adam´s creation to his 
portraits of witnesses in his lifetime; Enver Pasha´s heroism to a man in love with person; fertility of 
the land to aquatic life; from the flying flüte to rose- nightingale up to the glory of legendary love. 

Key Words: Hıfzî, environment, minstrelsy literature. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT VE MEKÂNA DÖNÜŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Veysel ŞAHİN 

 

Özet 

Hıfzı şiirlerinde içinde yaşadığı coğrafya ve doğayı bir oluşlar mekânına olarak görür. Coğrafya ve 
tabiata ait değerleri kendi imgelem dünyasında yeniden anlamlı kılan Hıfzı, doğanın dili ve 
anlattıklarını simgesel bir dille ele alır. Şair bu simgesel dil vasıtasıyla çiçeklerle dertleşir, turnalarla 
konuşur ve kuşlarla sohbet eder. Bu açıdan doğa onun vazgeçilmez kendi oluş evrenidir. 

Şairin şiirlerinde doğa, insanı kuran mimetik belleksel hafızadır. Hıfzı, evrenin düzensizliğini doğanın 
insanı kuran iklimde bir sığınak olarak görür. Bu yüzden şairin şiirlerinde doğayla kurulan ilişki, 
görülenin ötesinde mekânsal birçok tasarımı da içinde barındırır. Nitekim insanın içimde yaşadığı 
coğrafya onun kaderidir. Hıfzı bu kaderi içtenlik değerine dönüştürerek kendi oluş sürecine 
dönüştürür. 

Hıfzı’nın şiirlerinde doğanın içine gömülü yaşama bilinci, doğanın sağduyulu refleksi içinde çoğalan 
bir içtenlik evrenine dönüşür. Bu evren düşünsel çağrışımlı bir doğa ve mekân kurgusuna dönüşerek 
algısal bir boyut kazanır. Şairin şiirlerinde doğa ve tabiat işlevselliği darlaşan ve genişleyen 
nitelikleriyle ön plana çıkar.  

Hıfzı’nın şiirlerinde Kars, Kağızman, köy, bağ, bahçe, cennet, dağ, ağaç, su, toprak, kuş, turna, yel, 
çiçek gibi mekân ve tabiat unsurları simgesel bir dille kendi değerler dünyasını açımlar. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, şiir, mekân, tabiat, Kars, bağ, bahçe. 
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IN THE POEMS OF KAĞIZMALI HIFZI RETURN TO NATURE AND RETURN TO NATURE 

Veysel ŞAHİN 

 

Abstract 

He sees geography and nature in his Hıfzı poems as a place of being. The Hıfzı, which makes the 
values of geography and nature meaningful again in the world of imagination, deals with the 
language of nature and what they describe in a symbolic language. Through this symbolic language, 
the poet gets into trouble with flowers, talks tours, talks with birds. In this respect, nature is its 
indispensable ornament, embroidery. 

In the poet's poems, nature is a memory of the mimetic memory that establishes man. Hıfzı 
considers the disorder of the universe as a refuge in the climate that establishes the human being 
of nature. Therefore, the relationship with nature in his poems, beyond what is seen, contains 
many designs of spatial. As a matter of fact, the geography in which man lives inside me is his 
destiny. Hıfzı turns this fate into a value of sincerity and transforms it into its own process of being. 

In the poems of Hıfzı, the consciousness of living embedded in nature becomes a universe of inner 
sincerity that multiplies in nature's common sense reflex. This universe is transformed into a 
fictional nature and space fiction and gains a perceptual dimension. In poet's poems, nature and 
nature function becomes prominent with its shrinking and expanding qualities.  

In the poems of Hıfzı, the places and natural elements such as Kars, Kağızman, village, 
vineyard, garden, heaven, mountain, tree, water, soil, bird, wind, flower opens their own world of 
values with. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, poetry, place, nature, Kars, vineyard, garden. 
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EDEBİYATTA TABİAT 

(KAĞIZMANLI HIFZI ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME) 

Doç.Dr. Lutviyye ASGERZADE68 

 

Özet 

Edebiyatda-ozan-aşık şiirinde insan ve tabiat konusunun kendine has bir yeri var. Tabiat - doğa 
Kağızmanlı Hıfzı şiirinin de ilham kaynağıdır. Aşık Hıfzı şiirinde tabiat-doğa bütün güzellikleri; hilalı, 
güneşi, yıldızı, dağı, taşı, nehri, deresi, gülü, çiçeği ile boy gösterir, şiirin “süsü, nakışı” olur. İnsanı 
tabiatla-doğayla iç içe etüd eden Hıfzı şiirinde tabiat – doğa onun duyğularına tercüman olur.  

Anahtar kelmeler: Ozan-aşık şiiri, Kağızmanlı Hıfzı, Hıfzı şiirinde tabiat. 

 

 

 

 

NATURE IN LITERATURE 

(AN OVERVIEW ON KAZHIZMANLI HIFZI POEMS) 

Associate Professor Lutviyye ASGERZADE 

 

Abstract 

In poetry and poetry poetry, the subject of human and nature has its own place in literature. 
Nature - Nature is inspired by the poetry of Kağızmanlı Hıfzı. In all the beauty of nature-nature in 
the love of Hıfzı poetry; the crescent, the sun, the star, the mountain, the stone, the river, the 
stream, the flower, the flower, the poet's "embroidery, embroidery" becomes. Nature is the 
interpreter of his senses in Hifzi poetry, which interprets human nature with nature. 

Key Words: Poetry-love poem, Kağızmanlı Hıfzı, Hıfzı poetry in nature. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT-SEVGİLİ İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI* 

 

Özet 

İslam öncesi dönemlerden itibaren Türk şiirinin en çok işlenen konularından olan tabiat ve sevgili, 
Âşık Tarzı Türk Şiir Geleneğinde de farklı boyutlarda ele alınmıştır. Görüp sevdiği veya hayalinde var 
olan sevgilinin özelliklerini çeşitli tasvir ve teşbihlerle anlatan halk şairi, gezip gördüğü yerlerin 
tabiat güzelliklerini de yine kendine has üslubuyla ifade eder. Çoğu zaman halk şairi, sevgili ve 
tabiat güzelliklerini birbiriyle ilişkilendirerek anlatımını kuvvetlendirir. Bu ilişkilendirmenin en 
bilineni benzetmedir. En güzel tabiat unsurlarına teşbih ederek sevdiğini tasvir eden ya da 
hayalindeki kusursuz sevgiliyi betimleyen âşık, bazen de bu tabiat öğelerine, şiirlerinde, sevdiğine 
selam götürmesi ya da ondan haber getirmesi şeklinde işlevler yükleyebilmektedir.   

XX. yüzyılın başlarında yaşayan ve kısa ömrüne onlarca eser sığdıran Kağızmanlı Hıfzı da şiirlerinde 
sevgili ve tabiat unsurlarına geniş yer veren ve bu kavramları birbiriyle ilişkilendiren bir şairdir. 
Öncelikle hayatı ve sanatına dair bilgilerin verileceği bu çalışmada, Hıfzı’nın şiirlerinde söz konusu 
kavramların birbiriyle nasıl ilişkilendirildiği ve bu ilişkilendirmenin hangi boyutlarda ele alındığı 
tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, tabiat, sevgili, âşık şiiri, tabiat unsurları.  

 

 

 

THE NATURE-LOVER RELATİONSHİP IN KAĞIZMANLI HIFZI’S POEMS 

Dr.Öğr. Üyesi İsmail ABALI 

 

Abstract 

Since the pre-Islamic period, nature and lover which is one of the most processed subjects of 
Turkish poetry, have been handled in different dimensions in Aşık Style Turkish Poetry Tradition. 
The folk poet expresses his lover who has seen or existing the symbol of lover in his dream and 
natural beauty of the places that has seen in his own style. Often the folk poet strengthens his 
narrative by linking lover and natural beauties with each other. The most known association is the 
rosary.  The poet who portrays the most beautiful nature elements by describing his love or 
portraying perfect love in his dream, can sometimes install functions to nature items such as 
sending greetings to her or bringing news from her in his poems. 

Kağızmanlı Hıfzı, who lives in the early XX. century and puts several pieces in his short life, is a poet 
whose poems have a wide range of beloved and natural elements and which relate these concepts 
to each other. First of all, in this study where information about life and art will be given, it will be 
tried to determine how concepts are related to each other in Hıfzı's poems and in which 
dimensions these associations are handled. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, nature, lover, aşık poem, nature elements. 
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TÜRK EDEBİYATINDA KAĞIZMANLI HIFZI VE HAYATI ETRAFINDA ŞEKİLLENEN  

ŞAİRLİĞİNİN ELE ALINIŞI 

Gülşah SIRMABIYIKLI* 

 

Özet 

Doğu Anadolu’nun Türk edebiyatına kazandırdığı halk şairlerinden biri de Kağızmanlı Hıfzı’dır. 19. 
yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında hayat süren Hıfzı, yaşamı boyunca kendisini olumsuz 
etkileyecek pek çok olay yaşamıştır. Nitekim I. Dünya Savaşı’nın sebep olduğu facialara tanıklık 
etmiş olması ve karşılık bulamamış bir sevdaya düşmesi bunun ispatıdır. Tüm bu yaşadığı talihsiz 
olaylar silsilesi onu içsel benliğine çekmiş ve kendini, yaşadıklarını ağıtları ve destanlarından oluşan 
şiirlerinde dillendirmiştir. I. Dünya Savaşı yıllarında Ermeni katliamına kurban giden Hıfzı’nın bu 
şiirleri nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş ve şiirleriyle kendine Türk edebiyatında 
sağlam bir yer edinmiştir.  

Bu bildiride Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı, doğup büyüdüğü Kars’ın Kağızman ilçesi temel alınarak ele 
alınmış olup yaşadığı çevrenin kültürünün şiirlerini ne şekilde etkilediğine ve bunun Türk 
edebiyatına yansımalarına işaret edilmiş edilmiştir. Ayrıca şaire, yukarıda bahsi geçen şiirleri 
yazdıran sosyal ve psikolojik sebeplerin kaynaklar doğrultusunda aydınlatılması amaçlanmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Kağızmanlı Hıfzı, halk şiiri, halk şairi, ağıt, destan. 

 

 

 

THE TREATMENT OF THE POETRY WHICH IS FORMED AROUND THE LIFE AND THE KAĞIZMANLI 
HIFZI IN TURKISH LITERATURE 

Gülşah SIRMABIYIKLI 

 

Abstract 

One of the popular poets that Eastern Anatolia earned for Turkish literature is Kağızmanlı Hıfzı. 
Living in the late 19th and early 20th centuries, Hıfzı had many events that would adversely affect 
him throughout his life. As a matter of fact, World War I has witnessed a disaster which is caused 
by it, and it is apt to fall into a loving class. All of these unfortunate events have drawn him into his 
inner self and he has expressed him self in the poetry of his lamentations and epics. These poems 
of Hıfzı, who sacrificed to the Armenian massacre during the World War I, were transferred to 
generations from generation and got a solid place in Turkish literatüre with their poems.  

In this report, Kağızmanlı Hıfzı’s life is taken as the basis of the Kağızman county of Kars, where he 
was born and grew up, and his influence on the poetry of the cultures of the region he lives and his 
reflection on Turkish literature has been pointed out. In addition, poetry, social and psychological 
reasons that print the poems mentioned above is aimed to illuminate in terms of sources. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, folk poetry, folk poet, lament, epic.  

                                                           
* Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı,  

Yüksek Lisans,  gulsahsirmabiyikli@gmail.com 



Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   124 
 

 

 

KAĞIZMANLI RECEP HIFZI VE ÂŞIK ŞİİRİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KIMIŞOĞLU69 

 

Özet 

İlk şiirlerini on beş yaşlarında yazmaya başlayan Kağızmanlı Recep Hıfzı, yirmi beş yıllık kısa ömrüne 
çeşitli konularda ve türlerde kaleme aldığı birçok şiiri sığdırmayı başarmıştır. Bağ sularken ‘ Hak 
badesi’ içen şair, şiirlerinde vatan, millet kavramlarını yoğun olarak işlemiş dönemin tarihi olaylarını 
canlı ve coşkun bir ruh haliyle dile getirmiştir. Genç yaşında Âşık Yusuf Sezai’den saz dersleri almaya 
başlayarak âşıklık geleneğinin inceliklerini öğrenen Hıfzı, Anşa’nın aşkıyla yanıp tutuşurken beşeri 
aşkını da yazdığı mısralarda ifade etmiştir. 

Recep Hıfzı’nin âşık icra ortamı, zengin kültürel alt yapısıyla güçlü halk şairlerinin yetiştiği bir ortam 
olup aynı zamanda Hıfzı’nın sanatını ve özgün üslubunu kazanmasında da önemli bir etken 
olmuştur. Hıfzı’nın kendi düğünü bile âşıkların buluştuğu ve âşıklık geleneğinin sergilendiği bir 
mekâna dönüşmüştür. Çağdaşı Âşık Sümmani ve diğer âşıkların söyledikleri deyişler, aralarında 
yaptıkları atışmalar âşık şiirinin en güzel örneklerini ihtiva etmektedir. 

Şairin şiirleri arasında bulunan ve amcakızının mezarı başında yazdığı Seyfil Baykuş şiiri, toplum ve 
edebiyat çevrelerinde benimsenerek günümüze kadar ulaşan bir üne kavuşmuştur. Hıfzı’nın şiirleri, 
onun duygu dünyasını aksettirdiği kadar, dönemin sosyo-kültürel ve tarihi görünümünü de gözler 
önüne seren bir dikkatle yazılmıştır.  Recep Hıfzı, yalın, akıcı dil ve üslubuyla tabiat unsurlarından da 
geniş ölçüde yararlanmış ve bu unsurları ‘motif’ olarak sıklıkla kullanmıştır. 

Bu çalışmada, Kağızmanlı Recep Hıfzı’nın âşıklık geleneğindeki yeri ve konumu yazıya geçirilebilen 
şiirlerinden yola çıkarak tespit edilmeye çalışılacak ve âşık edebiyatına kazandırdığı şiirler, gelenek 
dâhilinde incelemeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Âşık edebiyatı, âşık şiiri,  Kağızman âşık şiir geleneği, Kağızmanlı Recep Hıfzı, 
Hıfzı’nın âşık şiirindeki yeri. 
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RECEP HIFZI FROM KAGIZMAN AND MINSTREL POETRY  

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KIMIŞOĞLU 

 

Abstract 

Having started to write his first poems at the age of fifteen, Recep Hifzi from Kagizman 
accomplished to fit many poems in various subjects and types in his twenty-five year short life. The 
poet, who drank “Hak badesi (Wine of God)” while irrigating vineyard, addressed the concepts of 
motherland and nation intensively in his poems, and expressed the historical events of that period 
in a vivid and enthusiastic mood. Hifzi who began to have saz (a stringed instrument) lessons from 
Minstrel Yusuf Sezai at his young ages and learned the specifics of minstrel tradition also expressed 
his love of human in his verses while suffering from Anşa’s love. 

Recep Hifzi’s minstrel performance environment was a place where strong minstrels were trained 
with its rich cultural background and it was also an important factor for Hifzi to gain his art and 
original style. Even Hifzi's own wedding turned into a space where the minstrels met and the 
minstrel tradition was exhibited. Folk poems said by Minstrel Summani and other minstrels from 
that period and call-and-response duets among them include the most beautiful examples of 
minstrel poetry.  

The Miserable Owl poem, one of the poet’s poems, which he wrote at the tomb of his uncle’s 
daughter, was adapted by the society and litterateurs and has gained a reputation that has reached 
today. Hifzi’s poems were written with a careful attention so that they do not only reflect his 
emotional world but also reveal the socio-cultural and historical appearance of that period. Recep 
Hifzi also extensively benefited from elements of nature in a plain, fluent language and style and 
frequently used these elements as 'motif' (motive). 

In this study, the place and position of Recep Hifzi from Kagizman in the minstrel tradition will be 
tried to be determined based on his poems that were written down and the poems he added into 
the minstrel literature will be examined within the tradition. 

Keywords: Minstrel literature, Minstrel poetry, Kagizman Minstrel poetry tradition, Recep Hifzi 
from Kagizman, The place of Recep Hıfzı in minstrel literature. 
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HALK ŞAİRLERİNİN DİLİNDE KAĞIZMANLI HIFZI 

Ahmet YILDIRIM70 

 

Özet 

Toplumları millet yapan, onların milli birlik ve beraberliğini sağlayan, milli hafızanın kaynağı olan, 
Tarih, Sanat ve Edebiyat, milletlerin öz benliklerini buldukları önemli üç olgudur. Varlığıyla iftihar 
ettiğimiz, varisi olmakla gurur duyduğumuz tarihimizi ve tarihe mal olmuş sanat eserlerimizi bizlere 
emanet eden tarihi şahsiyetlerimizi yâd ederek gelecek kuşaklara aktarmak, milli birlik ve beraberlik 
şuurunun oluşmasında bizlere düşen görevlerin en başında gelmektedir. Anadolu’ya ay yıldızlı 
bayrak kadar mağrur anlamlı ve ölümsüzlüğü yaşatırcasına sevgiyle hoşgörüyle halkı birleyen, 
belirleyen inanç dolu düşüncelerle mısralarla, notalarla girmişiz. 

Yesevi’nin hikmetleriyle yol bulmuş Yunus’un sevgisiyle dolmuş, Mevlana’nın hoşgörüsüyle kucak 
açmış, Hacı Bektaşı Veli’nin öğütleriyle yaşamış, Dede Korkut’un kopuzuyla coşarak Anadolu’yu 
baştanbaşa tekmil Türk İslam yurdu yapan gönül erlerimizin izinden yürüyerek günümüze kadar bu 
silsileyi devam ettiren şair, âşık ve ozanımızı görürüz.  

Toplumun gönlünde derinlemesine yer etmiş Kağızmanlı Âşık Hıfzı’yı günümüz halk şairlerinin 
dilinde anlatmaya çalışacağız. 

Hıfzı 1893 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Dört yaşında medreseye başlayıp dokuz 
yaşında hafızlık icazetini aldı. Hıfzı mahlası hafız-ı kelamlığından gelmektedir. Yaş aralığında tarihi 
kişiliklere baktığımızda Hıfzı’nın İbni Sina gibi zeki şahsiyetler arasına girdiğini görmekteyiz.  

Amca kızı Ziyade’nin mezarı başında söylediği Sefil Baykuş eseri şiirleri arasında en meşhuru olup 
Türk edebiyatının da meşhur manzum eserleri arasında yer almaktadır. Amca kızı Ziyade’ye Sefil 
Baykuş la seslenen Hıfzı’yı günümüz halk şairleri nasıl anlatıyor. Bir de buna göz atalım: 
 
Kağızman’dan Âşık Sadık Miskini:  
Aşk mayası türabında abında 
Yârin görmüş hayalinde habında 
Gülistan bahsinde, çiçek babında 
Diyenlerin seri gördüm Hıfzı’yı 
 
Konya’dan Öksüz Ozan: 
Erenler destinden eyledi nuşu 
Hayat baharında gösterdi kışı 
Nereye kondurdun Sefil Baykuş’u 
Saray oldu kara yeri Hıfzı’nın 

 
Kağızman’dan Cemil Dur: 
Şiirleri tanıtıyor ilçeyi 
Göze almış vatan için ölmeyi 
Kefen olmuş ona kanlı gömleği 
Hıfzı’yı da yâd edelim analım 

Anahtar Kelimeler: Halk Şairi, Dil, Kağızmanlı Hıfzı 
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KAGIZMANLI HIFZI IN THE LANGUAGE OF FOLK POETS 

Ahmet YILDIRIM71 

 

Abstract 

History, art and literature are main facts of nations. Human gatherings become nation through 
history, art and literature. They are source of national memory. It is our task to convey our history, 
our historical art crafts and knowledge of our cultural heroes to younger generations, support our 
culture and history and contribute sustainability of them.  

We entered Anatolia through Malazgirt. Malazgirt means love, tolerence and faith.  

Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlâna Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşı Veli and Dede Kokut were 
pioneer of Turkish culture which blessed with Islamic deeds.   

Aşık Şenlik from Çıldır, Sümmani from Narman, Seyrani from Develi, Dertli from Gerede, Aşık Ömer 
from Hadim, Emrah from Erciş, Emrah from Erzurum are all representative our national heritage. 
Hıfzı from Kağızman is one of them. 

Hıfzı from Kağızman born in Kağızman province of Kars in 1893. He began studying Quran at age of 
4 and graduated at age of 9. Hıfzı is nick name implies his ability to read Quran from heart. Hıfzı is 
one of genius persons such as İbni Sina. 

His most famous poem is called Sefil Baykuş. He read this poem at funeral of his uncle’s daughter 
named Ziyade. 

I will read three poems from three different poets who wrote poems for Hıfzı. Aşık Sadık Miskini 
from Kağızman, Öksüz Ozan from Konya and Cemil Dur from Kağızman reflected their respect to 
Hıfzı writing sincere poems for him.  

Key Words: Folk poet, Kağızmanlı Hıfzı, Turkish folk literature . 
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HIFZI’NIN ANAYURDU KAĞIZMAN İSMİNİN TARİHİ VE ETİMOLOJİK AÇILIMI 

Doç.Dr. Firudin RIZAYEV72 

 

Özet  

Ulu geçmişimizden çağımıza yürüyen Türk milletinin dünyaya bakışını,  dini-mitolojik düşünüşünü, 
Kahramanlık tarihini kendinde yaşatan il, ilçe, köy isimleri, onlardaki kabile, tayfa, soy isimleri ve 
onları oluşturan eski dil unsurları bir kaynak halindedir. Ön ve Küçük Asya adlanmış şimdiki 
Azerbaycan ve Türkiye arazileri Eski As, Türükkü, Naxer, Kuti, Kas, Lulubey, Hürrü, Koman, Tal, Tus 
gibi yüzlerle Türk kavimlerinin ana yurtları olmuştur. Bu araziler en eski kültür ocaklarından, 
Türklerin aynı birlikte meskûn olduğu arazilerden biri olmuştur. Tarihleri salname haline getiren bu 
eski Türk boyları M.Ö. VI-I binyıllıklar arasında bu topraklardan Altaylara kadar ki topraklara göç 
etmekle, burada meskûnlaşmış, Yunan, Sümer, Mısır ve başka ülkelerin arazilerine kadar yayılarak 
kendi kültürünü de bu topraklardaki halklara aşılamışlar. O devir ki Türk tayfa toplumununun 
yerleştiği ilk arazilerden, kültür ocaklarından biri de Kas Türklerinin ilk ocaklarından biri, Hıfzının ana 
yurdu olan Kağızman şehri olmuştur.  

Makalede Kağızman isminin açılımı ve bu ismin tarihi, onun eski Kas Türklerinden gelmesi 
araştırılmıştır. Burada Kağızman sözünün etimolojik manası izah edilmekle, bütün Türkler arasında 
Kas Türklerinin yeri, onların mensup oldukları araziler, tarih sahnesine çıktıkları devir ve Kağızman 
şehrinin tarihinden bahsediliyor. Araştırma zamanı kaynaklara eski salname ve yazıtlara değinmekle 
Kağızman, aynı zamanda ümumtürk coğrafi alanında “Kas, Kassi” yazıtında yaşayış yerleri isimlerini 
oluşturan bu prototürk tayfa ismi ilmi yönden kanıtlanıyor. Aynı zamanda Kağızman ve Nahçıvan 
arazilerinin Kas Türklerinin tarihi yurdu olmasına kanıtlar sunuluyor. 

Anahtar Kelimeler: Kağızman, Nahçıvan, etnooykonim, prototürkler, kas, xian, buti. 
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KAĞIZMANLI HIFZI ŞİİRLERİNDE GÖRSEL UNSURLAR 

Zeynep Sati YALÇIN73 

 

Özet 

Âşık edebiyatı; Orta Asya’daki ozanlık geleneğinin İslamiyet’ten sonra da İslami ögelerle donanarak 
devam etmesiyle günümüze kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür. Anadolu’da Türk edebiyatı; 
divan edebiyatı, âşık edebiyatı ve tasavvufi edebiyat gibi kollara ayrılsa da temelde Kur’an, sünnet, 
destan, halk hikâyesi gibi ortak olan kaynaklardan beslenmiştir ve aynı kültür çerçevesinde 
oluşturulmuştur. Şairlerin; aynı ülkede ortak dil ve ortak değerleri olsa da arayışları ve hayata 
bakışları farklıdır. Şehirlerde gelişen divan edebiyatı ürünlerinde daha soyut ifadeler bulunurken 
kırsal kesimde gerçekleştirilen âşık edebiyatının ürünlerinde tabiata dair somut ifadelere daha çok 
rastlanır. Aşığın tabiatla iç içe olması nedeniyle duygularını anlatırken somut ögeleri kullanması da 
doğaldır. Bilhassa sevgilinin özellikleri anlatılırken tabiata ait görsel unsurlar kullanılarak sevgili 
somutlaştırılır. Kağızmanlı Hıfzı, şiirlerini söylerken bulunduğu kültür dairesinin mevcut 
kaynaklarından etkilenmiş, halk edebiyatının ortak mazmunlarını kullanmış ve görsel unsurlardan 
yararlanmıştır.  

Bu çalışmada; Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirleri incelenerek bu şiirlerde Hıfzı’nın tabiata ait görsel 
unsurları hangi anlamda nasıl kullandığı tespit edilecek ve yorumlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, kültür, görsel unsur, âşık, tabiat. 

 

 

VISUAL ELEMENTS IN KAĞIZMANLI HIFZI POEMS 

Zeynep Sati YALCIN 

Abstract 

Minstrel literature is the name of tradition of minstrels and after the Islam, it had been continuing 
to develop by adding Islamic figures until today. In Anatolia, apart from branches such as Turkish 
Literature, Divan Literature, Minstrel Literature and Sufi Literature, it is fundamentally nourished 
from sources such as the Qur'an, sunnah, epic, folk story and formed around the same culture. 
Although poets have common language and common values in the same country, their quests and 
views are different. There are more abstract expressions in Divan Literature outcomes developed in 
cities. But there are concrete expressions about nature in the outcomes of Minstrel Literature 
developed in rural areas. It is expected to use concrete things while expressing their feelings 
because the love is naturally intertwined. In particular, while describing the characteristics of loved, 
the beloved is embodied using visual elements of nature. Especially when the characteristics of 
love are described, beloved is embodied using visual elements of nature. Kağızmanlı Hıfzı was 
influenced by the culture he was in when he spoke his poems, using common concepts of Folk 
literature and benefiting from visual elements. 

In this study, the poems of Kağızmanlı Hıfzı are examined and it will be determined and interpreted 
how Hıfzı uses these visual elements in these poems. 

Keywords : Kağızmanlı Hıfzı, culture, visual element, poet, beloved, nature. 
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KAĞIZMANLI HIFZÎ’NİN ŞİİRLERİNDE RENKLER 

Doç. Dr. Hasan ŞENER* 

 

Özet 

Renkler, insanoğlunun varlıkları tanıma ve onları ayırt etmede en çok yararlandığı unsurlardan 
biridir. Bir nesneyi bir diğerinden ayırmanın en kolay yolu, o nesnelerin sahip oldukları renkleridir. 
Renkler insanoğlunun hayatında öyle bir öneme sahip olmuştur ki toplumlar zamanla onları sadece 
varlıkları ayırt etmede bir yardımcı unsur olarak kullanmanın dışında, tarihsel ve kültürel 
birikimlerinin bir sonucu olarak renklere farklı anlamlar da yüklemişlerdir. Renklere yüklenen bu 
anlam dünyası insanların/toplumların ruh dünyası ile yakından ilgilidir. Şairler, renklere yüklenen bu 
anlam dünyasını çeşitli simge ve imgeler ile şiirlerine taşımışlardır. Bunu bazen doğrudan renklerin 
isimlerini kullanarak bazen de çeşitli çağrışımlarla dile getirmişlerdir. Kağızmanlı Hıfzı de şiirlerinde 
gerek sıfat olarak gerekse benzetme, mecaz ve karşılaştırma olarak renkleri kullanmıştır. Bu 
bildiride Hıfzı’nın bir üslup özelliği olarak renkleri nasıl kullandığı ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Türk kültürü, şiir, renkler. 

 

 

 

COLORS IN THE POEMS OF HIFZI FROM KAGIZMAN 

Associate Professor Hasan ŞENER 

 

Abstract 

Colors are one of the elements that human beings most benefit from recognizing and distinguishing 
beings. The easiest way to distinguish one object from another is the colors that those objects 
possess. Colors have had such an importance in the life of man that over time apart from using 
them as an aid to distinguish them from each other, societies place different meanings to colors as 
a consequence of their historical and cultural accumulations. This meaning world placed into colors 
is closely related to the spirit world of the people / societies. The poets have carried this meaning 
world placed into colors, to their poems with various symbols and imagery. Sometimes they have 
expressed it directly by using the names of the colors and sometimes by various associations. Hıfzî 
from Kağızman also used colors as adjectives, metaphors, and comparisons in his poems. In this 
report, we have discussed how Hıfzî used colors as a stylistic feature. 

Key Words: Hıfzî from Kağızman, Turkish culture, poem, colors. 
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KAĞIZMAN’LI HIFZININ EĞİTİMCİ KİŞİLİĞİ 

Gülay SORMAGEÇ74 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı; Kağızman’da doğup, büyümüş, Kur’an öğrenimi görmüş, hafız ve din alanında 
eğitim almış eğitimli bir halk ozanıdır. Kars ve çevresinden ayrılmamıştır. 

Asıl adı Recep olan (Hıfzı) dört yaşında medrese eğitimi almaya başlamış ve çok küçük yaşta hafız 
olmuştur. Babasının onun hafızlığında ve okuma-yazma öğrenmesinde katkısı büyüktür.  Küçük 
yaşlardan itibaren Kur’an dersleri vermeye başlamıştır.  Bu öğreticiliği akranlarına Kur’an 
öğretmesiyle devam etmiştir. 1908 yılında kendi evinin bir odasını eğitim için ayırmıştır. Medrese 
eğitimi vermiştir. 

Güzel sesli bir hafızdır. Camilerde Kur’an okuyarak ve birçok halk şairinde olduğu gibi mevsimine 
göre çiftçilik, bahçecilik, meyve işçiliği ile hayatını kazanmıştır.  

Hıfzı ile ortak noktamız aynı alanda eğitimci olmamız. Dikkatimizi çeken bir özelliği de gönül 
eğitimde yükselişinde ise Hac-ı Bektaş-ı Velinin dem alma olarak nitelediği nasiplenme ve Yunus’un 
hayranlığını özdeşleştirmemizdir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, eğitimci kişiliği, gönül eğitimi. 

 

 

KAGIZMANLI HIFZI AND HIS FIGURE IN EDUCATOR, POET AND AUTHOR 

Gülay SORMAGEÇ 

 

Abstract 

Kagizmanli Hifzi, was born in 1893 in Kagizman, Kars, Turkey. He grew up in Kagızman. He died in 
1918-The Author whose real name was Recep preferred to write under a pseudonym. Because 
Hifzi’s birtplase was situated in Kagizmanli, pen name was kagizmanli Hifzi.He was afolk 
poetwhostudied Quran so he was a Hafiz. He spent  his whole life in Kars. 

Recep studied at Madrasah Whwn he was four years old anad he memorized the Quran at his 
mother’s knee.  His father supported for his Quran Education. After wards he  started to teach the 
Quran to his students when he was too young.  He went on teaching the Quran to his 
contemporary. In 1908 heused education. 

He was a Hafiz, who had a beatiful voice. It is known that he lived on reciting the Quran, farming 
and pomiculture. 

We regars as that we are at the same mind with Hifzi. Both of us ar an educator.An other Important 
point is that he has  follewed Hac-i Bektaş-i Veli’s lead for Islamic mysticism-In addition we identify 
ourselves with him because of that he admired Yunus Emre. 
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KAĞIZMANLI HIFZI İLE ÂŞIK CAMAL’IN ŞIIRLERINDE MOTIF, SÜJE, İMGE BENZERLIĞI 

Dr. Aynur GAZANAFERKIZI75 

 

Özet 

Motif, süje, imge benzerliği neredeyse bütün âşık şiirlerinde aynıdır. Aşağı yukarı konular 
belirlenmiş gibi gözükse de, hayat hikâyelerine bağlı olarak bazı şiirlerde motif ve imgeler farklıdır. 
Örneğin Kağızmanlı Hıfzı ile Âşık Camal’ın şiirlerindeki kara sevda konusu.  Âşık Camal evli olmasına 
rağmen Şahbaz adında bir kıza âşık olmuş hatta bunun sonucunda “Âşık Camal ve Şahbaz” destanı 
ortaya çıkmıştır. Kağızmanlı Hıfzı da evli iken bir gün bahçede beliren ışık içindeki bir kızı gördükten 
sonra bayılmış ve şiirlerini o kıza yazmıştır. Her iki aşığın şiirlerinde aşk acısı, kavuşamama, dünyanın 
gidişatından şikayet gibi motifler yer almakta. Kara sevda ise neredeyse bütün şiirlerinde kendini 
göstermekte. 

Bu da ilginçtir ki, her iki aşığın mahlası hafızlığından dolayı verilmiştir. Güzelin betimlenmesi konusu 
pek çok âşık ve şairin şiirlerinde geçmiştir.  

Sonda şunu da belirtelim ki, Âşık Camal 19. Yüzyıl âşıklarından olmasına rağmen bu güne değin 
hakkında araştırma yapılmamıştır. Sadece tarafımızca bütün eserleri bir araya getirilmiş ve kitap 
şeklinde baskıya verilmiştir.  

Bildiride Âşık Camal ve Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı ve eserleri genişçe ele alınacak ve karşılıklı şekilde 
kıyaslanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Âşık Camal, âşık şiirleri, motif, süje, imge 

  
 
 

THE SIMILARITY OF TOPIC SUBJECT AND IMAGES IN THE POETRY  
OF KAĞIZMANLI HIFZI AND ÂŞIK CAMAL 

Dr. Aynur GAZANFARGIZI 
 

Abstract 
The similarity of motive subject and image is same in ashug poetry. The motive and images are 
different in some poems, despite the topics are specified.  For example,the topic of blind love was 
used in the poetry of Kağızmanlı Hıfzi and Ashug Camal. Despite Ashug Camal was married, he fall 
in love with the girl called Shahbaz and the saga of “Aşık Camal ve Şahbaz” was emerged at te 
result of this love. Kağızmanlı Hıfzi fall in love with the girl which saw a garden and wrote his poems 
to that girl.  The motives as unfortunate, complaint to world are used in the poetry of both ashugs. 
The motive of blind love is used in all the poems of them.    

Interesting that, the nickname of both ashugs was given for their memorizing Koran. The other 
motive of the describing the beauty was used in most of the poems.  

At last, have to mention that, despite Ashug Camal had lived on 19th century, there isn’t any 
research about him, only I prepared a book from his works and handed in  printing-house.  

It will be seek the works of Ashug Camal and Kağızmanlı Hıfzi. Also will be compared their poetry.   

Key Words: Kağızmanlı Hıfzi, Ashug Camal, shug poetry, motive, subject, image 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN VE TEBRİZLİ HAMİD NUTKİ’NİN ŞİİRLERİNDE İŞLEDİKLERİ ORTAK KONULAR 

Doç. Dr. Pervane MEMMEDLİ76 
 
Özet 

Kağızmanlı Hıfzı’nın ve Tebrizli Hamid Nutki’nin şiirlerinde işledikleri ortak konular, motifler çoktur. 
Kağızmanlı Hıfzı Türkiye’de, Hamid Nutki ise İran’da(Güney Azerbaycan) ulusal ölçü olan hece 
ölçüsünü kullanmışlardır.  Her ikisi sembolist şiirden esinlenilmiş izlenimi veren imgeler kullanmayı 
tercih etmiş ve dünyaya şiir gözüyle bakıp yaşama, dünyaya besledikleri sevgi, umut ve coşkuyu, 
özgürlüğü ve eşitliği içeren şiirler yazmışlardı.  Şiirlerinde özgürlük, aşk, eşitlik ve umut, baskıya karşı 
koyma motifleri üstündür. Her iki şairin şiirlerinde sadece dünyevi ve ferdi aşk yoktur. Onlar aynı 
zamanda aşk ile her zaman ruhlarında hissettiği hürriyet aşkını birleştirirler. Onlar için hürriyet, 
özlenen ve beklenen bir sevgilidir. 

Hamid Nutki'nin ve Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde tabiat, hürriyet ve yeniden doğum anlamları da 
taşımaktadır. Bu şairler tabiatta, güzellik ve mükemmellik gibi şeyler bulur, fakat tabiatta bulduğu 
huzur hepsinden daha da fazladır. Duygularını ve fikirlerini tabiat mazmunları içeresinde de dile 
getirirler. Tabiata, hayata ve güzelliğe bağlı olduklarından güzel şeylerin hep devam etmesini ister 
ve yok olmalarına tahammül edemezler. Her iki şair sosyal problemlere karşı duyarlı bir şair olarak 
şiirlerinde halkına mesaj iletmeye çalışmışlardır. Millî ve tarihi meselelerin yanında gençliğin verdiği 
duygular sayesinde aşk şiirleri de yazmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Tebrizli Hamid Nutki, ortak konular, motifler, özgürlük, aşk, 
eşitlik ve umut. 
 

 

COMMON MOTIVES IN THE CREATIVE ACTIVITY OF THE POETS  
KAGHIZMANLI HIFZI AND HAMID NUTKI  

Associate Professor Pervane MEMMEDLİ 
 
Abstract 
In the creative activity of Kaghizmanlı Hifzi and Hamid Nutki of Tebriz there are a lot of common 
motives and elements.  Kaghizmanlı Hifzi was one of the  famous poets in Turkey and Hamid Nutki 
was  known in Iran. ( in South Azerbaijan) . They used the national syllable measure. Both of them 
preferred to use images that gave inspired impression of symbolist poetry.  In their poetry 
freedom,  love, equality and hope are motivated by opposition to oppression are more used. 

The poems of both of the poets deal with worldly and human love, including their poetry has 
specific feature of having love to freedom.  The main theme of the poetry of Hamid Nutki and 
Kaghizmanlı Hifzi is nature, freedom and revival.  

Both of the poets are in search of beauty in the nature and perfectness. They prefer the balance 
and peace that they find in nature and create their feelings and thoughts with the harmony of the 
nature. They are closely related with nature, life and beauty, and that was why they wish all what is 
beautiful to live forever and they are afraid of losing them.  Both Hamid Nutki and Kaghizmanlı Hifzi 
are sensitive to the social problems and in order to make the people think, they tried to send 
messages in their poems.  These poets were not satisfied by reflecting national and historical 
problems, they also wrote love poems that arose from their youth feelings. 

Key Words: Kaghizmanlı Hifzi, Hamid Nutki, common motives, elements, modern poetry 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE İLAHİ VE BEŞERİ AŞK 

Dr. Ayten ABBASOVA 

 

Özet  

Türkiyeye en çok ozan kazandırmış, kültürü, zengin gelenek, görenekleri ile yüzyıllara dayanan tarihi 
kent Karsın aşıklar geleneği çok eskilere dayanmaktatır. Bu geleneğin önemli üyelerinden biri de 
Karsın Kağızman ilçesinde doğup büyümüş, kısacık ömründe değerli şiirler yazmış, daha dokuz 
yaşındayken hafız olmuş, fakat ömrünün baharında hain ermeni mermisine kurban gitmiş 
Kağızmanlı Hıfzıdır. Akıcı, yalın, gerçekçi söyleyiş tarzına sahib şiirlerinde yaşadığı gerçek olaylardan 
etkilenmelerin bulunduğu sıkca hissedilmektedir. Şairin bir gün bahçedeyken ışık içerisinde beliren 
bir kız gördüğü ve aşk badesi içdiği bilinmektedir. Sonradan bu kızın onun karısının küçük kardeşi 
olduğu bilinmiş, bu sebepden Hıfzı yaşadığı köyü terk etmek zorunda kalmış, önce Kadirilik, sonra 
Mevlevilik tarıkatına girmişdir. Şairin şiirlerinde yeri-göyü yaradan tek Allaha sonsuz sevgisi her 
zaman şiirlerinin en önemli konusu olmuştur. Güzellik aşığı olan Hıfzı gerçek sevgisini de yalnız 
Allahtan istemektedir. O, hayatın bütün zorluklarına yalnız Allaha derinden bağlılıkla galib gelmenin 
mümkünlüyüne inanmaktadır. Sonda mutlaka ilahi edaletin tecelli edeceğini bilen şair Allahın izni 
ile Nuhun tufandan kurtulduğunu, dağları örten geçilmez karların eridiğini, cefalar çeken Eyupun 
sonsuz sabrına göre mükafatlandırılarak huzura kavuşduğunu dile getirir. “Eyup gibi çeken varmış 
cefayı” deyen şair kendine de böyle sabır arzular, bu sabrı sonda Allahın mükafatlandıracağına 
inanır. “Kadar” şiirinde yara kavuşmak hasreti çeken şair yari ile muhabbet etmeyi, yarinin dizinde 
uyumayı da yüce Allahdan diler. Ancak fani dünyada her şeyin keçici olduğunu anlayan Hıfzı tarih 
yazan yiğitlerin de, insanlara yol gösteren peygamberlerin de toprak altında uyuduğuna dikkat 
çekerek Sultan Süleymana bile kalmayam dünyadan vefa ummanın anlamsızlığını iyi bilmekte, ilahi 
adaletin kıyamet günü berkarar olacağına inanmaktatır. Bu bakımdan şairin “İnam”, “Kadar”, “Bu 
dünya”, “Yakarış” şiirleri özellikle dikkat çekmektedir. 

Hıfzı “Gönül”, “Yar yar”, “Düşer mi”, “Bulak başında sevgiliye” şiirlerinde ise kimliği bilinmeyen 
sevgiliye olan duygularını, nasıl hasret çekdiğini, kavuşmak isteğini dile getirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Şiir, Allah, aşk, sabır, cefa 
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THE DIVINE AND HUMAN LOVE İN KAGIZMANLI HIFZI’S POEMS 

Dr. Ayten ABBASOVA 

 

Abstract 

Turkey has given the most poets, culture, rich traditions, historical traditions of the city you love 
snow with a centuries-old customs. One of the most important members of this tradition was born 
and raised in the Kagızman province of Kars, wrote valuable poems in his short life, became a 
memoir while he was nine years old, but Kagızmanlı Hıfzı, who was sacrificed to the treacherous 
Armenian bullet in the spring of his life. It is often felt that they are influenced by the real events 
that they have experienced in their poetry in a fluent, simple, realistic way of saying. One day the 
poet knows that a girl who is seen in the light while in the garden is known to have a passion for 
love. Later it was known that this girl was the younger brother of his wife, and for this reason Hıfzı 
had to leave the village. In poet's poetry, the eternal love of one Allah from place to place has 
always been the most important subject of poetry. The beauty lover, Hıfzı wants true love from 
Allah alone. He believes that it is possible to reach all the difficulties of life alone, with all the 
loyalty. Such poet desires to be a poet himself, who says, "He who is attracted to you as a child", 
believes that this patience will reward God. "As far as poetry is concerned" with the poet yari, who 
is struggling to reach a wound in his poem, he will pray to Allah Almighty from the Almighty. 
However, in the world of the mortal world, I understand that everything is a picker, and that the 
brave men who wrote history and the prophets who lead people are asleep under the earth, not 
even staying in Suleyman the Magnificent in the world knows the meaninglessness of the loyal 
justice and believes that divine justice will be on the Day of Resurrection. In this respect, the poet's 
poems "İnam", "Bu dunya", "Yakarış" are especially noteworthy. 

In his poems "Gönül", "Yar Yar", "Bulak bashında sevgiliye", he expresses his desire to get to know 
his feelings of lover whose identity is unknown. 

Keywords: Poem, God, love, patience, suffering 
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NESNELEŞTİRME KURAMI ÇERÇEVESİNDE KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRİNDE KADIN ALGISI 

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ77 

 

Özet 

Genelde psikolojiyi, özelde ise Sosyal Psikolojiyi ilgilendiren “Nesneleştirme/Kendini Nesneleştirme-
Objectification/Self Objectification” kuramı, psikolojinin çok genç denilebilecek bir alt disiplinidir. 
Ancak çok yeni ve bir alt disiplin olarak değerlendirilmesine karşın, çalışma ve ilgi alanı son derece 
geniştir. Nesneleştirme; insan bedeninin sosyo-kültürel bağlam içinde, sosyo-kültürel söylemler ve 
uygulamalar sayesinde var olduğunu” ifade eden Barbara L. Fredricson ve Tomi-Ann Roberts bu 
kuramın temelini atmışlardır. Fredricson ve Roberts’ın çalışmalarının temelinde cinsel 
nesneleştirmeyle karşılaşan kadınların deneyimleri ve ruh sağlıklarını sakatlayan durumların ele 
alınması, dış görünüşe ilişkin sosyo-kültürel ideallerin içselleştirilmesi ve kadın bedeninin sadece 
cinsel bir obje olarak görülmesi yer alır. Özellikle kadının, cinsel bir obje olarak algılanması ve 
sadece bu yönüyle değerlendirilmesi bu kuramın temelini oluşturur. Özellikle, son yıllarda kadınlara 
yönelik şiddetin her türlüsünün artığına şahit olmamız, bizleri geleneksel kültür ile modern kültür 
arasında sıkışıp kalan bireylerin sosyal reflekslerini anlamaya zorlamaktadır. Bu noktada, halk 
kültürünün önemli temsilcileri sayılan halk ozanlarının şiiri, Anadolu insanının kadına nasıl baktığı, 
kadını değerlendirdiği, onu bir birey olarak mı ele aldığı, yoksa bir cinsel bir obje olarak mı gördüğü 
gibi soruların cevaplanmasında önemli bir kaynaktır. Kağızmanlı Hıfzı şiirlerinde kadını bir obje 
olarak görmenin çok ötesinde, bir sevgili, saygı duyulan bir birey olarak görür. Bu çalışmada, 
Nesneleştirme kuramının tarihçesi ve metodolojisi hakkında bilgi verildikten sonra, Kağızmanlı 
Hıfzı’nın şiirinde kadına bakış, kadın bedeni, -varsa- kadın cinselliği gibi alt başlıklar ele alınarak, halk 
kültürü ve şiirinde kadın imgesi –Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirinden hareketle- değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nesneleştirme Kuramı, Halk Şiiri, Kağızmanlı Hıfzı, Halk Şiirinde Kadın. 
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FEMALE PERCEPTİON IN THE POETRY OF THE KAĞIZMANLI HIFZI IN THE FRAMEWORK OF THE 
OBJECTIFİCATİON THEORY 

Associate Professor Mehmet YILMAZ 

 

Abstract 

The theory of "objectification / self-objectification", which mainly deals with psychology and social 
psychology in particular, is a very young subdiscipline of psychology. Although it is very new and 
considered as a sub-discipline, the scope of study and interest is extremely broad. The 
objectification; that the human body exists through socio-cultural contexts, socio-cultural 
discourses and practices ", Barbara L. Fredricson and Tomi-Ann Roberts laid the foundation for this 
theory. The work of Fredricson and Roberts is based on the experience of women experiencing 
sexual objectification and the handling of mental health conditions, the internalization of socio-
cultural ideals of external appearance, and the recognition of the female body as a sexual object 
only. In particular, the perception of a woman as a sexual object and the evaluation of it only in this 
way form the basis of this theory. In particular, the fact that we have witnessed all sorts of violence 
against women in recent years has forced us to understand the social reflexes of individuals 
trapped between traditional culture and modern culture. At this point, the poets of the poets who 
are considered important representatives of popular cultures are an important source of answers 
to questions such as how Anatolian people look at women, assess women, treat them as an 
individual, or see them as a sexual object. Kağızmanlı As far as seeing women as objects in her 
poetry, she sees a lover as a respected individual. In this study, after the information about the 
history and methodology of objectification theory is given, the female image in folk culture and 
poetry - with the poetry of Kağızmanlı Hıfzı - evaluating the women's body in the poem of 
Kağızmanlı Hıfzı it is made. 

Key Words: Objection Theory, Folk Poetry, Kağızmanlı Hıfzı, Woman in Folk Poetry. 
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MOLLA PENAH VAGIF VE KAĞIZMANLI HIFZI ŞİİRLERİ ARASINDA METİNLERARASILIK 

Doç. Dr. Elmira MEMMEDOVA-KEKEÇ78 

 

Özet 

Julia Kristeva`nın 1960`lı yıllarda kuramsallaştırdığı metinlerarasılık, aslında Rus biçimcileri, Mihail 
Bahtin, Roland Barthes, Michael Riffater, Gerard Genette gibi eleştirmenler tarafından 
geliştirilmiştir. Metinlerarasılık kuramına göre hiç bir metin bağımsız değildir. Bahtin`in çokseslilik 
kuramından hareket eden Kristeva, değişik coğrafya ve dönemlere ait metinlerin metinlerarasılık 
ilişkisi içerisinde olduğunu savunur. Roland Barthes ise metinlerarası ilişkide yazarın ölümünden 
bahseder ve metinlerin yazardan önce geldiğine vurgu yapar.   

Molla Penah Vagif XVIII. yüzyıl Azerbaycan şairlerindendir. Vagif`in şiirleri klasik ve halk şiiri 
üslubundadır. Gazelleri ve koşmalarıyla ünlüdür. Kağızmanlı Hıfzı`nın şiirlerini Molla Vagif`ın 
şiirleriyle karşılaştırdığımızda bazı şiirler arasında tür, konu, redif açısından eşleşmelerin olduğunu 
görüyoruz. “Gurban olduğum”, “Sevdiğim”, “Turnalar” gibi şiirler her iki şairin eserleri sırasında yer 
alır. Dikkat ettiğimizde bu şiirler,  sadece redif olarak değil, formül kuramı açısından bağlantılıdır.  
Kağızmanlı Hıfzı sevdiğiyle ilgili hayaller kurur: 

 

Yine hayalime düştü sevdiğim 
Di gel yollarına kurban olduğum.  
Esirim elimden tutanım yoktur, 
Sen tut ellerine kurban olduğum.  

 

Vagıf ise sevgilisinin teşrif buyurmasından sevinç duymaktadır:  

Sefalar getirib, teşrif buyurdun, 
Gedem basdın bize, gurban olduğum.  
Az gala ki, senin hesretin bizi – 
İnceltmişdi, üze, gurban olduğum.  

Âşık şiiri için niteliksel olan ortak birliktelik ilişkisi Molla Penah Vagif`le Kağızmanlı Hıfzı şiirlerinin de 
biçimsel ve içerik açısından benzerliğinin nedenlerindendir.  

Anahtar Kelimeler: Metinlerarası ilişki, Molla Penah Vagif, Kağızmanlı Hıfzı, koşma, redif. 
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THE INTERTEXTUALITY BETWEEN THE POEMS OF MOLLA PANAH VAGIF AND KAGHIZMANLI HIFZI 

Ass. Prof. Elmira MAMMADOVA-KEKEÇ 

 

Abstract 

The intertextuality, theorizing by Julia Kristeva on 1960 years, was developed by the Russian 
formalist Mikhail Bakhtin, and by the critics Roland Barthes, Michael Riffater, Gerard Genette. 
According to the intertextuality, all the texts are dependent. Kristeva, defender of Bahtin’s 
polyphony theory, defends that, the texts belonging to the different territory and period are 
existenced in intertextual relationship. Roland Barthes talks about the disease of author in 
intertextual relationship and mentions that the topic of text is important than its author.  Molla 
Penah Vagif is one of the poets of Azerbaijan during 18th century.  The poems of Vagif are written 
in classical and oral style. His ghazels and goshmas (a form of an Azerbaijani ashug poem) are 
famous. The similarity of genre, subject, redife can be visible during the comparing of  Kaghızmanlı 
Hıfzı and Molla Vagıf`s poems. The poems such as “Gurban oldughum”, “Sevdighim”, “Turnalar” 
can be visible in the creativity of both authors. These poems are connected not only with redife but 
with formula theory as well. Kaghızmanlı Hıfzı dreams about the lover: Yine hayalime düştü 
sevdiğim Di gel yollarına kurban olduğum (I remembered my love again, Come to me again). Esirim 
elimden tutanım yoktur, Sen tut ellerine kurban olduğum (I’m your prisoner no one can help me, 
only you can).  

But Vagıf is so enjoyed of his lovers coming: Sefalar getirib, teşrif buyurdun, Gedem basdın bize, 
gurban olduğum (How nice to see you coming). Az gala ki, senin hesretin bizi – İnceltmişdi, üze, 
gurban olduğum ( If you late, your regret make us ill).  

The molds, which are characteristic for ashug poem, are used in the creativity of both author.  

Key Words: The intertextual relationship, Molla Penah Vagif, Kağızmanlı Hıfzı, goşma, redif 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE RENKLER VE KULLANILIŞ AMAÇLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Raşit KOÇ79 

 

Özet  

Renkler tabiatın güzelliklerini yansıtmakla kalmayıp insanların duygularını, zevklerini, sevinçlerini, 
ruh hallerini ve hayata bakışlarını da göstermelerine yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle renkler 
sanatın hemen her alanında bütün çeşitleriyle yer alırlar. Bir ressamın tablosunda, bir köylü kızının 
halısında, kiliminde, oyasında, nakışında, bir şairin dizelerinde renkler bize ressamın, şairin, 
nakkaşın hayata bakışını, neşesini, hüznünü, aşkını, ayrılığını velhasıl insanı insan yapan hissiyatı 
yansıtır.  

Edebiyatın yanı sıra psikolojide de renkler insana dair önemli ipuçlarının belirteçleridir. Çalışmamıza 
konu olan Kağızmanlı Hıfzı da şiirlerinde; siyah, al, yeşil başta olmak üzere çeşitli renkleri farklı 
duyguları ve ruh hallerini ifade için kullanmıştır. Bu renkler bazen Hıfzı’nın mutluluğunu bazen 
aşkını bazen de elemini, ayrılığını ve özlemini anlattığı dizelerde geçmektedir.  

Bu çalışmamızda Hıfzı’nın şiirlerinde kullandığı renkler ve bu renklerin hangi ruh halinin yansıması 
olduğu ve Hıfzı’nın bu ifadeleri kullanılış amacı belirlenmeye çalışılacaktır. Böylece Hıfzı’nın şiirini 
oluşturan unsurlardan olan renk çeşitliliği tespit edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, renk, duygu, şiir, Hıfzı’nın şiirleri. 

 

 

 

THE COLORS AND THEIR INTENDED USE IN THE POETRY OF HIFZI OF KAGIZMAN 

Dr. Üyesi Raşit KOÇ 

 

Abstract 

Colors do not only reflect the beauty of nature but also allow the individuals to express their 
emotions, tastes, joys, moods and views on life. Thus, the colors are included in all types of art and 
in almost every field. The colors reflect the view on life, joy, sadness, love and separation of a 
painter, a poet and a muralist in the paintings of a painter, in the rug, carpet, lace and embroidery 
of a rural girl, and in the verses pf a poet; in short, they reflect the emotions that make a human. 

In literature, as well as in psychology, colors are the indicator of significant clues about humans. In 
his poetry, Hıfzı of Kagizman, which is the subject of the present study, used various colors, 
especially black, red, and green, to express different emotions and moods. These colors are used in 
verses where Hıfzı explained his happiness, sometimes his love, and in some other cases, his 
sadness, separation and longing. 

The present study aimed to determine the colors used in the poetry by Hıfzı, which moods these 
colors reflected, and the aim of using these expressions. Thus, the study aimed to determine the 
color diversity, a predominant element in Hıfzı’s poetry, 

Key Words: Hıfzı of Kagizman, color, emotion, poet, Hıfzı’s poetry. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ESERLERİNİ SESLENDİRENLER VE BESTELEYENLER 

Uygar ÖNALAN80 

 

Özet  

1918 tarihinde Ermeniler tarafından şehit edilen Kağızmanlı Halk Şairi Hıfzı’nın ağıtlaşan ilk eseri 
Sefil Baykuş’tur. Bu eseri Sail Bey Kerem diye tanınan amcasının oğlu Kerem Bayşar söylemiştir. 
Onun bıraktığı makamı ilçede sesiyle, sazıyla yaşatanlar ise Âşık Erdemi ve Sazcı Halil olmuştur. Bu 
iki kıymetli sanatkârdan intikal eden eser ilçeye gelip giden âşıkların eline geçmiş ve Sefil Baykuş 
Ağıt havası ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde ünlenmiştir.  

Sefil Baykuş Ağıtı’nın sözleri Kağızman’a da gelip giden Âşık Ali İzzet Özkan tarafından Sivas’a 
taşınmış, oraya özgü bir uzun hava tarzıyla söylenmiş, Muzaffer Sarısözen tarafından derlenerek 
notaya alınmış 0336 sayı ve Serbest Usul ile TRT Repertuarına kazandırılmıştır.  

Sivas havası ile söylenen Sefil Baykuş ağıtını 1970’li yılların ilk yarısında Âşık Mevlüt İhsani Kağızman 
havasıyla, Âşık Gülabi ise Sivas havasıyla plaklara okuyarak bütün yurda duyurmuşlardır.  

Makalemizde Kağızmanlı Hıfzı’nın eserlerini söyleyenler, besteleyenler tanıtılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, eser, seslendirenler, besteleyenler 

 

 

 

QUALIFICATIONS OF THE PROPERTIES OF KAGİZMANLİ HIFZI AND COMPLETE 

Uygar ÖNALAN81 

 

Abstract 

The first work of the Kağızmanlı Folk Poet Hıfzı, martyred by the Armenians in 1918, is the Misafir 
Owl. This work is told by Kerem Bayşar, the son of his uncle Sail Bey Kerem. Those whose voice he 
left were heard by the voice of the saint and those who kept it live by the saz became Aşık Erdemi 
and Sazcı Khalil. The work which was transferred from these two valuable artists passed through 
the hands of the lovers who came to the town and became famous in the Eastern Anatolia Region 
with Sefil Owl Ağıt Air. 

The words of Sefil Baykusu Ağıtı were moved to Sivas by Âşık Ali İzzet Ozkan, who also came to 
Kağızman and were told by a long air style, and compiled by Muzaffer Sarısözen and recruited to 
TRT repertoire with 0336 numbers and Free Procedure. 

In the first half of 1970s, Âşık Mevlüt İhsani Kagizman air and Âşık Gülabi read the plaques in Sivas 
air. 

The ones who say the works of Kagizmanli Hıfzı in our work, the composers will be introduced. 

Keywords: Kagizmanli Hıfzı, work, narrator, composed. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN BESTELENMİŞ ESERLERİNDE MELODİK VE RİTMİK YAPI 

Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL82 

Doç. Dr. Timur VURAL83  

 

Özet  

Kimi şair ve bestecilere öyle bir ruh üflenmiştir ki, onların eserlerini dinleyenler, sanatçının yaşı ile 
yapıtlarının düzeyi arasında ilişki kurmakta zorlanır; şaşkınlıkla karışık bir hayranlık duyarlar. 
Kağızmanlı Hıfzı da bu ayrıcalıklı sanatçılardan birisidir. 25 yaşında Ermeniler tarafından şehit edilen 
Hıfzı, ardında pek çok nitelikli eser bırakmıştır. Bilhassa ağıt tipindeki yapıtları, dramatik ve etkileyici 
dokusu ile özel bir yere sahiptir. Kağızmanlı Hıfzı, Ermeniler tarafından katledilen Türkler için yazdığı 
ağıt ve ölen eşi Sona için yazdığı ağıtın yanı sıra, amcasının kızı Ziyade’ye yaktığı ağıt ile âşıklık 
geleneğinde önemli bir mertebeye oturmuştur. 

Bâde içen âşıklardan biri olarak kabul edilen Kağızmanlı Hıfzı’nın bestelenmiş eserlerinde de 
sözlerdeki doku desteklenmektedir. Küçük yaştan itibaren çok iyi derecede kaval çalan, daha sonra 
tef ve bağlama çalmayı da öğrenen Hıfzı’nın, kendisi tarafından bestelenen eserlerinin yanı sıra, 
onun sözlerine başka kişilerce yazılmış yapıtları da vardır.   

Betimsel karakterli olan ve literatür taramasına dayalı olan bu çalışmada, Kağızmanlı Hıfzı’nın 
bestelenmiş eserlerinde melodik yapı, yazıldığı makam / ayak, ses alanı, yoğun kullanılan ses bölgesi 
(tessitura), seslerin yakınlık / uzaklık ilişkisi açılarından incelenecektir. Ritmik analiz ise ölçü 
anahtarı, sık kullanılan ritim kalıpları üzerinden gerçekleştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, türkü, melodik analiz, ritmik analiz, müzikoloji. 
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MELODIC AND RHYTHMIC STRUCTURE IN THE COMPOSED POEMS OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Prof. Dr. Feyzan Goher VURAL  

Associate Professor Timur VURAL 

 

Abstract 

Some poets and composers, despite being at a very young age, create quality works of unexpected 
quality from their age. Kağızmanlı Hıfzı was one of these privileged artists. Hıfzı who was killed by 
the Armenians at the of 25, wrote many qualified works. In particularly, his threnody works have 
dramatic and impressive features. Kağımanlı Hıfzı have been an important place among Turkish folk 
poets with his works such as the threnody which he wrote for the Turks killed by the Armenians, 
the threnody for his wife Sona, threnody for his daughter of uncle Ziyade. 

Hıfzı was a “badeli şair” (it means he rising to a crucial level with a dream). The melodic structure in 
Kağızmanlı Hıfzı’s composed works in harmony with the words. He has been playing kaval since 
very young ages, then he learned playing bağlama and def. In addition to his poetry composed by 
himself, there are works written by others in his words. 

In this work, which is descriptive and based on literature review, the melodic structure, maqams, 
vocal range,  the general range of pitches found in a melody (tessitura), relation of pitches will be 
examined in the Kağızmanlı Hıfzı’s composed poems. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Turkish Folk Songs, Melodic Analysis, Rhythmic Analysis, Musicology. 
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RECEP HIFZI’NIN OZANLIK YÖNÜ 

Salih ŞAHİN84 

 

Özet  

Çalkantılı yaşam ve duygu yumağında yaşayan Kağızmanlı Recep Hıfzı hakkında zamanında arzu 
edilen bilgiden yoksunuz. Kendisi hakkında Kars Halkevleri, Kağızman Su Dergisi, Kars’ta Doğuş 
Dergisi 1965 yılında Mahir Baransel’in yayınladığı kitaptan Nejat Birdoğan, Fahrettin Kırzıoğlu ve 
Sait Küçük’ün araştırmaları da bize ışık tutmaktadır.  

Hıfzı’nın şiirlerini incelediğimizde çok duru anlaşılır ve Karacaoğlan gibi Halk Müziğine yatkın dil ve 
tarzı dikkat çeker. Çünkü onun benliğinde ozanlık yanı, halka iç-içe olması öğrencilere kurslar 
vermesinin yatkınlığı vardır.  

Kağızman kültürel, sosyal, âşıklık ve halk edebiyatının yoğun yaşandığı bir yöredir. Hıfzı’nın hayatı 
da bu olguların, tarihi olayların yoğun olduğu bir döneme gelmiştir. Tabiatla iç-içe, Ermeni Soykırım 
olayları, kültürel yapı O’nun tarikatlara girmesi ve gönül ilişkileri onu ozanlaştırmıştır. Zaman zaman 
çaresizliğe düşmüş, kendi içine kapanmış ve din duygusu ile de utanmış kuşlara, çiçeklere, doğaya 
ve şiirlere duygusunu dökmeye çalışmıştır. Gençliğinde sevgisinin tesirinde kalmış, çoğu zaman 
Hakk’a sığınmış iki aşkın arasında farklı duyguları beraber yaşamış, çok yönlü bir kişiliğe 
bürünmüştür.  

4 yaşında okumaya başlamış 9 yaşında Kuran-ı hıfzetmiş ve kendine Hıfzı denmiş, güzel sesi ile de 
dikkat çekmiş olup 12 yaşında kaval çalmayı öğrenmiştir. 18 yaşında evlenen Hıfzı’nın 19 yaşında 
bade içtiği ve ozanlık yanının alevlendiği belirtiliyor. Ağaçların altında kaval çalan şiirler ve türküler 
söyleyen Hıfzı Yusuf Sezai’den de saz dersi alarak âşıklığa da adım attı. Bir taraftan da tarikatlara 
girmiş, gençlere Kur’an ve bilgisini öğretmiştir. Bir yandan da baldızı Asna’ya âşık olur. Bulanık su 
gibi sağa sola çarpmaktadır. Bağlık, bahçelik ve tabiat güzelliklerinin tadına varan Hıfzı, Ermeni 
olaylarını da canlı olarak yaşamış mücadele vermiş ve siper olarak hayatını bu uğurda veren bir 
ozandır. Hakka bağlılığı, gönül ilişkileri, fakirlik, geçimsizlik, yakınlarını kaybetmenin acıları içinde 
kendine şiirleri türküleri bir aracı ve merhem olarak seçmiştir.  

Şiir ve türkülerinde her zaman Hakk’ı ön planda tutarak diğer isteklerini 2. planda işlemiştir. Hemen 
hemen her kıtasında Rab’den izin ve yardım isteyerek kendine yardım etmesini beklemiş olup 
zaman zamanla da uçan kuşlardan turnalardan aracı olmasını istemiştir.   

Hıfzı söylediği türkülerin çoğunu ozan havası ile yöresel havalarla okumuştur bu amaçla arkadaşım 
Sait Küçük ile bestelerini yapmaya karar verdik. Belirttiğimiz havalara bağlı kalarak bestelemeye 
gayret ettik.  

Hıfzı’nın bazı şiirlerini besteleyerek O’nun eserleri ile hatırasını yaşatmaya gayret ettim. Umarım bu 
bir damla olacak, Hıfzı’yı Halk Müziğinde de tanıtımına katkımız olacaktır.  

Ekte notalanan eserlerden bir örnek sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, ozanlık yönü. 
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RECEP HIFZI’S MİNORİTY DİRECTİON 

Salih ŞAHİN85 

 

Abstract 

In turbulent life and emotions You do not have the desired knowledge of the living Kağızmanlı 
Recep Hıfzı in his time. About him Kars Halkevleri, Kagizman Su, Kars Doguş Magazine The 
researches of the founders Nejat Birdoğan, Fahrettin Kırzıoğlu and Sait Küçük published by Mahir 
Baransel in 1965 shed light on us. 

When we examine the poems of Hıfzı, it is very clear and it attracts attention to the language and 
style which is prone to folk music like Karacaoğlan. Because, in his / her own personality, there is a 
tendency to give courses to the students because of being inside and inside. 

Kagizman is a tradition of cultural, social, fascination and folk literature. The life of Hıfzı has come 
to a turning point that these phenomena, historical events are intense. Naturally, the events of the 
Armenian Genocide, the cultural structure of O, the involvement of the sects and the volunteer 
relations have made him a poet. From time to time he has fallen into helplessness, tried to infuse 
birds, flowers, nature and poetry with self-indulgent and reluctantly ashamed. In his youth, he was 
influenced by his love, and often Hak'ka lived together with two different feelings between two 
refugees who took refuge and became a multi-faceted personality. 

At the age of 9 he started to study at the age of four, and he was called the Hıfzı. 18-year-old 
married Hifzı'nın 19 years old bade and the burning of the side of the spouse is said. Poets under 
the trees and poems playing songs and Turkish poet Hıfzı Yusuf Sezai also took the saz lesson and 
took the steps to aşıcık. One side entered the cults and taught young people the Qur'an and their 
knowledge. On the other hand, he falls in love with his wife. It is striking right and left like fuzzy 
water. Having enjoyed the beauty of Bağlık, the garden and the beauties, Hıfzı has lived the 
Armenian events alive and has given a life as a tiger in this life. Hakka commitment, poverty 
relations, poverty, incompatibility, choosing poems as a turkish instrument and ointment in the 
pain of losing relatives. 

In poetry and turkler, Hak'k always keeps the frontal plan and other requests to the 2nd plana. He 
waited almost all the way for the Lord to help him by requesting permission and help, and from 
time to time he wanted to be a mediator among the flying birds. 

Most of the Turks they talked with were fluent in poetry with local atmosphere and decided to do 
their compositions with my friend Sait Küçük for this purpose. We strived to compose by staying 
connected to the airs we mentioned. 

I tried to make Hıfzı's memories with his compositions by composing some poems. I hope this will 
be a drop, we will contribute to the promotion of Hıfzı in Folk Music. 

Keywords: Kagizmanli Hıfzı, direction of ministry. 
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KAĞIZMANLI HIFZI'NIN ŞİİRLERİNDE MİZAH 

Dr. Öğr. Üyesi Emre DAĞAŞAN86 

 

Özet 

Mizah; insanı gülmeye gülerken de düşündürmeye sevk eden, hayal gücünden, tarihten aynı 
zamanda yaratıldığı toplumun kültüründen faydalanan, zekâ ürünü, söz, yazı ve resim sanatıdır. 
Mizah aynı zamanda bir sosyal ihtiyaçtır. Sadece güldürme amaçlı olmayıp toplumdaki aksaklıkları, 
çirkinlikleri zekânın inceliğini, nüktenin gücünü kullanarak dile getirir. Halk edebiyatında taşlama, 
mani, destan türünde birçok mizah eseri olmasına rağmen mizahın en yaygın örnekleri fıkralardır. 
Âşıklık geleneği de İslamiyet öncesi devirlerden günümüze kadar varlığını sürdürmüş olup Türk halk 
edebiyatı içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu gelenek içinde yer alan güzide âşıklardan biri de 
Kağızmanlı Âşık Hıfzı’dır. Bu çalışmada; şiirlerinde ölüm, tabiat, din, kahramanlık gibi farklı konuları 
işleyen Hıfzı’nın iki şiiri ele alınarak mizahi unsurlar açısından incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, mizah, âşıklık geleneği. 

 

 

 

 

HUMOR İN THE POEMS OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Dr. Üyesi Emre DAĞAŞAN 

 

Abstract 

Humor forwards people to thinks when laughing.  It is the art of intelligence, speech, writing and 
painting, which exploits the imagination, history and the culture of the community at the same 
time. Humor is also a social need. It is not just for laughing, it expresses disruptions in society, 
ugliness by using the power of intelligence and epigram. Although there are many creations of 
humor in the form of grinding, mania, and epic in folk literature, the most common examples of 
humor are jokes. The tradition of minstrel has survived from pre-Islamic periods to the present day 
and has a very important place in Turkish folk literature. One of the distinguished minstrel involved 
in this tradition is Kağızmanlı Aşık Hıfzı. In this study; this poetry will be examined in terms of 
humorous factors by taking two poems of Hıfzı, which deals with different subjects such as death, 
nature, religion and heroism. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, humor, minstrelsy tradition. 
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“DOĞUŞ” VE “KARS ELİ” DERGİLERİNDE KAĞIZMANLI HIFZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adem BALKAYA 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı yirmi beş yıllık kısa bir yaşamına rağmen âşıklık geleneğinde asla unutulmayacak 
önemli eserler bırakmış birisidir. Âşıklık geleneğinin temel sorunlarından biri ikincil sözlü kültür adı 
verilen yazıya, âşıkların biyografilerinin veya eserlerinin yeterince geçirilmeyişidir. Kağızmanlı Hıfzı 
üzerine yapılacak bir çalışma için de ilk elden başvurulacak kaynak sayısı diğerlerinde olduğu gibi 
kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı araştırıcılara sadece Milli Kütüphane ve birkaç özel arşivde tam 
sayıları bulunan Doğuş ve Kars Eli dergilerinde Kağızmanlı Hıfzı ile ilgili yazıları aktarmaktır. Bilindiği 
gibi 29 Ekim 1933 yılında Kars Halk Evi tarafından yayın hayatına başlayan Doğuş dergisi on dört yıl 
aralıksız yayımlanır. 1947 yılında iki yıl ara verilir ve 1949 yılında yeniden yayım hayatına başlar 
ancak 1951 yılı itibariyle Halk Evleri kapatılınca Doğuş’ta yayım hayatına son verir. Bir diğer süreli 
yayın olan Kars Eli dergisi ise Kars Halk Eğitim Merkezi’nin bir yayın organı olarak 1 Mayıs 1964 
yılında yayım hayatına başlar ve on yıl yüz yirmi sayı olarak 1974 yılına kadar yayımlanır. Doğuş 
Dergisi’nde Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu) 1941, Çelikel 1941; Kars Eli Dergisi’nde Z. Mahir Baranseli 
1965, Tevfik Bozbaş 1965 imzalı toplam altı yazı Kağızmanlı Hıfzı’ya ayrılmıştır. Bu bildiride bu 
yazılar araştırıcılara aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Doğuş, Kars Eli, Kars Halk Evi, Âşıklık Geleneği 
 
 
 

HIFZI OF KAĞIZMAN IN “DOĞUŞ” AND “KARS ELI” MAGAZINES 

Assist. Assoc. Prof. Adem BALKAYA* 
 
Abstract 

Despite a short life time as twenty five years, Hıfzi of Kağızman is a person who left works that will 
never be forgotten in the folk poetry (Âşık) tradition behind. One of the basic issues regarding the 
folk poetry tradition is the biographies or works of the folk poets not being sufficiently transmitted 
into writing, which is named as secondary oral culture. Also for a study to be performed regarding 
Hıfzi of Kağızman, the number of references at first hand is limited as well as for others. The aim of 
this study is to relay the articles about Hıfzi of Kağızman in Doğuş and Kars Eli magazines, which are 
present with full issues only in the National Library and several private archives, to researchers. As 
known, Doğuş magazine, the publishing life of which was initiated on 29 October 1933 by Kars 
Community Centre, was continuously published for fourteen years. In 1947, the publishing was 
paused for two years and in 1949, it restarted being published. However, when the Community 
Centres were closed in 1951, the publishing life of Doğuş ended. Kars Eli, which was another 
periodical publication, started its publishing life as a media organ of Kars Public Training Centre on 
1 May 1964, and it was published for ten years in one hundred twenty issues until 1974. In total, six 
articles were allocated to Hıfzi of Kağızman; with the signatures of by Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu) 
1941, Çelikel 1941 in Doğuş Magazine; and of Z. Mahir Baranseli 1965, Tevfik Bozbaş 1965 in Kars 
Eli Magazine. In this paper, these articles will be communicated to the researchers. 

Key Words: Hıfzi of Kağızman, Doğuş, Kars Eli, Kars Community Centre, Folk Poetry Tradition 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE DİNİ VE TASAVVUFİ UNSURLAR 

Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN87 

 

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı, Âşık Tarzı Türk Şiiri temsilcileri içinde medrese eğitimi alan âşıklardan biridir. Asıl 
adı Recep olan âşık, önce mahalle mektebine sonra da medreseye gitmiştir. Recep henüz dokuz 
yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmuştur. Medrese eğitimi yanında tasavvufa da 
yönelen Recep önce Nakşibendilik sonra Mevlevilik tarikatına intisap etmiştir. Eğitim hayatından 
sonra Kağızman çevresindeki köylerde imamlık yapan Recep, 15 yaşında âşıklığa başlamış ve 
mahlasını da Hıfzı olarak seçmiştir.  

Âşıklar, anlamca derinlik kazandırmak, duygu ve düşüncelerini daha etkili kılmak ve sanat 
bakımından daha nitelikli olmalarını sağlamak için şiirlerinde dini ve tasavvufi unsurları kullanırlar. 
Âşık Tarzı Türk Şiiri Geleneğinin ortaya çıkış süreci dikkate alındığında bu durum gayet normaldir. 
Bunun yanında Hıfzı gibi yetişmiş ve eğitim almış âşıkların genellikle dini ve tasavvufi nitelikli şiirler 
söyledikleri görülür.  

Yetişme tarzından ve mesleğinden anlaşılacağı üzere Hıfzı, dini ve tasavvufi yönü güçlü bir âşıktır. 
Ancak Hıfzı’nın şiirleri incelendiğinde yetişme tarzı ve mesleğiyle çok da örtüşmediği görülür. Oysa 
Hıfzı gibi bir âşığın şiirlerinin, en azından genelinin, dini ve tasavvufi nitelikli olması beklenir. Ancak 
durum hiç de öyle değildir. Hıfzı’nın baştan sona dini ve tasavvufi nitelikli ancak birkaç şiiri vardır. 
Dini nitelikli bir eğitim almış olmasına rağmen şiirlerinin genelinin dini ve tasavvufi olmamasında 
gençliğinin ve âşık olmasının da etkisi büyüktür. Onun şiirlerindeki dini ve tasavvufi unsurların 
geneli amaç değil, şiirlerini mana ve sanat açısından daha nitelikli kılmak için birer araçtır.  

Bu bildirinin amacı Hıfzı’nın şiirlerinde bulunan dini tasavvufi unsurları ve bunların nedenlerini 
tespit etmektir. Çalışma sırasında nitel bir çalışma yöntemi uygulanacak, Hıfzı’nın şiirlerindeki dini 
tasavvufi unsurlar tespit dilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Kağızman, Hıfzı, din, tasavvuf, âşık tarzı Türk şiiri 
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RELİGİOUS AND SUFİ ELEMENTS İN THE POEMS OF KAGİZMANLİ HIFZİ 

Associate Professor Cengiz GÖKŞEN 

 

Abstract 

Hıfzi, known as Kagizmanli Hıfzi, is one of the minstrels who has madrasah education in Minstrel 
Style Turkish Poetry. The minstrel, who has the real name of Recep, first attended to local school 
and then madrasah education. Recep became hafiz learning Quran by heart at the age of nine. 
Along with madrsah education, Recep also had tendency to Sufism and got involved in first 
Naqshbandi and then Mevleviyeh tariqa. After this educational background, Recep, who became 
İmam in the villages near Kagizman neighborhood, embarked on being minstrel at the age of 15 
and chose his pseudonym as Hıfzi. Minstrels use religious and Sufi elements in their poems in order 
to provide deeper meaning, make their feelings and thoughts effective and be more qualified in 
terms of art. Taking the Minstrel Style Turkish Poetry emergence into account, this situation is 
normal, indeed. Besides, it is seen that minstrels like Hıfzi who educated well, song religious and 
Sufi poems in general. As it is understood by his upbringing style and profession, Hıfzi is a minstrel 
who has a strong religious and Sufi aspect. However, when Hıfzi’s poems are examined, it is seen 
that his style does not comply with upbringing and profession. Whereas, it is expected that a 
minstrel’s poems like Hıfzi has the quality of religious and Sufi aspects at least in general. Yet, it is 
not at all. Hıfzi has just a few poems which has totally based on religious and Sufi aspects. Although 
he had religious education, his youth and being minstrel have great effect on his poems which have 
not generally religious and Sufi aspects. Most of religious and Sufi aspects in his poems are not 
purpose, but just a tool making his poems qualified in terms of meaning and art. The purpose of 
this paper is to determine the religious and Sufi elements in Hıfzi’s poems and investigate its 
reasons. A qualitative research method will be used in this study and determined religious and Sufi 
elements in Hıfzi’s poems. 

Keywords: Kagizman, Hıfzi, religion, Sufism, minstrel style Turkish poetry 
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HIFZI’NIN ŞİİRLERİNİN DİNİ SEMBOLLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

(BİR SÖYLEM ANALİZİ) 

Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN88  

 

Özet 

Ünlü halk şairlerimizden hıfzı Kars Kağızman‘da doğmuştur. Asıl adı Recep olmakla beraber 
şiirlerinde Hıfzı adını kullanmıştır. Birçok halk şairi gibi o da, hayatını çiftçilikle kazanmıştır. On beş 
yaşındayken bade içmiş; şiir söylemeye başlamıştır. Bu değerli halk şairinin ölümü de çok genç 
yaşında olmuştur: Erzurum ve Sarıkamış civarından kaçan Ermeni çeteleri tarafından şehit 
edilmiştir. 

Söylem analizi, metinlerin veya dilin semantik ya da sentaktik yapısını inceler ve söylemlerin hem 
dilbilimsel hem de sosyo-kültürel boyutlarını ele alır. Dilbilimdeki gelişmelere paralel olarak bu 
alanın disiplinler arası çözümlemelere açık olarak gelişmesi yaygınlık kazanmıştır. Verilen mesajların 
anlamının ne olduğu ortaya konulması için anlambilimsel (semantik), sözdizimsel (sentaks) ve 
göstergebilimsel (semiyoloji) yazılı, sözlü ve görüntülü mesaj üzerinden çözümlenmesi gereksinimi 
doğmuştur.  

Bu araştırmada hıfzının dini sembolleri kullanma durumunun tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmada, hıfzının derlenen şiirleri nitel araştırma tekniklerinden söylem analizi 
kullanılarak incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı hıfzı, dini sembolleri kullanma, söylem, söylem analizi, halk 
edebiyatı 

 
 
 
 

USING RELIGIOUS SYMBOLS IN HIS POEMS OF HIFZI (A DISCOURSE ANALYSIS) 

Associate Professor Mustafa BAŞARAN 
 

Abstract 

Hıfzı, our famous folk poets, was born in Kars-Kağızman. His real name was Recep. But he used Hıfzı 
in his poems. He was a farmer like other folk poets. When he was fifteen years old, he started to 
write his poems. He died at a very young age: He was killed by the Armenian gangs 

Discourse analysis analyzes the semantic or syntactic structure of texts or language and  
both linguistic and socio-cultural dimensions of discourse.  Parallel to the developments in the 
language, it has become widespread that this field develops clearly in interdisciplinary solutions.  
In order to reveal what the meaning of the given messages are, semantics, syntactic and 
semihologic needs to be analyzed through written, verbal and visual messages. 

In this study, it is aimed to determine using the religious symbols of Hıfzı in his poems.  
For this purpose of the research, it will be examined that the collected poems of Hıfzı using 
discourse analysis that is qualitative research techniques using.  

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, using religious symbols, discourse, analysis of discourse, folk literature 
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DEDEM KAĞIZMANLI RECEP HIFZI VE ŞİİRLERİNDE DİNÎ TEMA 

      Elif DURSUNÜST HÜSEYİNOĞULLARI89 

 

Özet 

Kağızmanlı ozan, şair Recep Hıfzı’nın üç evladından biri olan Haşim’in oğullarından Fazıl 
Dursunüst’ün en küçük kızı olarak bu bildiride aile büyüklerinden ve torunu olan babamdan 
duyduğum kadarıyla Dedem Recep Hıfzı’dan ve onun ailemizde oluşturduğu tesirden 
bahsedeceğim.  

İkinci olarak da, çok küçük yaşta hafız olmuş, imamlık yapmış, Kur'an-ı Kerîm öğretmiş, öğrenci 
yetiştirmiş ve çeşitli tarikatlara intisap etmiş; tüm bunlardan hareketle dinî bilgisi derin ve dindar bir 
karakter olduğu her şiirinde açıkça görülen Hıfzı dedemin şiirlerindeki din teması üzerinde 
duracağım. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Recep Hıfzı, aile, din. 

 

 

 

 

MY GRANDFATHER RECEP HIFZI FROM KAĞIZMAN AND RELİGİOUS THEME İN HİS POEMS 

Elif DURSUNÜST HÜSEYİNOĞULLARI 

 

Abstract 

As the youngest daughter of Fazıl Dursunüst, one of the three sons of Hashem who was  one of the 
three sons of the poet Recep Hıfzı from Kağızman, I will mention about My Grandfather Recep Hıfzı 
and his influence on our family as much as I heard from my father, who is grandson of him, and 
seniors of the family in my report. 

Secondly, I will emphasize religious theme in poems of My grandfather Hıfzı who memorized whole 
Qor’an in a very young age, became imam, taught Qor’an, educated students and involved in 
various tariqa (cults), which were evident of his deep religious wisdom and personality and 
mirrored to his poetry.  

Key Words: Kağızmanlı Recep Hıfzı, family, religion. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’DA HALK TASAVVUF İLMİNE GİRİŞ: DERUNİ DERDLER, FERYAD VE İMDADLAR 

Doç. Dr. Ebülfez EZİMLİ90 

 

Özet 

Hıfzı (1893-1918) halk şiiri tarzında yazan şair idi. Onun düşünce ve yaşam felsefesi halk tasavvufu 
ilmi üstündedir. Halk tasavvuf ilmi adap, erkân ve hikmet başlangıçlarından ibarettir; Halk-Özdür: 
Burada başlangıç da, hayat süreci de tasavvuf özüdür. Tasavvuf insanın Allah’a sığınma ve bağlanma 
ilmidir: her şeyin özüdür. Hıfzı da bir şair gibi Öz’e bağlı idi.   

Hıfzı’nın “Öz” bağlantısı- Mevla bağlantısıdır.  Hıfzı’nın derdi gizlidedir: bunu bir özü bilir, bir de 
Mevla’sı: “Benim derdi-derunimi Ben bilirim, Mevla’m bilir”. 

Hıfzının mensup olduğu halk da- ruhen Mevla bağlantısındadır.  

Derdin tasavvufu gizleri ve açımları onda dil açıyor. 

Umumen, halk öz sözünü metin altı ve metin üstü işaretler üstünden söyleyip. 

Hıfzı da sözünün mana bağlantılarını işaret etmede halk ifade tarzına bağlıdır.  

Halk Hikmet ilmi tasavvuf ahlakı ve edebi üstünde idi. Hıfzı da bu edep ve ahlak içerisinde büyümüş 
ve edep-erkân ehli olmuştur. Bu adapta ilk amil sevgi-aşktır, sonraki adap da aşktır… Devamlı olan 
hayatın ritmi, mazmun ve manası da bu Aşk üstünde olup. 

Onun şiir biçimi halk nizamından gelen formadır. Üstat, müdrik ozan-şairlerin söylem forması ve 
üslup tarzı Aşk adabından gelme tarzdır. 

Hıfzı’nın tasavvuf düşünceleri halk şiirinin divan adabından ruh alıp. O, Halk ruhunda yaşayan bir 
insan gibi, her anın, her makamın kendi yükünü çiyninde taşıma iradesine malik idi. 

Hıfzı’da Derdin özellikle tasavvufu gizleri ve açımları vardır. 

Aşk onun hasretinde daha çok, dâhili sırlarının mevlası idi. 

Mevla’sı ile özü arasında gizili bağlantılar var. Hıfzı hem gizlindir, hem aşikâr: Aşk âleminde gizlindir, 
Dert âleminde -aşikâr. Mevla’sına bağlı olması-ona sırları aşikâr etmiştir. 

Derviştir: dervişler özlerine aşikâr olan sırrı taşır. Bu sırrın her demi bir nisgildir.                 

Umumen, Hıfzı da halk gibi öz sözünü metin altı ve metin üstü işaretler üzerinden söylemiştir.       
Hıfzı dâhilen yankılı şair idi: içten yanıyordu: bela giriftarı gibi yanıyordu. O, bütün hallerde kendi 
dâhilini görürdü; dâhilinde sevgi layları çalınırdı ve Hıfzı o laylaların sırlarına erişme gerçekliği 
içerisinde feryat koparırdı. Onun feryadı gizli olanların volkan püskürtüsü idi. Her gördüğünde o, bir 
nisgil, keder ağırlığı taşıyordu.  

Anahtar Sözler: Kağızmanlı Hıfzı, Halk Tasavvufu, Aşk, Mevla     
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İNTRADUCTİON FORFOLK SOPHİSM SCİENCE İN KAGHİZMANLİ HİFZİ:   

İNNER SUFFERİNGS, SCREAMS AND HELPS 

Associate Professor Ebulfez EZİMLİ91 

                       

Abstract 

Kaghizmanli Hifzi ( 1893-1918) was a poet who wrote in folk poem style. His philosofi of   reflection 
and living are  base on folk tasavvuf-sophizm   science. Folk sophizm science consists of good 
mannars and wisdom Sources. Folk is Self: here either beginning or period of life is Sophizm itself . 

Sohizm is a science which bounds a man up with God: is self of everything. Kaghizmanli Hifzi as a 
poet was connected with self as well. “Self” connection of Hifzi, is  a God connection. Suffering of 
Hifzi is in secret: only he and his God know it. “İ and my God know my suffering”.  

Nation that Hifzi belongs is also connected with God spiritually. 

Secrets and evidents of Sophism suffering clear out in Hifzi. İn general poeple expressed  their 
optinion py  secret and evident  signs. 

Moening  connections in Hifzi  oprinions are related to folk expressing style.  

The science of folk wisdom is above Sophism morality. Hifzi grew inside this decency is love; the 
next one is also love rhythm, essence and meaning of foreber life was also in connection with this 
love. 

His measure of poem is a form whish comes from folk order.  

Expressing form and style of master, wise, minstrel ashug-poets. İs a style whish comes from love 
decency.  

Hifzi was a poet who wrote in folk poem style. As a man who lived in folk spirit, he was able to cope 
with difficulties of eash moment. 

Hifzi possesses secrets and evidents of special Sophism suffering too. 

İn his longing love was more than a God of inner secrets. 

There are secret connections between his God and him.   

Hifzi is either in sekret or evident. He is in sekret in the world of Love, evident in the world of 
Suffering. 

His connection with God helps him to clear out secrets. Him is Dervishes: Dervishes carry out secret 
being clear fort hem. Each moment of  this secret is a longing. 

İn general Hifzi as nation expressed his opinion by secret and evident signs as well. 

İntuitively Hifzi was a sorrowful poet; hsuffered intuitivfly. He notised his inside in all states. Love 
lullabies were heard inside him and Hifzi called for help inside realities to clear out secret of those 
lullabies. His cry for help was vlcanik eruption of secret. He carried out heaviness of sorrow and 
longing in everything that he saw. 

Key Words:  Kaghizmanli Hifzi, folk sophism, love, God. 

                                                           
91 Assistant-Professor, Nakhchivan State University, Nakhchivan Teachers Institute, Azerbaijan.  

ezimliebulfez@yahoo.com.tr 

mailto:ezimliebulfez@yahoo.com.tr


Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   154 
 

 

 

KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE KUR’AN-I KERİM’E YAPILAN TELMİHLER 

Derya ERSÖZ92 

Serhat Sabri YILMAZ93  

 

Özet 

Asıl adı Recep olan, 1893 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde dünyaya gelen Hıfzı, bölgenin 
yetiştirdiği en yetkin ozanlardan biridir. Yaşadığı dönemin tarihî ve siyasî durumu, bölgenin kültürel 
özellikleri, âşıklık geleneği, hayatı ve şiirleri ile hakkında birçok araştırmanın yapılmasına imkân 
vermektedir. Bu çalışmada şiirleri üzerinde durulacak ve onun tasavvufî yönüne dikkat çekilecektir. 
Hıfzı’nın şiirlerinde dünyevî unsurlardan vatan sevgisine ve tasavvufa kadar geniş bir konu yelpazesi 
bulunmaktadır. Sözlerine genel olarak bakıldığında onun Hak meclislerinden, ya da doğrudan 
Hak’tan nasiplendiği görülmektedir. “Müminem bilmem lâ’yı, ben severem illâ’yı” sözleri Ahmet 
Yesevî’nin sözlerini hatırlatmaktadır. Bu, Kur’an’ın omurgasını teşkil eden kelime-i tevhit’tir. Burada 
bahsedilen “lâ” tevhidin ilk kelimesi olup yanlışa isyandır ve inancın ilk şartıdır. Bunlar 
ilahlaştırılanlardır. Bunların bertaraf edilmesi ile boşalan yere oturtulması gereken gerçek Allah’tır. 
Bu da “illâ” sözü ile verilmektedir. Yani önce yanlışa isyan ile onların dışlanması, sonra da doğrunun 
kabul edilmesi söz konusudur. Bu yüzden Kur’an’da sözün en güzeli olarak anılmaktadır. Ayrıca “Yâ 
Rab” isimli şiirinin son ikişer mısralarını alt alta dizince ortaya çıkan gerçek, Kur’an’ın insanı 
eğitirken ulaştırmak istediği noktadır. Buradan hareketle Hıfzı’nın Kur’an-ı Kerim’i iyi bildiği ve 
şiirlerinde ondan yararlandığı görülmektedir. Bu sebeple ayetlere sıkça telmihte bulunmuş ve Hak 
kelamını insanlığa bir kez daha hatırlatmıştır. Çalışmamızda, Hıfzı’nın şiirlerinde Kur’an-ı Kerim’e 
yapılan telmihler incelenmiştir. İnceleme; kıssalar ve peygamberler, veliler, nefs mertebeleri ve ilahî 
aşk olmak üzere dört alt başlıkta ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise Hıfzı’nın tasavvufî söz 
söylemedeki kudreti ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, Kur’an-ı Kerim, ilahî aşk, tasavvuf, telmih. 
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REFERENCES TO QURAN İN KAĞIZMANLI HIFZI’S POEMS 

Derya ERSÖZ 

Serhat Sabri YILMAZ 

 

Abstract 

Hıfzı, whose real name is Recep, was born in Kagizman district of Kars in 1893. He is one of the 
most prominent poets raised in this region. The poet provides opportunities for many researches 
related to historical and political situation of his time, cultural characteristics of his region, 
minstrelsy tradition, his life and his poems. In this study, the main focus will be given on his poems 
and the attention will be drawn on his sufistic approach. In Hıfzı’s poems, there is a huge range of 
subjects including temporal issues, love and devotion of country as well as Sufism. After a general 
overlook to his words, it is apparent that he inspires directly from the God and the God’s councils. 
His words, “Müminem bilmem lâ’yı, ben severem illâ’yı” evokes the words of Ahmet Yesevî. This is 
the expression of Islamic uniqueness(Kelime-i Tevhid), which represents the main discipline of 
Islam. The mentioned here “lâ” word is the first word of expression of Islamic uniqueness (Kelime-i 
Tevhid); this word is the first condition of faith and it means rebellion against the “wrong”. They 
were worshipped an they should be disposed, taken aside and the real Allah should replace them. 
This meaning is given with the word “illâ”. In other words, first the rebellion against the wrong 
subjects should be made and they should be externalized; second the acception and adoption of 
the true should take place. For this reason, this word is named in Quran as the most beautiful 
word. Moreover, the truth arising after vertically aligning last two strings of the poem is the most 
desirable point that Quran aims to reach while educating the human. From this point of view, Hıfzı 
can be said to know Quran very well and utilise it in his poems. Therefore, he refers to verses of the 
Quran frequently and makes human being remember the God’s words once again. In our study, the 
reference made to Quran in Hıfzı’s poems were reviewed. The review was conducted using four 
subheadings namely tales and prophets, ents, levels of desire and the divine love. In conclusion 
part, Hıfzı’s ability in expression of Sufi words were emphasized. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, Quran, divine love, Sufism, reference. 
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HALK SUFİZMİ MİTOLOJİ KAVŞAĞINDA KAĞIZMANLI HIFZI 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK94  

Dr. Yaşar KALAFAT95 

 

Özet 

Halk Sofizmi Mitoloji Kavşağında Kağızmanlı Hıfzı isimli bu araştırmada mitostrateji içerikli bir tezi 
halk ve hak aşığı olan Kağızmanlı Hıfzı’dan hareketle açıklıyoruz. Bu maksatla Kağızmanlı Hıfzı’nın 
kısa hayat hikâyesinden sonra şiirlerinde araştırma alanımızla ilgili örnekler verilmektedir. Üzerinde 
çalışılan teze göre halk ve Hak âşıkları halk bilimi çalışmalarında kaynak niteliğindedir. Bu kaynağın 
yalın inanç içerikli uygulamalar değil sofistik bir boyut özelliği de vardır. Halk inançlarından mitolojik 
döneme yapılacak yolculuk çalışmalarında sofistik boyut hayatı öneme haizdir. Anadolu Türk 
yurdunda mitolojik arka planın anlatılmasında, kültürle bu arada inanç kültürü ile göç ihmal 
edilemeyecek bir boyut, bir hazinedir. 

Bu itibarla ozanlarla ilgili yapılacak çalışmalarda izlenilecek metotta yeni bir muhteva edinilmelidir. 
Yapılan çalışmalara eklenilen dizin ve sözlük farklı bir formatta ele alınmalıdır. Bu format “Motif 
Kataloğu”nun da hazırlanmasına katkıda bulunacaktır. Bildiride bu katkının şekli de açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, halk sofizmi, mitoloji, motif kataloğu, halk inançları. 

 

 

 

KAĞIZMANLI HIFZI IN THE PUBLIC SOPISM MYTHOLOGY JUNCTION 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK 

Dr. Yaşar KALAFAT 

 

Abstract 

In this study named Kağızmanlı Hıfzı in the folk sophism mythology junction, we explain a thesis of 
a mythological strategy thematic with reference to Kağızmanlı Hıfzı which is the folk and the god 
lovers. For this purpose, after the short life story of Kağızmanlı Hıfzı, poems related to our research 
area are given. According to the study on the people and the god lovers are a source in the study of 
the public. This source has a sophisticated dimensionality, not just faithful practices. The 
mythological turn from the beliefs of the people is sophisticated dimension in the journey studies 
and it has the life preserver. Anatolia is a treasure in the way of describing the mythological 
background in Turkish country, a culture that can not be neglected with culture and culture of 
faith. 

In this respect, a new content should be obtained in the method to be followed when working on 
the bards. The index and dictionary added to the works which were done should be handled in a 
different format. This format will contribute to the preparation of the "Index of Motif ". The way of 
this contribution is explained in the declaration. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, folk sophism, mythology, motif index, folk beliefs. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE PEYGAMBER SEVGİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan KARTAL96 

 

Özet 

Anadolu coğrafyasında karşılaştığımız âşıklık ve ozanlık geleneği Türk kültürünün önemli bir 
öğesidir. Türk toplumlarının kadim kültürlerinin nesillerden nesillere aktarılmasında âşıklık ve 
ozanlık mühim bir rol üstlenmiştir. Kars’ın Kağızman ilçesinde 1893-1918 yılları arasında yaşayan 
Kağızmanlı Hıfzı işte bu ozanlardan biridir. 

Küçük yaşlardan itibaren dini eğitimine devam eden Hıfzı, 9 yaşındayken Kuran’ın tamamını 
ezberlemiştir. 12 yaşlarında tasavvuf yoluna giren Hıfzı, 15 yaşlarındayken ilk defa şiir yazmaya 
başlar. 20 yaşlarındayken bir köyde imamlık yapmaya başlar.1918’de Ermeniler tarafından şehit 
edilir. 

Bu çalışmada Kağızmanlı Hıfzı’nın elimizde olan şiirlerinden yola çıkarak O’nun peygamber sevgisi 
ortaya konulacaktır. Kağızmanlı Hıfzı’nın günümüze ulaşan şiirleri incelendiğinde ondaki Allah ve 
peygamber sevgisinin tezahürleri görülebilir. Şiirlerinde Âdem (a.s), Nuh (a.s), İbrahim (a.s) gibi 
peygamberleri zikretmekle beraber Hz. Muhammed’e (s.a.v) olan sevgisi en üst düzeydedir. Allah’a 
olan münacâtında Rasulullah’ı kendisine göstermesini (manen) dilemiştir. O’na (s.a.v) olan 
bağlılığını birçok şiirinde dile getirmiştir.  

Bu sevginin şiirlerine bu denli yansımasında küçüklük döneminde almış olduğu din eğitiminin en 
önemli faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Küçük yaşlardan itibaren birçok sıkıntı ile karşılaşması ve 
anne-babasını erken yaşlarda kaybetmesi de O’nun melâmî bir karaktere sahip olmasının 
nedenlerindendir. Kağızmanlı Hıfzı’nın doğru bir peygamber tasavvuruna sahip olduğu da bu 
çalışma sonucunda ulaşılan neticelerdendir. 

Anahtar Kavramlar: Ozanlık, peygamber sevgisi, Kağızmanlı Hıfzı, şiir. 
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PROPHET'S LOVE IN THE POEMS OF THE KAĞIZMANLI HIFZI 

Dr. Alparslan KARTAL97 

 

Abstract 

The tradition of minstreling we encounter in the Anatolian geography is an important element of 
Turkish culture. Affection and negligence play an important role in the transfer of the Turkish 
cultures of the Turkish societies from generation to generation. Kağızmanlı Hıfzı who lived between 
1893-1918 in the Kağızman district of Kars is one of these minstrels. 

Having continued his religious education since his early ages, Hıfzı memorized the whole of the 
Quran when he was 9 years old. Having entered the mystic way at the age of 12, Hıfzı begins to 
write poetry for the first time when he is 15 years old. He started as an imam in a village when he 
was 20 years old. He was martyred by Armenians in 1918. 

In this study, the love of prophets will be revealed by starting from the poems of Kağızmanlı Hıfzı. 
When the poems of the Kağızmanlı Hıfzı are examined, the manifestations of Allah and the love of 
the Prophet can be seen. In his poems, we mention the prophets such as Adam (a.s), Noah (a.s), 
Ibrahim (a.s). The love of Prophet Muhammad (S.A.V) is at the highest level. He pleaded with God 
to show Prophet Mohammad to himself in his munacât (calligraphy poems). He expressed his 
commitment to Prophet Mohammad in many poems. 

This is the result of the fact that religion education, which was taken during the period of 
childhood, is the most important factor. Facing many troubles from early ages and losing his 
parents at an early age is also a reason for him to have a melancholy character. The fact that 
Kağızmanlı Hıfzı has the right conception of a prophet is also the result of this study. 

Keywords: Minstrels, the love of prophets, Kağızmanlı Hıfzı, poems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Kafkas University Faculty of Divinity Department of Basic Islamic Sciences (Hadith) Teaching Member. 

kartalalparslan@hotmail.com. 

mailto:kartalalparslan@hotmail.com


Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   159 
 

 

 

KAĞIZMANLI HIFZI’NIN FELSEFESİNDE DÜNYANIN GEÇİCİLİĞİ VE  
ALLAHU-TEÂLA, PEYGAMBERLER, EHLİ-BEYT SEVDASI 

Bağir BABAYEV 98 

 

Özet 

Türkiye basınında Kağızmanlı Hıfzı’nın defalarca Kağızman (1), Kars'ta (2, 3, 4), İstanbul'da (5) 
anıldığı hakkında bilgiler vardır. O, Türk halk edebiyatında eşsiz bir yere sahiptir. Şehit şairin şiirleri 
basit, kolay, anlaşılır ve farklıdır. Onun şiirlerinin felsefesinde vahdet-i vücut, tasavvuf, Allahu 
Teâlâ'ya, Peygamberlere, Ehl-i Beyt'e büyük sevgi ve ilahi aşk çok güçlüdür. Hıfzının "Bu dünya", 
"Umut", "Kendine", "Yakarış", "Muhammedi göreyim" şiirlerinde vahdet-i vücut felsefesi: dünyanın 
fâniliği-geçiciliği, Allahu Teâlâ'ya, Peygamberlere, Ehl-i Beyt'e sonsuz sevgisi verilir. Âdem’le (e) 
Havva'nın yaranisini, iki kardeş Habil'le Kabil'in davasını, Nuh'un (as) tufanını, Süleyman (as) 
peygamberi hatırlatıyor, "Yüz yirmi dört bin peygamber"(6) gelip gittiğini yazıyor. Allah emrini 
bildirir: "faniden bakiye geçmesi haktır, Bu dünya fanidir kalmaz selamet"(6).         

Bu nedenle, Tanrı'nın ilahi aşkı tarafından yaratılan kişi sonunda bu İlahi aşkı deneyimleyecektir. 
Tanrı ilahi sevginin ve dünyanın her yerinin temelidir. O ebedi, bakidir. Hıfzı Onu "zulümden 
münezzeh adil padişah, şahların şahı"(6) adlandırır, kapısına gelir, dergâhına sığınır, "Kur'an-ı 
Kerim" deki "Yunus" suresine işaretle, "Yunus'un Allah'ı, sana sığındım"(6), -deyip, kurtarıcı 
olduğunu gösteriyor. Esma-ul Hüsna’dan "Celil" adını çekiyor, İbrahim'i (as) ateşten kurtardığını 
gösteriyor: "Yandı nar içinde İbrahim Halil, Ateşi gülistan eyledi Celil"(6). Tanrı'nın yarattığı şey 
Tanrının kuludur, “Kulundur cümle bay ile geda”(6). Allah merhametlidir, "Ağlama gözlerim Mevla 
kerimdir"(6), O'ndan ümidini kesmiyor, "Gel gümanın kesme Mevla’dan"(6). 

Müttefikler, Allah'ın inayet ve merhametinden yararlanmak isteyenlerdir. Bu nedenle bilim, 
dünyanın değil, Allah'ın yaratılışının büyük bir sevgisidir diyor. O, vahdet-i vücut felsefesiyle, 
kutsalları, evliyaları Allah'ın nuru bulur. "Muhammedi göreyim" de Peygamberi "ümmetinin 
şefaatçisi" sayıyor, onun dört arkadaşının-dört halifenin isimlerini çekiyor, "Ebubekir önde arkada 
Ömer, Sağında Osman var solunda Haydar, Zülfikar'ı tutmuş"(6), Ehl-i Beyt sevgisiyle "mahşer yeri 
dolunca" Hz. Muhammed (s.a.s.)’in gelip ümmetini oradan "kurtaracağını," Hasan, Hüseyin’in karşı" 
geleceğini bildirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, fani dünya, vahdet-i vücut, Peygamberler, Ehl-i Beyt. 
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PHİLOSOPHY OF KAGİZMAN KHİFZİ ABOUT THE TİME OF PEACE AND LOVE FOR THE MOST HİGH 
GOD, PROPHET AND FAMİLY PROPHET MUHAMMAD(AHLİ-BEYT) 

Bağir BABAYEV 

 

Abstract 

Kağızman Hıfzı of the press repeatedly Kağızman Turkey (1), Kars (2,3,4), Istanbul (5) has 
information about the mention. He is a love lover, true love, has a unique place in Turkish folk 
literature. The martyr poet's poems are simple, easy, understandable and different. In the 
philosophy of his poems, great love and divine love are very strong for the Hadrat-body, Sufism, 
Allahu ta'ala, the Prophets, the Ahl al-Bayt. The philosophy of wahdat-ul-vucut in poems of this 
world, "Hope", "Yourself", "Yakarış", "Muhammad asylum", eternal love for the world fanatic-
temporality, Allahu ta'ala, Prophets and Ahl al-Bayt It is given. He recalls Adam (e) the creation of 
Eve, two brothers Habil and Kabul's case, Noah's (a) flood, the Prophet Solomon (pbuh), "one 
hundred and twenty-four thousand prophets" (6). God declares the order: "The fanate is the 
rightful past, this world is not a fan of salvation" (6). 

For this reason, the person created by divine love of God will eventually experience this divine love. 
God is the divine love and the foundation of every part of the world. It is eternal, the look. Hıfzı 
refers to him as "the just sultan from the tyranny, the king of the shahs" (6), comes to his door, 
escapes to the dock and points to "Yunus" in the "Qur'an", " ), -deyib indicates that you are a 
savior. He calls the name "Jalil" from Esma-ul-Husna and shows that he saved Abraham (as) from 
the fire: "Abraham Khalil in the pomegranate pomegranate, Jalil in the fire in the sky" (6). What 
God has created is the Lord's servant, "Goodbye with the sentence of the Lord" (6).God is 
compassionate, "I do not cry, my eyes are mourning" (6), He does not stop his hope, "Stop the 
coming of the 

Allies are those who want to take advantage of the grace and mercy of Allah.For this reason, 
science says that it is not a world, but a great love for God's creation.He, with the philosophy of 
wahdat-ul-body, sanctifies the sanctity of the saints, Allah.The Prophet regards the "intercessor of 
the Ummah" as "the intercessor of the Ummah", and draws the names of four of his four friends, 
"Omar is in the back at the front, Osman is at the left in the left, Haydar holds Zülfikar" (6) "Hz. 
Muhammad (S.A.S.) reports that "In" will come and save the Ummah from there, "Hasan will come 
against Hussein". 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, mortal world, vehildus-body, Prophets, Ahl al-Bayt 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN BU DÜNYA ŞİİRİNDE EVREN ALGISI VE İSLAM MİSTİSİZMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKYÜZ99 

 
Özet 

Kağızmanlı Hıfzı hakkındaki bilgiler, küçük yaşta Kuran-ı Kerim’i ezberlediği, medrese eğitimi aldığı, 
Kadiri ve Mevlevi yollarına girdiği yönündedir. Yetiştiği sosyal çevre ve aldığı eğitimin kuramsal ve 
düşünsel boyutunu Bu Dünya şiirinde işleyen Hıfzı, evren, insan, Tanrı, varoluş-yok oluş, kader, 
peygamberler, dünya ve ötesi gibi tasavvuf kavramları üzerine gözlemini geleneksel bir teolojik 
yaklaşımla eserine yansıtır. Şiirde dinî bir tecrübeden veya rasyonel bir paradigmadan ziyade halk 
İslam’ı olarak tanımlayabileceğimiz toplumsal algı ve anlamlandırmaları organik bir duyumsama ile 
sezdirir. Hıfzı’nın söz konusu eserinde, âşıklık geleneği için orijinal nitelikte tanımlamaları olduğu; 
akılla bilinen değil kalple sezilen ontik deneyimlerin ananevi iz düşümlerini betimlediği, özellikle 
evreni görece farklı imgeler ile algıladığı görülür.  

Bu çalışmada, Kağızmanlı Hıfzı’nın Bu Dünya şiiri, toplumsal gelenek içerisinde oluşan tasavvuf 
terimleri etrafında irdelenmiş; çağdaşları ile karşılaştırılmış, Hıfzı’nın şiirinden yola çıkılarak yetiştiği 
sosyal çevrenin evren algısı ve kültürel dokusuna dair çıkarımlar yapılmıştır. Böylelikle edebî-
tasavvufi tetkikler vasıtası ile Hıfzı’nın âşıklık geleneğindeki yerini belirlemeye katkı sağlanabileceği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, bu dünya, İslam mistisizmi, gelenek, evren algısı. 

 

THE PERCEPTİON OF UNİVERSE AND ISLAMİC MYSTİCİSM İN THE POEM OF “THİS WORLD” 
BELONGS TO KAGHİZMANLİ HİFZİ 

Dr. Çiğdem AKYÜZ 

 
Abstract 
According to the information about Kaghizmanli Hifzi, he memorized the Holy Qur'an at a young 
age, studied madrasah, joined the sects of Qadiriyya and Mawlawi. Hifzi, in his poem “This World” 
commited theoretical and conceptual dimension resulting from his social environment and 
education life in his growth period. He reflected his observation on mysticism concepts such as 
universe, human being, God, existence-extinction, destiny, prophets, world and beyond with a 
traditional theological approach. In his poetry rather than a religious experience or a rational 
paradigm, the social perceptions and meanings we can define as public Islam were perceived by an 
organic sensation. These are seen in Hifzi’s poem as follows: original nature description in the 
tradition of minstrelsy, depiction of traditional projections ontic experiences sense by heart and 
especially the perceptions of universe with different symbols. 

In this study, Kaghizmanli Hifzi’s “This World” poem has been examined around Sufi terms formed 
in a social tradition, was compared to the contemporary minstrel, the conclusions about the 
universe perception and cultural texture of his social environment. It is thought that it can 
contribute to determine the position of Hifzi in the tradition of minstrelsy by means of literary-
mystical investigations. 

Key Words: Kaghizmanli Hifzi, “This World”, Islamic mysticism, tradition, the perception of 
universe. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE BİR KAHRAMAN/KURTARICI İMGESİ: ŞAH-I MERDAN 

Yılmaz IRMAK100 

Mehmet Emin BARS101 

 

Özet 

1893 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde dünyaya gelen Recep Hıfzı, Türk âşıklık geleneğinde 
unutulmaz şiirleriyle önemli bir yer edinmiştir. Âşık Hıfzı, 1918 yılında Kağızman’ın işgali sırasında 
henüz 25 yaşında iken Ermeni çeteleri tarafından süngülenerek şehit edilmiştir. Bugün ölümünün 
üzerinden yüz yıl geçen Hıfzı’nın mezarı Kağızman şehitliğindedir. Onun şiirlerinde savaşlar, 
kavgalar, çekilen acılar, yaşanan ölümler ve yakılan ağıtlar vardır. Hıfzı yaşadığı zulmün acısını 
yüreğinde hissederek ağıtlar yazmış ve Kağızman’ın kurtuluş günlerinde ise destanlar yazarak 
sevincini mısralara yansıtmıştır. Hıfzı şiirlerinde; Kars’ın Ermeniler tarafından işgali sırasında yapılan 
işkenceler, zulümler ve katliamlar karşısında “Şah-ı Merdan” Hz. Ali’yi, bir kahraman/kurtarıcı 
olarak görür ve onu yardıma çağırır. Alevi bir âşık olmamasına rağmen şiirlerinde Hz. Ali, Haydar, 
Şah-ı Merdan, Zülfikar gibi terimleri kullanan Hıfzı, bu bakımdan Alevilik ve Bektaşilikten 
etkilenmiştir denilebilir. Zira Alevi-Bektaşi şiirinde Yezit; zulmü, kötülüğü ve zulmü temsil ederken, 
Şah-ı Merdan ise; iyiliği, erdemi, kahramanlığı ve kurtarıcılığı simgelemektedir. “Zülfikar” adlı bir 
kılıcı ve “Düldül” adlı bir atı olan Hz. Ali, İslam tarihinde “Allah’ın Aslanı” olarak adlandırılmış, 
yiğitliği ve kahramanlığı ile ün salmıştır. Bu çalışmada;  öncelikle Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı ve 
sanatı hakkında bilgiler verilecek daha sonra ise şiirlerinden örnekler verilerek bir 
kahraman/kurtarıcı imgesi olarak “Şah-ı Merdan” üzerinde durulacaktır.   

Anahtar Sözcükler: Âşıklık Geleneği, Kağızmanlı Hıfzı, Şah-ı Merdan, Hz. Ali, Kahraman/Kurtarıcı 
İmgesi. 
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A HERO/REDEEMER IMAGE İN THE POEMS OF FROM KAĞIZMAN HIFZI: ŞAH-I MERDAN 

Yılmaz IRMAK 

Mehmet Emin BARS 

 

Abstract 

Recep Hıfzı who came to the world in Kağızman town of Kars in 1893, made an important place 
with his unforgettable poems in Turkish ashik tradition. Ashik Hıfzı was martyred with bayonet by 
Armenian gangs when he was 25 years old during the occupation of Kağızman in 1918. Today, the 
tomp of Hıfzı which passed one hundred years after his death is in the martyrdom of Kağızman. 
There are wars, fights, sufferings, deads and laments in his poems. Hıfzı wrote lamentations feeling 
the pain of the persecution he had experienced and epics reflected to his happiness to typing epics 
in the days of Kagizman's salvation. He sees as a hero/savior Hz. Ali "Shah-i Merdan" and he calls 
for help, across to cruelties and massacres carried out by the Armenians during the occupation of 
Kars, in his poems. Hıfzı who use as Hz. Ali, Haydar, Şah-ı Merdan, Zülfikar etc in his poems, despite 
not being an Alevi ashik in terms of he can be said to have been influenced by Alevism and 
Bektashism. Shah-i Merdan is symbolizing goodness, virtue, heroism and savior, while Yezit 
representing persecution, evil and persecution in the Alevism and Bektashism poetry. Hz. Ali has a 
sword “Zülfikar” a sword and a horse named “Düldül” is known as "the Lion of God" in the history 
of Islam and has a reputation for valor and heroism. In this study; firstly the information about the 
life and art of from Kağızman Hıfzı will be given and then a sample of her poems will be given and a 
hero/savior image  “Shah-i Merdan” will be emphasized. 

Key Words: Ashik Tradition, Hıfzı from Kağızman, Shah-i Merdan, Hz. Ali, Hero/Savior image. 
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KAĞIZMANLI HIFZI YARADICILIĞINDA AŞKIN TERENNÜMÜ 

Doç. Dr. Ruhengiz ALİYEVA102 

 

Özet  

Kağızmanlı Hıfzı-Osmanlı Devleti Türk halk şairlerindendir. Bir halk ozanıdır. Asıl adı Recep’tir. Recep 
ayında doğulduğu için ailesi ona Recep adını koymuştur. On beş yaşında iken, şiir söylemeye 
başladığı zaman Hıfzı taklama adını alır. Ve halk arasında Hıfzı lakabı ile tanınır ve sevilir. 

Hıfzı’daki büyük aşk, onu aşikâr mertebesine ulaştırmıştır. O aşk ile doğmuş, aşk ile büyümüş, aşk ile 
yaşamış ve aşk ile ölmüştür.   Katliamda yaralanıp kan içinde acı çekerek ölürken bele aşk ile” Allah 
“Allah” diyerek şehit olmuştur. Hıfzının Allaha, vatana, tabiata, anaya sevgilisine olan aşkı aynı idi. 
Onun büyüklüğünde mehz bunda idi. Böyle olmasaydı şiirleri bu derecede etkileyici ve güzel 
olmazdı. Çok mükemmel bir şiiri olan Yar Yar şiirine nazar yetirelim: 

Ey piri penahım gel imdadıma 
Eller agâh olmaz bu feryadıma 
Hasreti firkati düştü yâdıma 
O güzel gözleri bir ahu yar yar 

Hıfzı yaratıcılığında aşkın terennümü, hususen de tabiata vurgunluğu aydın görünür. Tabiat Hıfzının 
ilham kaynağı, duygu kaynağıdır, tam bir tabiat aşığıdır. Çiçeklerle dertleşir, turnalarla konuşur, 
kuşlarla sohbet eder. Çiçekleri koparmadan, dermeden onların gölgesinde bir misafir kimi barınmak 
ister. Yârine vermek için gül bahçesinden bir gül koparmak için izin ister: 

Misafirem gölgenizde kalayım 
Bir tek yaprağına kurban olayım  
Kızmasan koparıp satın alayım 
Ne vereyim bu gülşana çiçekler. 

Çiçekler yar hatırına, yar eline yakışır diye koparmasına izin verir. Bu zaman ise Hıfzı kıymaz olur: 

Bu da yaza çıkmış nasıl kırayım 

Ruhum koymaz döşüreyim dereyim. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİR VE TÜRKÜLERİNDE “KUŞ” MOTİFİNİN  

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL103 

 

Özet  

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. 
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SEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF BIRD MOTIFS  

IN KAGIZMANLI HIFZI’S POEMS AND FOLK SONGS 

Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL 

 

Abstract 

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. 

Keywords: Kağızmanlı Hıfzı, Bird Motif, Semiology, Non-stright Meaning. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN “TURNALAR”  ADLI ŞİİRİNİN  
TURNA SEMBOLİZMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Ramazan ERGÖZ 

 
Özet 

Âşıklar toplumumuzun önemli bir kültürel kodudur. Toplumun gören gözü, duyan kulağı olan âşıklar 
toplumun sözcüsü konumundadır. Kendi iç dünyalarıyla birlikte, dış dünyanın gerçeklerini yetiştiği 
âşıklık tarzı ve mizacı ile birleştirip sanatsal bir şekilde dile getirirler. Kağızmanlı Hıfzı da genç yaşta 
vefat etmesine rağmen yaşadığı döneme meydana getirdiği eserleri ile damga vurmuş ve toplumun 
belleğinde yer edinmiştir. Trajik bir şekilde hayata veda eden Hıfzı’nın şiirlerinde ölüm, gurbet, 
ayrılık, tabiat, canlılar ve sevgi olmak üzere çeşitli konular yer almaktadır. Hıfzı’nın eserlerinde 
doğaya ve canlılara ait sembollere sıklıkla yer verdiği görülür. Bu sembollerden birisi de Türk 
kültüründe önemli bir yere sahip olan turnadır. Türk kültürü içerisinde turna bir kült haline gelmiş, 
halkın inanış, ibadet ve yaşantısına kaynaklık etmiştir. Âşıkların şiirlerinde ise turnanın haberci, 
bereket, kız ve güzellik sembolü olarak kullanıldığı görülür.  

Çalışmamızda Hıfzı’nın “Turnalar” şiiri turna sembolizmi bağlamında incelenecek, dikey boyutta 
şiirden hareketle turnanın kolektif bilinçaltında yatan sembolik yansımaları, yatay boyutta ise 
turnanın günlük yaşam içerisindeki yeri ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, turnalar, sembolizm, sembol, inceleme            

 

ANALYSING OF KAĞIZMANLI HIFZI'S "TURNALAR" POETRY IN THE CONTEXT OF CRANE 
SYMBOLISM 

Research Assistant Ramazan ERGÖZ 

 
Abstract 

Poet-singers are an important cultural code of our society. The poet-singers who are the eyes and 
ears of the society are the spokesman of the society. They verbalise the realities of world together 
with their own inner world in artistic way by combining with their style and disposition as poet-
singer. Although Kağızmanlı Hıfzı died at a young age, he left his marks on the period during which 
he lived with his works, and he has been at the back of the society's mind. There are various topics 
as death, abroad, separation, nature, life and love in the poems of Hıfzı who died in a tragic way. It 
is seen that Hıfzı frequently places symbols of nature and life in his works. One of these symbols is 
crane, which has a significant place in Turkish culture. The crane has become a cult in Turkish 
culture, and become a source of belief, worship and experience of the people.  it is seen in the 
poems of poet-singer that the crane is used as a messenger, blessing, girl and beauty symbol. 

In our study, the poem of Hıfzı named "Turnalar" will be examined in the context of the symbolism 
of crane, and the symbolic reflections of crane engraved in collective subconscious in vertical 
dimension and the place of crane in the daily life in horizontal dimension will be tried to be 
explained. 

Key Words: Kağızmanlı Hıfzı, Cranes, Symbolism, Symbol, Analysing. 
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN “TURNALAR” ŞİİRİNİN AZERBAYCAN EDEBİYATINDA TURNALAR MOTİFİ 
İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç.Dr. Nazile ABDULLAZADE104 

 

Özet 

XVIII-XX yüzyıllar arasında yaşamış bazı Azerbaycanlı ve Türkiyeli şairlerin yaratıcılığında birçok 
ortak konuların, edebi motiflerin olduğu malumdur. Her iki coğrafyanın şairleri ortak konunu 
kalıplanmış bir dilde bu günümüze getirmiş, kendi duygularının tercümanı olarak anlatmışlar. 
“Edebiyatın kalıplar üzerinde kendi ürünlerini vermesi ve edebi ilişkiler her bir coğrafyadan çıkan 
divan ve halk şairlerinin arkasında büyük iz bırakmış ve bütün Türk-İslam edebiyatını etkileme 
olduğunu bu birlikteliği sağlayan nedenlerdendi”. 

Türk ve Azerbaycan edebiyatında dikkat çeken konulardan biri de turnalar motifidir. Halk edebi 
numunelerinde, destanlarda, bayatılarda, efsanelerde turnalara müracaat olunmuş, bu müracaat 
gariplik, ayrılık,  hasret, intizar, vatan, yurt sevgisini sembolize etmiştir. Gökte uçan, göçüp giden 
turnalar yerdekilere bir umut yeri olmuş, hasretle anılmış, bazen da kipte edilmişler. Bu bağlantıda 
Azerbaycanlı şairler M.V. Vidadi, M.P. Vagif, G. Zakir’le birlikte, Kağızmanlı Hıfzı’nın bu konuda 
koşmalarında özlem ve hasret duyguları dile getirilmektedir. 

Ünlü halk şairi Kağızmanlı Hıfzı XIX yüzyılın sonunda Kağızman’da dünyaya göz açmış bir halk aşığı, 
vatan sevdalısıdır. “Badeli âşıklardan olan Hıfzı çok kısa, lakin anlamlı bir ömür sürmüştür. Onun 
şiirlerinde vatanın dağı, taşı, kuşu, gülü-çiçeği dil açıp konuşuyor. Aslında kuşlara sevgi, onların 
sembolizesi Hıfzının şiirlerinin ruhu, canıdır. Turnalara unvanlanan şiirler bu bakımdan dikkati 
çekiyor.  

Bu şairlerin “Turnalar” redifli şiirleri hem içerik,  hem de biçim acısından benzerlik göstererek ortak 
özelliklere sahiptir; turnalar bir imaj olarak dikkat çekmektedir ve onları bekleyen hayati tehlike 
aslında dönemin sosyal tarihi durumu hakkında bilgi edinmemize yardımcı olmaktadır. Genellikle 
turnalara hitapta bir kınak, giley olur. “Gerib gerib, gemgin gemgin öten” (Vidadi), “katarlaşıp 
gelen” (Vagif), “nizam ile giden koşa” (Zakir) turnalar Kağızmanlı Hıfzı’nın koşmasında  “cihandan 
şikayet eyler”.  

Hıfzı yazıyor: 

Doldu feleklere feryad-ı figan 
Ne zalim çığrışır gelen turnalar. 
Adam mı dayanır can mı dayanır 
Geldi taş demiri delen turnalar. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı,  Azerbaycan edebiyatı, Molla Panah Vagif, Vidadi, Gasim bey 
Zakir, Turnalar Motifi, karşılaştırma, hasret. 
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THE COMPARISON OF “SWANS” POETRY OF HIFZI KAGHIZMANLI WITH THE “SWANS” MOTIVE IN 
THE AZERBAIJANIAN LITERATURE 

Assos. Prof. Nazile ABDULLAZADEH 

 

Abstract 

It’s known that there are a lot of similar topics, literary motives in the professional work life of 
some Azerbaijanian and Turkish poets who have lived between 18th and 20th centuries. Both poets 
have brought these novelties in one piece until today as an expression of their feelings.  

“Swans” motive is one of the famous and attractive topics in the Turkish and Azerbaijani literature. 
“Swans” is addressed in the national literary - stories, tales, myths and this motive has indicated 
the seperation, regret, patriotic love. Flying and migrating swans have been a hope for the rest of 
swans and remembered with regret. In this case, Azerbaijanian poets such as M.V.Vidadi, 
M.P.Vagif, G.Zakir have been applied with the feelings of nostalgia and regret. 

The well-known national poet Hifzi Kaghizmanli is a patriotic person who was born at the end of 
the 19th century. Belonging to the “Badeli aşıklar” (“Lovers with glasses”) Hıfzı has lived very short 
but meaningful life. In his poems all the mountains, birds, stones and flowers of the homeland talk. 
Especially, love to the birds is the spirit and soul of the poems of Hifzi. That’s why the poems 
addressed to swans attract everyone.  

The poems of these poets mentioning “Swans” have both internal and external similar 
characteristics; swans are given attention as a style and in fact, they help people to be aware of the 
social historical situation of the period. Usually, there is complaint and blame to the swans. 
“Strangely, sadly moving” (Vidadi), “Coming together” (Vagif), “Going orderly” (Zakir) swans 
complain in the goshma of Hifzi Kaghizmanli. Hifzi writes:  

There have been screams, 
Swans shout ruthless. 
Does person or soul bear? 
Swans came who drill iron. 

Key Words: Kaghizmanlı Hifzi, Azerbaijan literature, Molla Panah Vagif, Vidadi, Gasim bey Zakir, 
“Swans” motive, comparison, regret. 
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KAĞIZMANLI HIFZI'DA KUŞ İMGESİ 

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT* 

 

Özet 

Âşıklar bir yönleriyle toplumsal temsil mertebesinde oldukları için hemen her konuda şiir söylemiş, 
pek çok tabiat unsurunu, bitkileri, hayvanları, kuşları da hem imgesel, hem de gerçek anlamlarında 
şiirlerinde kullanmışlardır. Bazı kuşların, kimi mitolojik dönemlerin ve dinlerin kutsal varlıkları 
arasında yer almaları, rengârenk ve güzel görüntüleri, çıkardıkları cıvıl cıvıl sesleri, uzak mekânlara 
gidebilmeleri gibi özelliklerinden dolayı halk şiirinde olduğu gibi âşık tarzı şiirimizin de vazgeçilmez 
sembollerinden olmuştur. Âşıklar başta sevgilileri olmak üzere insanların bir takım özelliklerini 
kuşlarla ifade etmişler,  sevinç,   hasret, üzüntü, acı gibi duygularını da yine kuşların imgesel 
özellikleriyle dile getirmişlerdir. 

Kağızmanlı Hıfzı kısa ömrüne rağmen hem şekil, hem de konu olarak âşık tarzı şiir geleneğinin pek 
çok unsurunu şiirlerine ustaca yansıtabilme becerisini göstermiştir.  Onun şiirlerinde tabiat önemli 
bir yer tutar, canlı ve doğaldır. Sevgi onda abartıdan uzak samimi ve içtendir. Kuşlarla haberleşmek, 
kuşları duygularının paydaşı ve imgesi yapmak Hıfzı'nın şiirlerinin konuları arasındadır. Pek çok 
bölgemizde halkın felaketin habercisi saydığı baykuş Hıfzı'yla 'sefil baykuş' olarak âşık tarzı 
şiirimizde ölümsüzleşmiştir. Turna Hıfzı’da habercidir. Hıfzı ayrıca müstakil şiirler olarak kuşları, 
turnaları ve İshak Kuşlarını konu alan şiirler de söylemiştir. Biz bildirimizde Hıfzı'nın şiirlerinde yer 
alan kuşların çeşitlerini, yüklendikleri gerçek ve imgesel anlamları,   kuşların Türk kültürü içindeki 
yerini de göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, bülbül, baykuş, âşık tarzı şiir, kuş imgesi 
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THE BIRD IMAGE IN KAGIZMANLI HIFZI’S POEMS 

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT 

 

Abstract 

For ashiks have represented society, they have used almost every subject in their poems.  They 
have used many elements of nature such as plants, animals, birds, both in imaginary and real 
meaning in their poetry.  Just as in folk poetries, some of the birds have become indispensable 
symbols in ashik-style poetry because of their features such as being among the sacred beings of 
some mythological periods and religions, colorful and beautiful images, lively voices and going 
remote place.  The ashiks have expressed some features of people, especially their lovers, by way 
of birds and have mentioned some feelings such as joy, longing, worry and pain by way of 
imaginary features of birds.  

Despite his short life, Kagızmanlı Hıfzı has succeeded in the artfully using many elements of the 
poetic tradition of ashik-style both the form and the subject. In his poems, nature takes an 
important place, is alive and natural. Love is understated and intimate in his poems. 
Communicating with birds, making birds sharer and image of emotions are among the subjects of 
Hıfzı's poems. The owl, which is regard as ominous in many regions, has immortalized as “miserable 
owl” in his poetry of ashik-style. The crane is a messenger in Hıfzı’s poems. He also has told poems 
about birds, crane and scops owl. In this report, varieties of birds in the Hıfzı’s poems will be 
evaluated the by considering real and imaginary meanings of birds and the place of birds in Turkish 
culture. 

Key Words: Kagızmanlı Hıfzı, the philomel, the owl, the poetry of ashik-style, the bird image.  
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KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE KUŞ MOTİFLERİ VE SEMBOLİK ANLAMLANDIRMALARI 

Necdet KURT 

 

Özet 

1893’de Kağızman’da doğan, 1918’de henüz 25 yaşında bir delikanlı iken şehadet şerbetini içerek 
hayattan ayrılan, asıl adı Recep olan Kağızmanlı Hıfzı, kısacık ömrüne çok şey sığdırmış güçlü 
âşıklardan biridir. O, çocuk yaşta hafız olmuş, 19 yaşında badeli âşıklar kervanına katılıp kısa sürede 
ünlenmiştir. Şiirlerinde son derece akıcı ve sade bir dil kullanan Hıfzı’nın, istiare, teşbih, mecaz, 
teşhis, İntak vb. birçok edebi sanatı da ustaca kullandığı rahatlıkla görülmektedir. Birçok şiirinde 
yaşadığı olaylara gönderme yapan Kağızmanlı Hıfzı, tabiat unsurlarına da fazlaca yer vermiştir. 
Özellikle turna, baykuş, ördek, keklik gibi kuşların onun şiirinde ayrı bir yeri vardır.  Örneğin; 
Turnaları haberci olarak, Bülbülü ise bazen konuşma sembolü, bazen de gariplik ifadesi olarak 
kullanmıştır. Ördek ise sevgiliyi anlatan önemli objelerden biridir. 

Bu çalışmada Hıfzı’nın şiirlerinde geçen kuş motifleri tespit edilerek, bunların sembolik ve mitolojik 
özellikleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hıfzı, halk şiiri, kuş, turna, sembol.  

 

 

 

BIRD MOTIVES AND SYMBOLIC MEASUREMENTS IN THE POEMS OF KAĞIZMANLI HIFZI 

Necdet KURT 

 

Abstract 

Kağızmanlı Hıfzı, whose real name is Recep, was born in Kağızman in 1893. When he was still a 25-
year-old young man in 1918 he was martyred as a strong suitor who filled his fleeting life with may 
things. He become a hafız at a young age and when he was 19 years old he joined the caravan of 
suitors and soon became famous. In his poems it can be seen that he uses an extremely fluent and 
plain language and used many literary arts comfortably such as metaphor, styrax, trope, diagnosis 
and intak etc. Kağızmanlı Hıfzı, who refers to the events that he lived in many poems, has also 
included a lot of natural elements. Particularly birds such as cranes, owls, ducks, and partridges 
have a distinct place in his poetry. For example; The pikes are used as messengers, while the bulbul 
is sometimes used as a symbol of speech and sometimes as an oddity. Duck is one of the important 
objects that describe love. 

In this study, the bird motifs in the poems of Hıfzı will be determined and their symbolic and 
mythological characteristics will be tried to be evaluated.  

Key Words: Hıfzı, folk poetry, bird, pike, symbol 
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KAĞIZMANLI RECEP HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE MEKÂN VE MEKÂNA BAĞLI KUŞ İMGESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şakire BALIKÇI105 

 

Özet 

Bu çalışmada başta Kağızmanlı Recep Hıfzı’nın amcasının kızının genç yaşta ölümü üzerine yazdığı 
“Sefil Baykuş” adlı ağıt destanında uğursuzluk sembolü olarak karşımıza çıkan “baykuş” kuşu başta 
olmak üzere şairin ulaşılabilen şiirlerinin mekânı ve bu mekâna bağlı diğer kuşlar ile ilgili imgeler ele 
alınıp değerlendirilecektir. Günümüzde de halk şairleri tarafından özel bir makamla icra edilen “Sefil 
Baykuş” makamı adlı ağıtta baykuşa sıfat olarak “sefil” seçilerek onun sevilmeyen, istenmeyen, 
uğursuzluğu malum olan bir kuş olduğu ortaya konulmaktadır.  

Sefil Baykuş ne gezersin bu yerde 

Yok mudur vatanın ellerin hani  

Yukarıdaki dizelerde ise “bu yer” şeklinde kastedilen genç kızın cenazesinin kaldırıldığı/bulunduğu 
taziye evi niteliğindeki sıkıntılı mekândır. Bu mekânla baykuş bağdaştırılmış olmasına rağmen 
herkesçe bilinenin açıklanmak istenmemesi söz konusudur. Bu sıkıntılı mekân ve durum 
kabullenilmek istenmez ve bu istenmeyiş “ne gezersin” ifadeleriyle şairin dizelerinde hayat bulur.  

İçinde yaşadıkları topluma en parlak aynayı tutan âşıklar; halk inanışlarını, halk yaşantısını ve 
toplumsal bilinçaltını en iyi bilen sanatkârlar olarak mesleklerini icra etmektedirler. Bu açıdan 
yukarıdaki dizede baykuşun halk inanışındaki uğursuz imajı da ortaya konmaktadır. Zira baykuş, 
bacası tütmeyen virane evlere tüneyen, evi ocağı dağıttığına inanılan, gece vakti öttüğünde ev halkı 
tarafından kovularak etkisiz hale getirilmeye çalışılan “tekinsiz” bir kuş türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Söz konusu kuş, evine baykuş tünemiş, baykuş gibi düşünmek, baykuşu çok olmak gibi 
hep olumsuz durumları betimleyen deyimler şeklinde halk literatüründe yer almaktadır.  

Şiirde genç bir kızın ölümüyle ailesinin dünyadan elini ayağını çekmesi, evi barkı boşlaması ve 
dünyada iken ahireti yaşamaları evlerinin ruhunu öldürür niteliktedir. Bu şekilde yas tutan bir eve 
baykuşun mesken tutması kaçınılmazdır. Recep Hıfzı da bu anlamda halkın lügatinde bu denli canlı 
bir şekilde yaşayan söz konusu uğursuzluk sembolü imgeyi kullanarak çok benimsenen yeni bir 
makam yaratmayı başarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Recep Hıfız, baykuş, mekân, kuş,  imge, şiir,        
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BİRD IMAGE OF PLACE UPON SPACE İN POETRY OF  KAĞIZMANLI RECEP HIFZI 

Dr. Şakire BALIKÇI 

 

Abstract       

In this study, especially the "owl" bird which is confronted  as a symbol of  bad luck in the  epic of 
"The Miserable Owl" written by Kağızmanlı Recep Hıfzı which is written on the death of  his uncle's 
daughter at a young age  and the poet's reachable poems and other birds related to this place  will 
be evaluated. Nowadays, it is revealed that owls are chosen as "miserable" as an adjective in the 
"Miserable Owl" maqam, which is performed by a folk poet with a special authority, and it is 
revealed that it is an unloved, undesirable, ominous bird. 

“Sefil Baykuş ne gezersin bu yerde  

Yok mudur vatanın ellerin hani”  

In the above series, "bu yerde ‘’ (this place) means that the young girl's funeral is the distressed 
place of the condolence place where the funeral home is removed / located.Despite the fact that 
the owl has been associated with this place, it is a matter of not knowing what is publicly known.  
This troubled space and situation is unacceptable, and this unwillingness comes to life in the poetry 
series with the words "ne gezersin ‘’(what to do)". 

The minstrels who hold the brightest mirror in their gathering; they practice their profession as 
artisans who know the people's beliefs, public experience and social consciousness. From this point 
of view, the ominous image of the owl's popular belief is also revealed in the above lines. 

Because the owl is a kind of "uncanny" bird that is believed to be scattered around the house, is 
believed to distribute the house stove, and is forced to be fired by the household at night. The bird 
is in the folk literature in the form of idiomatic expressions such as owlishness, owl on the top of 
the roof, think like an owl. 

In the poem, with the death of the  young girl, the family pulls their hand from the earth, does not 
care about the house, living afterlife in the world and  kills the souls of their homes. It is inevitable 
to keep the owls in a mourning home. 

Recep Hıfzı, in this sense, has been creating a new authority that is widely adopted by using the 
image of the symbol of bad luck living in such a lively manner in people's lugat (glossary). 

Key Words: Recep Hıfzı, owl, place, image, poem. 
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RECEP HIFZI’NIN ŞİİR DÜNYASI 

Doç. Dr. Naile ASKER106 

 

Özet 

Kuzeydoğu Anadolu âşıklık geleneğinin usta isimlerinden biri de Kağızmanlı Hıfzı olarak bilinen 
Recep Hıfzı`dır. Çok genç yaşta haince bir saldırıda hayatını kaybetmesine rağmen ününü ve gelenek 
içerisinde yerini yaşatmayı başaran Hıfzı bizlere değerli eserler: çok çeşitli konularda şiirler 
bırakmıştır. Aynı zamanda onun saz dersleri aldığı, saz ve başka müzik enstrümanları kullandığı da 
bilinmektedir. Recep Hıfzı yöresel âşıklık geleneğine sıkı sıkıya bağlıdır. Bölge haricine çıkmayan, 
dini eğitim alan Hıfzı`nın kullandığı şiir türleri ve klasik âşık redifleri onun bu geleneğe bağlılığını 
göstermektedir. İnsan ve doğa güzellikleri, bölgenin karışık siyasi hayatı, hayat ve yaşam vs. 
konulardaki şiirleri şairin derin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Milli meselelerde onun 
bilinçli bir vatansever olarak tavır sergilediğini yine konuyla bağlı şiirlerinden öğreniyoruz. 

Bu bildiride Recep Hıfzı`nın hayatı, dönemi ve sanatına bir bakış atılacak, şiir dünyasına 
başvurularak işlediği çok çeşitli konular hakkında bilgi verilecek, onun Kuzeydoğu Anadolu âşıklık 
geleneğine bağlılığı, şiirlerinin türleri, redifleri vs. hakkında konuşulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Recep Hıfzı, şiir, şair, âşık, konu, âşıklık geleneği, bölge 

 

 

 

RECEP HIFZI'S POETRY WORLD 

Associate Professor Naile ASKER 

 

Abstract 

One of the master names of the Northeast Anatolian Minstrelsy Tradition is Recep Hifzi, known as 
Kagizmanli Hifzi. Even though he lost his life in a treacherous attack at a very young age, he 
managed to live in the tradition and he left valuable works to us: poems on various topics. It is also 
known that he got saz lessons, used saz and other musical instruments. Recep Hifzi is closely linked 
to the local tradition of minstrelsy. He did not go out of the region and have received religious 
education. The types of poetry used by Hifzi and the classical ashukh poetry indicate his 
commitment to this tradition. Human and natural beauty, the mixed political life of the region, 
poetry in life and life, and other poems reflect the poet's deepest emotions and thoughts. We also 
learn from his poems about national issues that he is a conscientious patriotic attitude. 

This article will give an overview of the life, history and art of Recep Hifzi and will be informed 
about the various aspects of the poetry world, its commitment to the Northeastern Anatolia 
tradition, types of poems, will be discussed. 

Key Words: Recep Hifzi, poetry, poet, ashukh, theme, ashukh tradition, region 
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ERMENİ ÇETELERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ VE ZÜLME MARUZ BIRAKTIĞI ÂŞIKLARIMIZ 

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU107 

 

Özet 

1918. yılı Mart ayında bölgeye saldıran Ermeni çeteleri şiirlerinde Hıfzı mahlasını kullanan, 25 yaşlı 
Recep’in ellerini bağlayarak acımasızca öldürülmüşler. Bu Ermeni çeteleri tarafınca öldürülen tek 
şair – âşık değil. Gökce Mahalı’nın (Günümüzün Ermenistan Cumhuriyeti Vardenis ilçesi) Taşkent 
köyünden Âşık Necef, Babacanlı Âşık Oruc, Şişgayalı Âşık Zaman, Vedibasar Mahalı’nın Şahab 
köyünden Âşık Celil veb. Ermeni çeteleri tarafından acımasızca öldürülmüşler. Dereleyez Mahalı’nın 
Sallı köyünden Âşık Celil’i öldüremeseler de onun kızı Miyana’yı, damadı Salman’ı ağır yaralamış, üç 
torununu öldürmüşler. 

Ermeni çetelerinin saldırılarından kurtulmak için Gökçe Mahalı’ndan: Ağkilse’den Âşık Alesker 
(1852-1926), Büyük Garagoyunlu’dan Âşık Esed (1874-1951), kardeşi Mehemmed Rızayev (1884-
1968), Zod’dan Âşık Ağayar (1880-1978), Söyünguluağalı’dan Âşık İslam Yusifov (1893-1968), 
Goşabulag’dan Âşık Behbud (1897-1972) ve b. ata yurtlarından kaçmak zorunda kalmışlar. Onların 
bir kısmı 1921 yılı sonrası harabeye olmuş köylerine geri dönse de, bazıları onlar kadar şanslı 
olamamış.  

Ermenilerin baskıları, Müslümanlara karşı zulümlerin Rusya’nın Kafkasya’yı işgalinden sonra 
başlamış. Rusya bölgeyi işgal etmekle yetinmez. Burada kalıcı ola bilmek, ilerde sömürge politikasını 
rahatlıkla uygulayarak sınırlarını Güney’e doğru genişletmek amacı ile Osmanlı’dan 80 bin, İran’dan 
40 bin Ermeni’yi aileleri ile birlikte getirerek İrevan ve Nahçıvan hanlıkları bölgesinde yerleştirir. 
Böylelikle de Ermemi-Müslüman savaşlarının temeli atılır.  

Sınır bölgesinde Ermenilerin toplu şekilde yaşaması, onların örgütlendirilmesi, silahlandırılması 
Birinci Dünya Savaşı zamanı ve ondan sonraki yıllarda Osmanlı’da ve İran’da devlet karşıtı silahlı 
isyanların oluşmasına, Ermeni çetelerinin yüzlerle köyü harabe bırakmasına, binlerce insanı 
gaddarlıkla öldürmesine sebep olur.  

Anahtar Kelimeler: Ermeni çeteleri, soykırımı, Recep Hafız, Gökçeli Âşık Alesker, Taşkentli Âşık 
Necef, Babacanlı Âşık Oruc, Şişgayalı Âşık Zaman,  Şahaplı Âşık Celil.   
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ASHUGS, AZERBAİJANİ FOLK SİNGERS AND POETS, MURDERED AND PERSECUTED BY 
ARMENIAN GANGS. 

Ali Shamil HUSEYIN108 

 

Abstract 

Rejeb, well known by pseudonym Hafizi, was brutally slain in his mid-twentieth by Armenian gangs, 
who assaulted the region in March, 1918. He was not the only poet-ashug murdered by Armenian 
gangs. In Goyche region many ashugs from different villages, namely ashugNejeffrom Dashkend 
village, ashugOruj from Babajan village, ashug Zaman from Shishgaya village as well as ashugJelil 
from Shahab village of Vedibasar region and others were killedatrociously by Armenian gangs. 
Although they did not manage to kill ashugJelil from Salli village of Daralayaz region his daughter 
Miyana and son-in-law Salman were seriously wounded and his three grandchildren were 
murdered. 

In order to evade assaults of Armenian gangs many ashugs from Goyche region, to be exact, Ashug 
Alesker from Aghkilse village (1852-1926), Ashug Asad(1874-1951) and Mahammad Rzayev (1884-
1968) from Boyuk Garagoyunlu village, Ashug Aghayar from Zod village (1880-1978), Asgug Islam 
Yusifov from Soyunguluaghali (1893-1968), and Asgug Behbud from Goshbulag villages (1897-1972) 
and others had to flee their native lands. Some of them were able to return to their wrecked 
villages after 1921 though others still did not manage to go back. 

Armenian oppression and torture against Moslems started after Caucasus was occupied by Russia. 
However, Russia was not content with occupation only,and its obvious desperation was to 
strengthen its position in Caucasus with intention of further expansion ofborders towards south by 
maintaining its occupational policy. 80 thousand Armenians from Ottoman Turkey and 40 thousand 
Armenians from Iran including their families were transferred to Irevan and Nakhchivan khanates 
of Azerbaijan and resettled there for this purpose. Thus, Russia laid the basis for Armenian-Moslem 
warfare in the region. 

Armenian settlement at the frontier as community as well as their armament and organisation of 
gang bands led to acts of armed rebellion against governments in Ottoman Turkey and Iran during 
the World War I and after it. As a result, hundreds of villages were ruined, thousands of people 
were ferociously massacred. 

Key Words: Armenian gangs, genocide, Rejeb Hafiz, Ashug Alesker from Goyche, Ashug Necef from 
Dashkend, Ashug Jelil from Shahapli. 
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BİR ROMAN KAHRAMANI OLARAK KAĞIZMANLI ÂŞIK HIFZI VE SEMİH TUFAN GÜLALTAY’IN 
KAĞIZMANLI HIFZI DESTANI ADLI ROMANI 

Arş. Gör. Dinçer ATAY 

 

Özet  

İnsan, kendini sözle konumlayan bir varlıktır. Söz ile var olan insan, kültürel anlamda sürekli bir 
üretim halindedir. Sözlü kültürün sınırları içinde görünüm kazanan âşık tarzı Türk şiirinin icracıları 
olan âşıklar, kültürü üretmekle kalmaz katkı sunduğu kültürün içinde bir kültürel unsur olarak da var 
olur. Kağızmanlı Âşık Hıfzı da bulunduğu coğrafyanın kültürünü sözü ile yeniden üretir ve edebî 
kültürün içinde sürekli bir var oluş hâlini somutlar. Âşık Hıfzı, edebî metinler ortaya koyduğu gibi 
yazar ve araştırmacı Semih Tufan Gülaltay’ın Kağızmanlı Hıfzı Destanı romanında da bir roman 
kahramanı olarak tasavvur edilir. Kağızmanlı Âşık Hıfzı’nın biyografisi odağında kaleme alınan 
roman, edebî olmaktan ziyade değerlerin geçmişten şimdiye taşınması anlamında önem teşkil eder. 
Ayrıca bu eser, bir halk ozanının bir roman kahramanına dönüştürülerek işlenmiş olması 
bakımından da dikkat çekicidir. 

Bu çalışmada Semih Tufan Gülaltay’ın Kağızmanlı Hıfzı Destanı romanının başkişisi Hıfzı’nın bir 
roman karakteri olarak hangi boyutlarıyla kurgulandığı ve bu kurgu ile güncele taşınmak istenen 
kültürel kimliğin ne olduğu tartışılacaktır. Ayrıca söz konusu roman, Kars-Kağızman bölgesindeki 
sözlü kültür varlığının yaşamsal formdaki görünümleriyle edebî bir eserde somutluk kazanması 
bağlamında ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Roman, Âşık tarzı Türk şiiri, Kağızmanlı Hıfzı, Semih Tufan Gülaltay, Kağızmanlı 
Hıfzı Destanı.  
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HIFZI OF KAĞIZMAN AS A NOVEL PROTAGONİST, AND SEMİH TUFAN GÜLALTAY’S NOVEL 
ENTİTLED “THE EPİC OF HIFZI OF KAĞIZMAN” 

Research Assistant Dinçer ATAY 

 

Abstract 

A human is a being which positions themselves by words. Existing by words, humans are in a 
continuous state of production in cultural terms. As the performers of the Âşık (minstrel) style 
Turkish poetry that emerges within the boundaries of oral culture, Turkish Aşıks not only produce 
this culture but also exist as a cultural element in the culture to which they contribute. With his 
oral works, Aşık Hıfzı of Kağızman reproduced the culture of the region in which he lived, and he 
also concretised a perpetual state of existence in literature. He is imagined as a protagonist in “The 
Epic of Hıfzı of Kağızman” (Kağızmanlı Hıfzı Destanı) by Semih Tufan Gülaltay, who is both a man of 
letters and also a researcher. Penned as a biography of Hıfzı of Kağızman, the novel has importance 
not in literary terms but in terms of bringing values from past to present. The work also directs 
attention due to the fact that an âşık is treated by being transformed into a novel protagonist. 

The current study discusses the dimensions in which Hıfzı, the protagonist of Semih Tufan 
Gülaltay’s “The Epic of Hıfzı of Kağızman”, is a fictionalised as a novel character, and the specific 
cultural identity that the novel attempted to carry from past to present. The novel is also 
addressed in terms of the fact that the oral culture in the Kars-Kağızman region with its various 
aspects in daily life is exemplified in a literary work. 

Keywords: Novel, Âşık style Turkish poetry, Hıfzı of Kağızman, Semih Tufan Gülaltay, Epic of Hıfzı of 
Kağızman. 
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KAĞIZMANLI HIFZI ŞİİRLERİNDE SEVGİLİ TEMASI 

  Seher KEÇE TÜRKER109 

Kevser DOSTAGÜLER110 

                

Özet 

Kağızmanlı Hıfzı kendine has ifade zenginliği ile önemli isimdir. Yaşadıklarından anladığımıza göre 
babasının gayretiyle dokuz yaşında hafız olmuş, okuma-yazma öğrenmiş. Yazın toprak, bahçe, 
meyve işçiliğinde çalışarak geçimini kazanmış. Şiir söylemeye on beş yaşında başlamış. Birçok halk 
şairinin hayatında önemli değişiklikler yapan maceralara benzer bir olay onun başından da geçmiş. 
1908’de bir komşu kızına âşık olmuş. Kızı kendisine vermediklerinden avunmak adına şiir yazmaya 
başlamış. 1911 yılında sevdiği kızla evlenmiş, bir yıl sonra ikinci sevdaya tutulmuş, baldızı Ayşe’yi 
sevmiş ve bu sevgiyi unutabilmek için Kağızman’dan Şabanlar köyüne kaçmış. En güzel, en içli 
şiirlerini de sevgilisinden üç saat uzaktaki bu köyde söylemiş.   

Bildiride Kağızmanlı Hıfzı’nın, Yar Yar- Yar Yar 2 şiirleri incelenerek sevgili temasına vurgu 
yapılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Hıfzı, şiir, sevgili. 

   

 

 

   

A DIFFERENT VIEW ON THE WOMAN THEME AT POEMS OF HIFZI OF KAGIZMAN  

Seher KEÇE TÜRKER 

Kevser DOSTAGÜLER  

  

Abstract      

Hıfzı of Kagizman is a significant figure for his well-ability to express. As his life story indicates; he 
became a Hafez (a term used for people who have completely memorized the Qur'an)  and literate 
at the age of nine. He worked to earn his livings at fruit farms, in the summers. He started to read 
poems at the age of fifteen. He had incidents in his life, in type of which many poets had, that 
cause major changes. He fell in love with the neighbourhood girl in 1908. Since he was unable to 
marry the girl, he started writing poems to find solace. Later, he got married to a girl that he loved 
in 1911; however only two years later, he happened to be in love with another girl who was his 
wife’s sister Ayşe, and then he fled to Sabanlar village in Kagizman. He kept reading the most 
beautiful and sincere poems in this village which was three hours away from his beloved one.   

In the statement, Hifzi of Kagizman’s poems, “Yar Yar” and “Yar Yar 2 ” will be analysed and the 
woman theme in the poems will be emphasized.     

Key Words: Hifzi of Kagizman, poem, woman. 
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SİBİRYA VE HIFZI’NIN YAŞADIĞI DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TÜRKLERİNDE  

BENZER İNANÇLAR VE GELENEKLER 

Doç. Dr. Zhanna YUSHA111 

 

Özet 

Sibirya ve Türkiye’deki Türk halklarının geleneksel kültüründe günümüze kadar en 
muhafazakâr kısım tören küresi olmalıdır. Sibirya Türk halklarının her biri farklı dinsel 
inançlara sahipler. Altay halkları çoğunlukla Hıristiyan ve Şamanist; Hakaslar Hıristiyan ve 
Şamanist; Tuvalılar ise Budist ve Şamanist’tir. Dinsel farklılığa rağmen, folklor metinlerinde 
de görüleceği üzere, inanç ve ritüellerde adı geçen halklar aynı görüş ve kültlere sahiptir. 
Anadolu Türklerinde aynı görüşlerin ve inançların korunması ilginçtir, bu görüşlerin 
ortaklığına tanıklık eder. Ancak, Türk kaynaklarıyla karşılaştırmalı bir analiz henüz 
yapılmamıştır.  

Bildirimde esasen Sibirya Türk halkları ve Anadolu Türkleri üzerine bilgileri, bu inanış ve 
gelenek sistemleri hakkında kısa bilgi vereceğim. Sibirya Türkleri dağ, su, ateş, taş, ağaç 
kültlerine sahiptir, bu inanışlarının arasından Anadolu bölgesinde su ve ağaç kültleri 
benzerdir. Tüm isimlendirilmiş inançlar ve ritüeller için gerekli olan sözel bileşenin 
ritüellerde dile getirilen büyüler olduğunu hatırlıyorum.  

Türk halklarının geleneksel kültüründe inançlar ve gelenekler benziyor:  hamilelik ve doğum 
kavramları hala gözlemlenmektedir; bebek bekleyen bir kadın için, özel durumu nedeniyle, 
bazı yasaklar, zor doğum sırasında, doğum kolaylaştırmayı amaçlayan eylem planının çeşitli 
eylemleri gerçekleştirilmiştir; çocuklarla ilgili aile-ev uygulamalarında, Sibirya ve 
Anadolu’daki Türk halkları da ihtiyati önlemler alırlar. 

Dolayısıyla, şu anda, Sibirya ve Anadolu Türkleri, geleneksel aile ritüelleriyle bağlantılı 
benzer mitolojik fikirlere, yasaklara ve tedbirlere sahiptir. Sibirya ve Anadolu Türklerinin 
ritüel geleneğinde, çocukların döngüsü varlığını sürdürür, tüm doğum ritüelleri korunur. 
Bizim görüşümüze göre, çok sayıda ortak büyülü inanış ve ritüellerin varlığı, farklı ülkelerde 
yaşayan ve farklı dünya dinlerini (İslam, Budizm, Hıristiyanlık) tanıyan halklarımızın genetik 
bağlarını göstermektedir. Bildirimde, bu geniş konunun sadece birkaç yönünü vurguladım.  

Modern dünyada, nüfusun kentleşmesi koşullarında, ilkel halk kültürünün ortadan kalkma 
süreçlerini söylemek isterim. Ne yazık ki, son yıllarda, dil ve geleneksel kültürünü bilenlerin 
sayısı dünyanın her yerinde sürekli olarak her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle, Sibirya 
ve Türkiye'de yaşayan Türk halkları arasındaki mevcut ritüel pratiğini karakterize eden saha 
araştırmasını hızla yürütmemiz ve belgelendirmemiz gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sibirya ve Anadolu Türk halkları, inançlar, gelenekler, kültler, 
karşılaştırma 
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SIMILAR BELIEFS AND RITUALS AMONG THE TURKS OF SIBERIA AND ANATOLIA 

WHERE LIVED HIFZI 

Zhanna YUSHA112 

 

Abstract      

The most conservative part of the traditional culture of the Turkic people of Siberia and 
Turkey to date is the ritual sphere. In Siberia, there are indigenous small Turkic peoples 
who practice different religions. The Altai people have mainly christianity and shamanism, 
the Khakass people – christianity and shamanism, the Tuvans – buddhism and shamanism. 
Interestingly, that the same ideas and cults of the early beliefs were preserved among 
Anatolian Turks, which testify about the commonality of views. However, a comparative 
analysis with the Turkish material has not yet been carried out. 

The Turkic people of Siberia are widespread cult of mountains, water, fire, stone, trees. 
Among these beliefs Anatolian Turks have the same cult of water and trees. Note that for 
all these beliefs and rites necessary verbal component of the spell, uttered during the 
ceremonies. 

In the traditional culture of the Turkic peoples, there are similar beliefs and rites: ideas 
observed during pregnancy and childbirth; for a woman waiting for a baby, due to her 
special condition, there were certain prohibitions; during difficult childbirth, various 
actions hold true to aimed at facilitating childbirth were carried out; in family practice, the 
Turkic peoples of Siberia and Anatolia also showed precautions in relation to children. 

In that way, at present the Turks of Siberia and the Anatolian Turks of Turkey have similar 
mythological ideas, prohibitions and prescriptions related to the traditional family 
ritualism. In the ritual traditions of the Siberian and the Anatolian Turks children's series 
continues its existence, the entire complex of rituals is saved. The presence of a significant 
number of common magical beliefs and rites, in our opinion, indicates the genetic links of 
our people, who living in different countries and professing different religions of the world 
(islam, buddhism, christianity). In the report I have covered only a few aspects of this 
broad topic. 

I would like to say that in the modern world in the conditions of urbanization of the 
population there are processes of disappearance of native folk culture. Unfortunately, in 
recent decades, throughout the world every year less and less is the number of 
connoisseurs of language and traditional culture and performers of folklore. Thus, we need 
to conduct field studies that characterize the current state of ritual practice among the 
Turkic peoples living in Siberia and Turkey as soon as possible. 

Key Words: Turkic peoples of Siberia and Anatolia, beliefs, rituals, culture, comparison 
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Eğitimine Yansıtılması 

Dr. Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOV 

Hıfzı’nın Azerbaycan’da Tanıtılması ve Şiirlerinin Çevrilmesi Üzerine Bir İnceleme 

Doç.Dr. Tahir KAHHAR 

Kağızmanlı Hıfzı Şiirleri Özbek Dilinde 

 KAĞIZMANLI CEMAL HOCA SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

2. Oturum 

11.40-12.40 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Aynur KOÇAK 

Prof.Dr. İsmet ÇETİN 

Hıfzî’nin Şiirinde Çevre/Tabiat 

Yrd.Doç.Dr. Veysel ŞAHİN 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Tabiat ve Mekâna Dönüş 

Doç.Dr. Lutviyye ASGERZADE 

Edebiyatta Tabiat (Kağızmanlı Hıfzı Şiirleri Üzerine Bir İnceleme) 

Yrd.Doç.Dr. İsmail ABALI 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Tabiat ve Sevgili 

 KAĞIZMANLI CEMAL HOCA SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

3. Oturum 

14.00-15.00 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN 

Gülşah SIRMABIYIKLI 

Türk Edebiyatında Kağızmanlı Hıfzı ve Hayatı Etrafında Şekillenen Şairliğinin Ele Alınışı 

Yrd.Doç.Dr. Zehra KIMIŞOĞLU 

Kağızmanlı Recep Hıfzı ve Âşık Şiiri 

Ahmet YILDIRIM 

Halk Şairlerinin Dilinde Kağızmanlı Hıfzı 

Doç.Dr. Firudin RIZAYEV 

Hıfzı’nın Anayurdu Kağızman İsminin Tarihi ve Etimolojik Açılımı 

 KAĞIZMANLI CEMAL HOCA SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

4. Oturum 

15.10-16.10 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bekir ŞİŞMAN  

Zeynep Sati YALÇIN 

Kağızmanlı Hıfzı Şiirlerinde Görsel Unsurlar 

Doç.Dr. Hasan ŞENER 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Renkler 

Doç.Dr. Terane HEŞİMOVA 

Şehit Şairler Kağızmanlı Hıfzı ve Ülvü Bünyadzade Sanatında Vatan Konusu; Tarihten 

Çağdaşlığa 

Gülay SORMAGEÇ 

Kağızmanlı Hıfzının Eğitimci Kişiliği 

 KAĞIZMANLI CEMAL HOCA SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

5. Oturum 

16.20-17.20 

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Yunus ZENGİN  

Yrd.Doç.Dr. Raşit KOÇ  

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Renkler ve Kullanılış Amaçları 

Yrd.Doç.Dr. Veysi SEVİNÇLİ  

Âşık Hıfzı'nın Dilinde Yöresel Unsurlar 

Doç.Dr. Tahir ZORKUL  

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Üç Temel İzlek: “Aşk/Ayrılık/Hasret” 

Yrd.Doç.Dr. Bora YILMAZ 

Hıfzı’nın Şiirinde İşgal ve Kurtuluş Döneminin İzleri 

Uygar ÖNALAN  

Kağızmanlı Hıfzı’nın Eserlerini Seslendirenler ve Besteleyenler 



Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu   186 
 

 

ŞAİR HALİFE NUMAN ATALAY SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

1. Oturum 

10.30-11.30 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Suat UNGAN 

Prof.Dr. Ali KAFKASYALI 

Kağızmanlı Ozanların Diliyle Kağızman’ın İşgal Yılları, İstiklâl Mücadelesi ve Hafız 

Recep Hıfzı’nın Şehadeti 

Doç.Dr. Kemine MAMEDOVA 

İşgal ve Kurtuluş Döneminin Kağızmanlı Hıfzı Hayat ve Yaratıcılığına Etkisi 

Doç.Dr. Könül HACIYEVA 

Kağızmanlı Hıfzı ve Mikail Müşfik Arasında Bir Karşılaştırma 

Ok. Alper BAHTİYAROĞLU 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Anlambilimsel Görünümler 

 ŞAİR HALİFE NUMAN ATALAY SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

2. Oturum 

11.40-12.40 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK  

Prof.Dr. Bekir ŞİŞMAN 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatın İzleri 

Doç.Dr. Nezaket İSMAYİLOVA 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Eserlerinde İnsanlara Sevgı ve Bırlık Çağrısı 

Yrd.Doç.Dr. Azer YAVUZ 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde ‘Ben’ Öznesinden ‘Biz’ Bilincine Ulusal Söylev İnşası 

Prof.Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Aşıklarının İcralarında Kağızmanlı Hıfzı 

 ŞAİR HALİFE NUMAN ATALAY SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

3. Oturum 

14.00-15.00 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK 

Prof.Dr. Suat UNGAN 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Divan Şiiri Unsurları 

Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA 

Kağızmanlı Hıfzı Şiirlerinde Ayrılık, Hüzün Konusu 

Yrd.Doç.Dr. Zülfikar BAYRAKTAR 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Vatan 

Yrd.Doç.Dr. Ömer SARAÇ 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Hastalık ve Ölüm 

 ŞAİR HALİFE NUMAN ATALAY SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

4. Oturum 

15.10-16.10 

Oturum Başkanı: Yakup BAYŞAR 

Hayrettin İVGİN 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Dışındaki “Hıfzı” Mahlaslı Diğer Âşıklar-Şairler 

İsmet ALPASLAN 

Recep Hıfzî Hakkında Uydurulan Hikâyeler 

Sait SAYAR- Yrd.Doç.Dr. Yılmaz IRMAK 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Hayatı ve Şiirleri Etrafında Teşekkül Eden Halk Hikâyelerinin 

Tüketim Bağlamları 

Doç.Dr. Semengül GAFAROVA 

Halk Edebıyatının Dahi Bır Kıvılcımı – Kağızmanlı Hıfzı 

 ŞAİR HALİFE NUMAN ATALAY SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

5. Oturum 

16.20-17.20 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ebülfez EZİMLİ 

Dr. Aynur GAZANFERKIZI 

Kağızmanlı Hıfzı ile Aşık Camal’ın Şiirlerinde Motif, Süje, İmge Benzerliği 

Doç.Dr. Pervane MEMMEDLİ 

Kağızmanlı Hıfzı’nın ve Tebrizli Hamid Nutki’nin Şiirlerinde İşledikleri Ortak Konular 

Dr. Ayten ABBASOVA 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde İlahi ve Beşeri Aşk 

Doç.Dr. Elmira MEMMEDOVA-KEKEÇ 

Molla Penah Vagif ve Kağızmanlı Hıfzı Şiirleri Arasında Metinlerarasılık 
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ŞEHİT AVCI MAHMUT SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

1. Oturum 

10.30-11.30 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Zhanna YUSHA  

Prof.Dr. Bahir SELÇUK 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Edebî Sanatlar 

Doç.Dr. Mehriban GULİYEVA 

Âşık-Ozan Kağızmanlı Hıfzının Eserlerinde Sanatsal Dilin Olanakları 

Yrd.Doç.Dr. Eyup Sertaç AYAZ 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerindeki Dil Özellikleri 

Doç.Dr. Tazegül DEMİR ATALAY- Didem YERDELEN 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Söz Varlığı 

 ŞEHİT AVCI MAHMUT SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

2. Oturum 

11.40-12.40 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Işıl ALTUN 

Arş. Gör. Oğuz DOĞAN 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Doğa Sembolizmi 

Ok. Muhammed ÇİTGEZ 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerini Anlama Çabası: Söz ve Öz 

Sait KÜÇÜK 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Söze Vurduğu Nakış, Dile Verdiği Lezzet 

Prof.Dr. Aynur KOÇAK 

Anlatıların İzinde Hıfzı’nın Şiirleri 

 ŞEHİT AVCI MAHMUT SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

3. Oturum 

14.00-15.00 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. İsmet ÇETİN  

Prof.Dr. Feyzan Göher VURAL- Doç.Dr. Timur VURAL 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Bestelenmiş Eserlerinde Melodik ve Ritmik Yapı 

Salih ŞAHİN 

Recep Hıfzı’nın Ozanlık Yönü 

Yrd.Doç.Dr. Emre DAĞAŞAN 

Kağızmanlı Hıfzı'nın Şiirlerinde Mizah 

Yrd.Doç.Dr. Adem BALKAYA 

“Doğuş” ve “Kars Eli” Dergilerinde Kağızmanlı Hıfzı 

 ŞEHİT AVCI MAHMUT SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

4. Oturum 

15.10-16.10 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gülhan ATNUR  

Yrd.Doç.Dr. Salih DEMİRBİLEK  

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Ağızbilimsel Unsurlar 

Bircan TAŞDEMİR 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Kullandığı Yöresel Ağızdaki Kelimeler 

Arş. Gör. Özlem YILDIRIM 

Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiir Dilinde Kelime/Kelime Grupları Bağlamında Görülen Âşık 

Şenlik Yansımaları 

Dr. Abdulkadir ERKAL 

Kağızmanlı Hıfzı’da Divan Şiiri Hususiyetleri 

 ŞEHİT AVCI MAHMUT SALONU 

08 NİSAN 2018 

PAZAR 

5. Oturum 

16.20-17.20 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali YAKICI 

Prof.Dr. Ali YAKICI  

Kağızmanlı Hıfzı’nın Türkü Geleneği İçindeki Yeri 

Doç.Dr. Mehmet YILMAZ 

Nesneleştirme Kuramı Çerçevesinde Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirinde Kadın Algısı 

Şükran UÇKAÇ YARGI 

Hıfzı’nın Şiirlerinde Tabiat 

Sinan KIYANÇ 

Kağızmanlı Hıfzı Dönemi Kağızman’ın Sosyoekonomik Durumu 
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