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TÜRKLERDE A�IT GELENE�� VE  

BURDUR A�ITLARININ BU GELENEK �Ç�NDEK� YER� 
 

Aynur KOÇAK*

Ali YAKICI**

Sözlüklerde “Ölen bir kimsenin gençli�ini, güzelli�ini, iyiliklerini, de�erlerini, arkada b�rakt�klar�n�n 
ac�lar�n� veya büyük felaketlerin ac�l� etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yaz�lan yaz�, sagu, mersiye, 
a�lama, gelin olan bir k�z�n arkas�ndan meziyetlerini say�p dökerek a�lama”(Türkçe Sözlük 1, 1988: 23-24) 
biçiminde tan�mlanan a��t, anonim olarak nitelendirilen di�er halk kültürü ürünlerinde görüldü�ü gibi, ölüm, 
felaket ya da ayr�l�k olay�n� gören, ya�ayan, duyan sanatç� ki�i veya ki�ilerce dile getirilerek bir ilk söyleyene 
sahip olmu�, ilk söylendi�inde söyleyeni yahut söyleyenleri bilinen a��t ya da a��tlar a��zdan a�za, dilden dile 
aktar�larak zamanla ilk söyleyicileri unutulmu� ve o kültürü ya�ayan halk�n kabulleri aras�nda yerini alarak 
anonimle�mi�tir.  

Ya�� ve cinsiyeti ne olursa olsun yetene�i ve ilgisi olan, Türkçe konu�an her insan, bir ölüm, felaket ve 
ayr�l���n ard�ndan a��t söyleyebilmi�tir. Bu durum, zamanla Türk kültürü içinde sistemli bir a��t söyleme 
gelene�inin olu�mas�n� sa�lam�� ve a��t söyleyiciler yeti�tirmi�tir. “A��t söyleme” deyimi bu gelenek içinde 
a��t�n söylendi�i co�rafya ve topluluklara göre “a��t yakma”, “a��t düzme”, “a��t tutturma” vb. deyimlerle 
kar��l�k bulmu�tur.    

Türk kültür tarihinde a��t söylemenin önemli bir yeri vard�r. Türklerin ritüelleri olarak kabul edilen ve 
s���r(av), �ölen(kurban) ve yu�(yas) ad� verilen üç törenden biri yani yu� töreni a��t söyleme töreni olarak 
bilinmektedir.  

“Ad�na ilk kez Orhun Yaz�tlar�’nda rastlan�lan yu�lar, ölüler için yap�lan genel dinî törenlerdir. Ziya 
Gökalp bu törenin “yüce adamlar�n ölümlerinde yap�ld���n� bildirmekte ise de, Fuat Köprülü’nün çe�itli 
kaynaklardan derledi�i bilgiler yaln�z büyük adamlar�n ölümlerinde de�il, ölen her ki�i için yu� yap�ld���n� 
göstermektedir.” (Dizdaro�lu 1968: 190)  

Yu� ad� verilen bu mâtem ya da yas törenlerinde “Ölen vücut bir çad�ra konur, önce yak�n akrabas� 
türlü kurbanlar keserek bir çad�r�n önüne dizerlerdi. Sonra a�lay�c�lar, matemcilerle birlikte atlara biner ve 
çad�r�n çevresinde yedi defa dönerlerdi. Be�ler, atlar�n� yorarlar, kayg� onlar� zay�flat�r, yüzleri safran sürülmü� 
gibi sarar�rd�. Kurtlar gibi a�la��r, yakalar�n� y�rtar, a�lamaktan sesleri k�s�ler, gözleri ya�larla 
örtülürdü.”(Banarl�’dan; �im�ek 1993: 2)  

Türklerde �u an için bilinen ilk a��t örneklerine Çin kaynaklar�nda rastlanmaktad�r. Milattan önce 2. 
yüzy�lda Hunlar, bir k�s�m topraklar�n� Çinlilere kapt�r�nca üzüntülerini a��tlarla dile getirmi�tir. Bu a��t�n bir 
dörtlü�ünün günümüz Türkçesiyle söyleni�i �öyledir: 

  Yen-çi-�an da��n� yitirdik 

  Kad�nlar�m�z�n güzelli�ini ald�lar 

  Si-lan-�an yaylas�n� yitirdik 

  Hayvanlar�m�z� üretecek yeri ald�lar(Banarl� 1971: 45) 
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Hun Hakan� Attila’n�n ölümü üzerine de a��tlar söylenmi�tir. Fuat Köprülü, Attila’n�n ölüm 
merasiminde de ozanlar�n önemli bir yerinin oldu�unu belirterek, tören için tertiplenen cenk oyunlar�nda 
a��tç�lar�n Hun diliyle a��tlar okuduklar�n� belirtmektedir.(Köprülü 1986:158) 

Ayr�ca Hun Hükümdar� Attila’n�n nezdindeki Bizans heyetinden Priscus’un tespit ederek intikal 
ettirdi�i bilgi, Türklerde as�rlard�r a��t söyleme gelene�inin var oldu�unun bir ba�ka göstergesi olarak kabul 
edilmektedir.(Bali 1997: 19) Özel Bizans sefirinin arkada�� olan Priscus’un, Attila’n�n ölümü üzerine ozanlar�n 
a��tlar yakt���n� belirtmesi de ayr�ca bu durumu güçlendirmektedir.(�nan 1954:177) 

Zhirmunsky, Zarifov ve arkada�lar� taraf�ndan 1947 y�l�nda Moskova’da yay�nlanan Epos adl� kitapta, 
Attila’n�n ölümü üzerine söylenen a��tlarla ilgili �u bilgilere yer verilmektedir: 

“Kamp�n ortas�nda bir tepenin üstüne ölünün cesedini yat�rd�lar. Toplulu�un aras�ndan en iyi at 
binicilerini seçtiler. Atl�lar Attila’y� metheden a��tlar okuyarak tepenin etraf�n� dola�t�lar.”(Bali 1997:19) 

Ayn� kitapta, Attila için söylenen a��t metinleri de yer almaktad�r. 

Göktürklerde de yu� törenleri ve a��t�n önemli bir yerinin oldu�u belirtilmektedir. Orhun Âbidelerinden 
gerek Kül Tigin, gerekse Bilge Ka�an Âbidesi’nin de�i�ik cephelerinde görülen “yasç�”, “a�lay�c�”, “mâtem” ve 
“yas töreni” gibi sözlerle yas merasimlerinin yap�ld���, bu törene de�i�ik bölgelerden birçok insan�n ve a��tç�n�n 
geldi�i belirtilmektedir.(�im�ek 1993: 2-3) 

A��t, ilk �iir türleri içinde “sagu” olarak ifade edilmi�tir. Günümüz kaynaklar�nda yer alan en eski sagu 
metni ise, Milat öncesi as�rlarda ya�am�� olan Saka(�skit) kahraman� Alp Er Tonga’ya aittir. �lk dörtlü�ü 
günümüzde; 

  Alp Er Tonga öldü mü 

  Is�z acun kald� m� 

  Ödlek öcün ald� m� 

  �mdi yürek y�rt�l�r 

Biçiminde söylenen bu a��t metni Ka�garl� Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk’ünde yer almaktad�r.  

Ayr�ca, ayn� yüzy�l�n di�er önemli eseri Kutadgu Bilig’de de a��t gelene�inden söz edildi�i 
görülmektedir.(Arat 1979: 459) 

Türklerin ya�ad��� di�er dönem ve co�rafyalarda da bu gelene�in güçlenerek devam etti�i 
bilinmektedir. A��t gelene�i Türkiye sahas�nda da öneminden bir �ey kaybetmeden devam etmi�tir. Sözlü 
gelene�in önemli ürünleri olan bu a��tlar zaman zaman yaz�ya aktar�larak edebi kaynaklarda da yerini alm��t�r. 

Yüzlerce y�ld�r Türk insan� taraf�ndan aral�ks�z söylenen a��tlarla ilgili bu güne kadar istenilen boyutta 
bir derleme, tarama ve ara�t�rma faaliyeti yap�lamam��t�r. Türkiye sahas�nda söylenen a��tlar�n bir haritas� 
yap�lamam��t�r. 20. yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren zaman zaman gerçekle�tirilen kimi derleme çal��malar�, 
üniversitelerin Türkiyenin sosyal ve kültürel alanda etkisini göstermeye ba�lamas�yla yeni yeni bilimsel 
çal��malara dönü�mü�tür.  

20. yüzy�l�n son çeyre�inden itibaren ö�renci tezlerinde ve bilimsel bildiri ve makalelerde a��tlar�n 
i�lenen konular aras�nda yer ald��� görülmektedir. Bu dönemde a��tlar üzerine çe�itli derleme ve inceleme 
kitaplar� da yay�nlanm��t�r. Bu konuda Esma �im�ek ve Muhan Bali’nin yay�nlar�, son y�llarda yap�lan 
çal��malara örnek olarak verilebilir. 

A��tlar Türk halk �iirini, yani Türk edebiyat�n� oldu�u kadar Türk müzi�ini de ilgilendiren önemli bir 
kültür alan�d�r. A��tlar�n metin özelli�i yan� s�ra, zaman zaman daha da önemli olarak kar��m�za ç�kan bir ezgi, 
beste ve makam özelli�i bulunmaktad�r. A��tlar üzerinde bizim söylediklerimiz bir halk �iiri türü olarak 
metinlerle s�n�rl� kalmaktad�r. 

Bu ba�lamdan hareketle denilebilir ki; Burdur a��tlar�n�n Türk a��t gelene�i ve Türk halk �iiri içinde 
önemli bir yeri vard�r. Gerçi, Burdur a��tlar� üzerinde bu güne kadar derli toplu, tamam�n� içine alan bir çal��ma 
yap�lamam��t�r. Burdur’la ilgili çal��malar içinde Türk halk müzi�i ara�t�rmac�s� ve yorumcusu Hamit Çine’nin 
çal��malar� önemli bir yer tutmaktad�r. Çine ayr�ca, 1980 y�l�nda Burak dergisinde yay�nlanan  “Burdur’da 
Folklor (Halk Bilimi)” ba�l�kl� yaz�s�nda bu tür çal��malarla ilgili �u bilgilere yer vermektedir: 

“Burdur’da bu tür çal��malar, basit de olsa 50 y�l önce ba�lam��, dergilerde yay�nlanm��, fakat devam 
etmemi�tir. Merhum R�za Erdem’in “Halk�yat” isimli ve el yazma Türkçe kitab� bulunamamaktad�r. Say�n 
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Rahmi U�ur’un Burdur tarihi ve folkloruyla ilgili çal��malar� pek fazlad�r. Fakat henüz bas�lmam��t�r. Say�n 
Salih Urhan’�n da Ye�ilova folkloru hakk�ndaki çal��malar� devam etmektedir. Gençlerimizden baz�lar�na 
derleme çal��malar� yaparken rastl�yoruz. Temennimiz �udur ki, ilerde bu çal��malar de�erlendirilsin. Ülkenin 
ve Burdur’un gelece�ine en büyük arma�an ve Türk kültürüne en büyük hizmet olsun”(Çine 1980: 28-29) 

Taraf�m�zdan, bu ve benzeri temennilerden hareketle, 1980 y�llarda Ali Yak�c� taraf�ndan Burdur’un 
merkez ve ilçelerinden derlenmi� a��tlar temel kabul edilerek bir metin olu�turulmu�tur. �nal Ataç’�n Eylül-1956 
y�l�nda Türk Folklor Ara�t�rmalar� dergisinde yay�nlad��� “Burdur Folkloru Hakk�nda”ki yaz�dan ba�layarak bir 
kaynak ara�t�rmas� yap�lm��t�r. Elde etti�imiz 90 kadar a��t metni konu bak�m�ndan bir s�n�fland�rmaya tabi 
tutulmu�, a��tlardaki kültürel unsur ve motifler tespit edilmi�tir. 

Burdur a��tlar�nda zengin bir konu varl���n�n oldu�u görülmektedir. Burdur a��tlar� üzerinde yapt���m�z 
�u tasnif denemesinde de, a��tlar�n hem söylenildi�i ortamlar, hem söyleyen ki�iler, hem de yak�ld��� konular 
bak�m�ndan zengin bir yap�s�n�n oldu�u ortaya ç�km��t�r. Eldeki metinlerden hareketle a��t konular� ve a��t 
yakan ki�iler bak�m�ndan yap�lan s�n�fland�rma denemesinde �u tablo kar��m�za ç�kmaktad�r: 

A- KINA A�ITLARI 
1. K�z�n Söyledi�i A��tlar 
 
a) Toplulu�a söyledi�i a��tlar 
 Goca da(�) ba��nda gül ocak ocak 
 Kimi açm�� kimi tomurcak 
 Saç�m� söktüler oldu bi(r) kucak 
 Gurbet elden g�na gelmi� yak�lacak 
 Gül dedim anam gönülsüz güldün 
 Elimin g�nas�n� duvara sürdün 
 Anam�n babam�n muhanet oldu�u bu gün 
 Beni de a�latacan�z birazc�k gülün 

b) Annesine söyledi�i a��tlar 

 Merdiven ba��nda kalk otur anam 
 Elini beline sok otur anam 
 G�z�n� gurbete verdin anam 
 G�z�m gelcek deye bak otur anam 

c) Babas�na söyledi�i a��tlar 

 Babam saatini cebinde ta��r 
 G�z�n� gurbete dü�ür 
 Benim gibi g�ymetsiz g�z�n� 
 Yedi da� ard�n� a��r 

ç) Ablas�na söyledi�i a��tlar 

 Uzaktan m� geldin abam gezmeye 
 Kim oyalad� ba��ndaki yazmay� 
 Kimi yollayal�m çifte kabir kazmaya 
  Kabirim yaz�l�p durur 
  Aln�mdaki gara yaz� yaz�l�p durur 

d) Yengesine söyledi�i a��tlar 

 Evimizin önü sekilidir sekili 
 Bahçam�zda gül karanfil ekili 
 Odam�z�n ortas�nda direk dikili 
 Sen mi geldin yenge anam�n vekili 

2-Annenin k�z� için söyledi�i a��tlar 
3-Baban�n k�z� için söyledi�i a��tlar 
4-Abla ve karde�lerin söyledi�i a��tlar 
5-Yenge, hala, teyze vb. yak�nlar�n söyledi�i a��tlar 
6-Kom�ular�n söyledi�i a��tlar 
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B- ÖLÜM A�ITLARI 

Burdur’da ya�anan a��t gelene�inde ölüm a��tlar� önemli bir yere sahiptir.  

 �u Burdur’dan hekim geldi ba�lad� 
 Yaralar�m göz göz oldu i�ledi 
 Ölüm bize çok genç iken ba�lad� 
 Gitsin ölüm girmesin bir daha evlere 
 
 �u Burdur’un sokaklar� dola��r 
 Kald�r a�am çizmen çamur bula��r 
 So�uk haber gurbet ele tez ula��r 
  Haberini ald�m uzaktan geldim 
  Mektubunu ald�m emendim geldim 

1. Ölen Yak�nlar Üzerine Söylenen A��tlar 

a) Ölen ki�inin kendi a�z�ndan söylenen a��tlar 

 “Cemal’in boyand� al g�z�l kana 
 Dört tane yavrumu b�rakt�m sana 
 Lây�k m�d�r felek bu ölüm bana 
 Dertli yaz�n mezar�m�n ta��n� 

b) Ölen baban�n ard�ndan söylenen a��tlar 

 Ya�mur ya�ar k�rm�z� güle 
 Hak emretmi� bizi ele 
 Ay�m�z günümüz yetti 
 Olduk bin köle 
  Koyverin sürüleri dolans�n 
  Dolans�n da ba�bunardan sulans�n 
  �nanmayan gönüllerin 
  Hinci inans�n 
 Gurbet elin yolunda bir diken bitmi� 
 Ald�rm�� kelleyi gurbete gitmi� 
 Senin de ecelin vaden gurbette yetmi� 
 Ay babam… 
  Goç yi�idin gurbet eldir vatan� 
  Ak gülün üstünde çak�rdikeni 
  Aramazlar gurbet elde yiteni 
  Ay babam… 
 Â�am olur her kap�lar bekenir 
 Tavuk deli�ine da�lar t�kan�r 
 Elle(r) baba dedikçe bize dokan�r 
 Ay babam  
  Mezar�n�n üstü appaboncuk kar oldu 
  A�z�mda âb� zemzem bal oldu 
  Sen gideli var ömrümüz yok oldu 
  Ay babam 
 Develerim gider a�a�� bo� gelir 
 Yay�l�r yay�l�r karn� aç gelir 
 Bu genç ölüm bize ne kadar güç gelir 

Ölelim gidelim ayr�lmayal�m babam 
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c) Ölen annenin ard�ndan söylenen a��tlar 

 “Kald�r anam kollar�n� 
 Bekler idim yollar�n� 
 Benim anam çok gençti 
 Nas�l kald�rd�lar sallar�n�”(AYE) 
 
 “Merdivenden ayak ayak inerken 
 Has tülbendi günden yana sermek 
 Böyük Allah’tan uzun ömür dilerken 
 Uzun ömürlerin k�sal�verdi mi 
 Ay anam…”(SÇ) 
 
 “Pencereden at�n benim al�m� 
 K�rmay�n benim kanad�m� kolumu 
 Ben biliyorum kara yerin hâlini 
 Kara yerler âcuz olur anam 
 K�ymetliler ucuz olur anam”(SÇ) 
 
 “Topulakt�r benim anam topulak 
 Üç gül alm�� ellerine kokulak 
 Sabah namaz�nda �afak sökülek 
 Dü�ümüverdin kara yerlerin yoluna”(SÇ)  
 
 “Yeter felek çekti�im yeter 
 Dertli olmayan yok amma benimki beter 
 Eller giyinmi� bak bayram eder 
 Gurban olsun ay anam o sana bakan eller 
 
 Ben gara giymem ho�uma gitmez 
 Kulaç goluydun cami yoluydun 
 Sen çok iyiydin hay�r ehliydin 
 Gurban olsun ay anam o sana bakan eller”(AYE) 

ç) Ölen anne ve baban�n ard�ndan söylenen a��tlar 

 “Aç�ld� m� bahçam�z�n nergizi 
 Bu genç ölüm ara s�ra yokleyo bizi 
 Kim bakecek geride kalan öksüzü 
  Ana da yok baba da yok kül öksüz 
  Gald� apart�man evlerimiz �p�ss�z 
 Bahçemizin etraf� kay�s� 
 �rili ufakl� içindedir say�s� 
 Öksüzlere bakecek amcas�yle day�s� 
  Ana da yok baba da yok kül öksüz 
  Gald� apart�man evlerimiz �p�ss�z”(SÇ) 
 
 “Ba��ma alm���m bir garal� yazme 
 Anam babam öldü diye a�lay�p gezme 
 Bende de var ölüm ac�s� ezme 
  Ne edelim Hak’tan gelen i�leri 
  Kadir Mevlâm  ölüm vermesin gençleri 
 Elime verdiler bir avuçkömür 
 Âh ile vâh ile geçiyor ömür 
 Ölüm dedikleri de Allah’tan geliyor bir emir 
  Ne edelim Hak’tan gelen i�leri 
  Kadir Mevlâm  ölüm vermesin gençleri 
 Gurbetin yoluna kurmu�lar oyun  
 Ahrete gidiyor kurbanl�k koyun 
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 �imdi gelir götürürcüler esvab�n soyun 
 Soyun esvab�n� hulleler giysin 
 Aç�verin yüzünü e�i dostu görsün 
  Ne edelim Hak’tan gelen i�leri 
  Kadir Mevlâm  ölüm vermesin gençleri”(SÇ) 

d)Ölen genç k�z�n ard�ndan söylenen a��tlar 

“Yol üstünde kuru koydum ç�kr��� 
 Tek f�rkatl� bükerdim ipli�i 
 Kara yire yollaf�m k�nal� kekli�i 
  Kara yirler k�nal� keklik geldi mi 
  Doymayas�ya kara yerler doydu mu”(SÇ) 

e)Ölen gelinle damad�n ard�ndan söylenen a��tlar 

 “Evimizin önü mersin 
 Ellemen dal�nda ersin 
 Sen gidiyorsun gara gara yere 
 Büyük küçük herkes gelsin 
  Ölüm geldi bizim evde g��lad� 
  Genç gelinden genç o�landan ba�lad� 
  Ad� güzel yerinden s�çrad� 
  Böylesine ölüm görülmemi�tir(RA) 
 

f)Ölen  damad�n ard�ndan söylenen a��tlar 

 “Sar� çi�dem mor menek�e biçimi 
 A�laya a�laya kan ba�lad� içimi 
 Bu göç aman yayla göçü mü 
 Yayla göçü de�il yi�idin göçü”(SÇ) 

g)Han�mlar�n e�leri için söyledi�i a��tlar 

h)Kocalar�n e�leri için söyledi�i a��tlar 

�)Annenin çocuklar� için söyledi�i a��tlar 

i)Baban�n çocuklar� için söyledi�i a��tlar 

j)K�z karde�ler için söylenen a��tlar 

k)Erkek karde�ler için söylenen a��tlar 

l)Ye�enler için söylenen a��tlar 

m)Di�er yak�nlar için söylenen a��tlar 

 

2. Ölen Ünlüler Üzerine Söylenen A��tlar 

(Ali Bey a��t�, Adil Bey a��t� vb.) 

3.Askerde ölen gençler üzerine söylenen a��tlar 

4.�ftira sonucu idam edilenler için söylenen a��tlar 

5.Pusuya dü�ürülerek öldürülenler için söylenen a��tlar 

 

C- AYRILIK A�ITLARI 

1.Gurbete gidenler için söylenen a��tlar  

2.Bo�anmalar üzerine ya�anan ayr�l�klar için söylenen a��tlar 

3.Baba ya da evlatlar�n ailesini terk ederek yapt��� ayr�l�klar için söylenen a��tlar 
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D-SOSYAL OLAYLAR ÜZER�NE SÖYLENEN A�ITLAR 

1.E�lerden birinin vefas�zl��� üzerine söylenen a��tlar 

2.Kaynanan�n zulmü üzerine söylenen a��tlar 

3.Üzerine kuma getirilen e�lerin söyledi�i a��tlar 

4.K�z kaç�rma üzerine söylenen a��tlar 

 

E- HAYVANLAR �Ç�N SÖYLENEN A�ITLAR 

1.Köpek için söylenen a��tlar 

2.Tavuk için söylenen a��tlar 

3.Di�er a��tlar 

Elimizde bulunan derleme metinleri ve ula�abildi�imiz di�er sözlü ve yaz�l� kaynaklardan temin 
etti�imiz örnek metinlerden hareketle Burdur a��tlar� üzerinde yapt���m�z s�n�fland�rman�n elde edilecek ilave 
metinlerle de�i�ebilece�ini özellikle belirtmek istiyoruz 

Burada, kaynak ki�ilerle ilgili bir tespite de de�inmek istiyoruz. Burdur a��tlar�n�n derlendi�i kaynak 
ki�ilere bak�ld���nda, büyük bir ço�unlu�unun kad�nlar oldu�u görülmektedir. Bu durum ise, Burdur a��t 
gelene�inin ya�at�c�s� ve icrac�s� olarak kad�n a��t yak�c�lar�n daha etkili oldu�unu ortaya koymaktad�r. 

Mitolojik ba�lant�s� ve ritüel de�eri olan, Türklerin sosyal ve kültürel hayat�n�n etkili bir ürünü olarak 
görülen yas töreni ve a��t söyleme, de�i�ik co�rafyalarda bulunan Türkler aras�nda vazgeçilmez bir gelenek 
olarak yüzy�llarca ya�am��, ileti�im araçlar�n�n yo�unlu�u, h�zl� kentle�me vb. de�i�imlere ra�men günümüzde 
de ya�ay���n� sürdürmektedir. Gelene�in günümüzde de hâlâ ya�amakta oldu�u illerimizden bir de Burdur’dur. 
Burdur, a��t söyleme gelene�inin do�al olarak ya�anm�� oldu�u önemli Türk yerle�im merkezlerinden biridir. 
Tarihten gelen sosyal ve kültürel geleneklerin ya�anmas�nda olumsuz etkileri oldu�u belirtilen bütün 
de�i�melere ra�men Burdur, di�er halk bilimi ürünlerinde oldu�u gibi a��t söyleme gelene�i bak�m�ndan da 
söylenen a��tlar�n hâlâ haf�zalardan silinmedi�i bir kültür hazinesi olarak önemini korumaktad�r. 
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