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ÖNSÖZ: 

Prof.Dr. Babek Osman oğlu Kurbanov 

Felsefi Bilmler Doktoru, Profesör 

SSCB ve Azerbaycan Besteciler Birliği Üyesi  

 

BİLİMSEL EDİTÖRLER: 

Firuze İmamverdi,  Ali İmamverdi. 

       Azerbaycan örf adetleri içerisinde düğün geleneklerinin özgün bir yeri vardır. 

Düğünler her bir halkın kendine göre farklılık arz etmekle ulusal kimliğini, milli 

manevi kültürünü, folklorunu, müziğini en güzel bir şekilde daha kapsamlı yansıta 

bilir. İki gencin, mutluluğunun doruk noktası düğünlerle kendini belirtir. Düğün, 

evliliğin belgeleyen mutlu günün sembolik törendir. Damatla gelinin alyansa 

gelmesi, sevip sevilmek temeline dayanır. Bu yüzden de düğün törenleri halkın 

özellikle de akrabaların ve yakın insanların, dostların katılımı ile bir arada aşikâre 

olarak gerçekleşir. Her kes sevincini işte bu törenlerde paylaşmakla çalıp söylüyor 

ve dans ederler.  

Firuze İmamverdi ile Prof. Dr. İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev’in ortak yazmış 

oldukları “İran Türklerınde Âşık Düğün Törenleri” isimli kitapta İran Türklerinde 

âşıkların katılımı ile gerçekleşen düğünlerde âşıkların fonksiyonu, görevi, âşık 

icracılık kurallarına temellenen düğünlerde sergiledikleri performansı tahlil olunur. 

Aynı zamanda İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan bölgelerine özgü yöresel halkın 

düğün örf adetleri, gelenekleri düğün törenlerine gibi ve tören süreci döneminde, 

düğün günü de dahil olmak üzere birçok spesifik kurallar incelenir. Önsöz, Giriş, 

Sonuç, Kaynakça ve Altı fasıldan oluşan bu kitap Türkiye ve Azerbaycan halkının 

ortak değeri gibi Türk Dünyası folkloruna katkıda bulunarak ve halk müzik 

kültürümüzün bilimsel açıdan daha net öğrenilmesine ışık tutuyor.  
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M Ü E L L İ F T E N 

Milli Kültürümüzün Şaheseri Âşık Düğünleri  

Dünyada farklı milletler kendi gelenek ve görenekleriyle var olmaya 

devam etmektedirler. Bu manevi ahlaki değerleriyle de dünyada tanınırlar. 

Her millet, geleneklerine karışı hasas ve saygılı ile onu muhafaza eder. 

Farklı halkların dünya görüşü, ruhu, maneviyatı, varlığı, tarihi geçmişi, 

psikolojisi, kültürü, sanatı, folkloru zengin ve ihtişamlı olan çeşitli 

geleneklerine yansımıştır. Gelenekler, her ulusun benzersizliğinin sembolü 

ve tezahürüdür. Bu geleneklerden biri de düğün törenleridir. Halkın manevi 

varlığını yansıtan folklora da düğün törenleri saptanmıştır. Düğün 

törenlerinin pek çok gelenek ve görenek arasında özel bir yeri vardır. Herbir 

millet için düğünler, halkın geleneklerinin birer aynasıdır. Farklı uluslar bu 

aynada benzersiz bir şekilde temsil edilir. Neşeyi, sevinci, mutluluğu, 

şenliği, müziği, şiiri, dansı, kültürü vs. bunun gibi birçok değerlerin kendine 

özgü özellikleri, bu toplu halk törenlerine olan düğün adetlerinde 

yansıyabilmiştir.  

Azerbaycan’da ve İran Türklerinde gelin ve damadın evlenmesi için 

düzenlenen müzikli törenlere iki adla: “Toy” veya “Düğün” denir. Bazı 

durumlarda her iki kelimenin aynı anda kullanıldığını belirtmemiz gerekir.  

Örneğin, “Toy-düğün” gibi.   

Yine farklı kaynaklardan düğün ve toy nedir sorusuna  şu cevapları 

buluruz:   

1. “Düğün töreni ve törenle bağlantılı olarak düzenlenen şenlikler”1 

2. “Düğün - evlenme dolayısıyla yapılan, türlü geleneksel yönleri 

bulunan, genellikle çalgılı eğlence; eğlenceli bölümü de bulunan evlenme 

töreni”.2 

3. “Düğün -  el arasında düğün töreni ile birlikte çoğu zaman halk 

şenlikleri, toplu eğlence anlamında kullanılan bir kelime. Şöyle ki “Toy 

                                                            
1  “Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti” (sözlüğü), 4. cilt, “Şark – Garp” yayınevi, 

Bakü - 2006,  S. 362. 
2  https://www.google.com/search?g=d%C3%BC%C4%9F%C3%BCn+anlam%C4% B1 

+nedir&og=d%C3%BC% C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%B1&ags=chrome.1.69i57 

j0 l7. 28228j1j7& sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=d%C3%BC%C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%25%20B1%20+nedir&oq=d%C3%BC%25%20C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%B1&aqs=chrome.1.69i57%20j0%20l7.%2028228j1j7&%20sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=d%C3%BC%C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%25%20B1%20+nedir&oq=d%C3%BC%25%20C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%B1&aqs=chrome.1.69i57%20j0%20l7.%2028228j1j7&%20sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=d%C3%BC%C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%25%20B1%20+nedir&oq=d%C3%BC%25%20C4%9F%C3%BCn+anlam%C4%B1&aqs=chrome.1.69i57%20j0%20l7.%2028228j1j7&%20sourceid=chrome&ie=UTF-8
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vurmak”, “Toylamak” gibi halk ifadeleri bazen genel olarak  yerel halkın 

töreni şenliği yapması anlamına geliyordu."3 

4. «Düğün, eski geleneklerimizle bağlantılı olarak halkımızın en 

yaygın yerli törenlerinden biridir. Düğün, birbirini seven iki gencin kuracağı 

aile dediğimiz kurumunun sembolüdür. Genç ve yaşlı herkes Azerbaycan 

düğünlerinde dans ederler. Herkes zevkine uygun istediği raks ezgisi ile 

performansını  ve becerisini sergiler».4 

         Bir tören olarak düğünlerin birçok millette özel bir yere sahiptir. 

Düğünlerin bir ulusu diğerinden ayıran özellikleri vardır. Bu açıdan İran'ın 

Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan bölgelerinde düzenlenen düğün törenleri 

çeşitliliği ve kendine has özellikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle 

âşıkların katılımıyla yapılan düğün törenleri bu bölgenin kültürünü, 

folklorunu, gelenek ve göreneklerini aynı zamanda ruhunu, düşüncelerini, 

psikolojisini, manevi dünyasını bilhassa halkın yüzyıllarla ürettikleri 

melodilerini, müzikal özelliklerini karakterize etmektedir.  İşte bu nedenle de 

"İran Türklerinde Âşık Düğün Törenleri" adlı bu kitapta İran’ın farklı 

bölgelerinde yaşayan ortak bir tarihi geçmişi olan türksoylu ve türkdilli 

milletlerin (Şahseven, Avşar, Karapapak, İğdır, Bayat, Azerbaycan Türkleri 

vs) örf-adetlerinin simgesi olan ve âşıkların katılımı ile gerçekleştirilen 

düğün törenlerinin birçok yönden ele alınmasına ve bazı aktüel sorunların 

incelenmesine ışık tutulmaktadır.    

                                                                                 

                           Prof. Dr. İlgar Cemiloğlu       Firuze İmamverdi 

 

                                               

 

                                                            
3 “İzahlı Saz-Söz Lüğeti” (sözlüğü), “Elmin İnkişafı Fondu”, Bakü – 2015, S. 101 
4 Behmenli R. “Azerbaycan Halk Raksları”,  “Adiloğlu” yayınevi, Bakü – 2002, S. 

14-15 
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ÖNSÖZ 

Her ulusun yaşamında, ulusal kimliği koruma yolunda manevi kimliği; 

dili, adetleri, dini ve milli bayramları, halk oyunları, geleneksel kıyafetleri, 

sözlü geleneğinin ve folklorunun gerçekten önemli bir rol oynamıştır. 

Yüzlerce yıllık tarih süzgecinden gelen ve uygun sosyokültürel koşullar ve 

insani değerlerle zenginleşen bu olgular, her zaman halkın ruhsal gelişimine, 

entelektüel potansiyellerinin ortaya çıkarmasını sağlamıştır. Tüm bunların 

yokluğu ise bir ulusun, bir medeniyetin yok olması, bir uygarlığın ortadan 

kalkmasına ve büyük bir trajediye sebep olur. UNESCO'nun son zamanlarda 

kadim kültürlerin ve estetik değerlerin keşfedilmesine, araştırılmasına, hem 

de bunların restorasyon ve tanıtımına büyük önem vermesi tesadüfı değildir. 

Fakat herşeyden evvel her bir halk kendi değerlerine sahip çıkmalı, 

geçmişinin izlerini ve tarihsel köklerini araştırıp öğrenerek tüm bunların 

günümüz kültür politikaları bağlamında daha da kalkındırılması için 

kendisine bir vazife edinmelidir. 

Kuşkusuz ülkemizde yaşanan demokratikleşme süreçleri, bağımsızlık 

yolunda atılan ciddi adımlar, geçmiş, tarihi ve kültürel mirasımıza karşı 

tutumumuzun daha tutarlı ve kararlı olması için bizlere geniş imkanlar 

sağalmıştır. Bilhassa hem kadim halk sanatımızın kaynaklarına, gelişme 

eğilimlerine ve özgünlüğüne ışık tutmak için hem de tarihi gerçekleri ortaya 

çıkarmak amacıyla bu kapsamda atılan cesur adımlara değinmek yerinde 

olacaktır.  Vurgulamak gerekir ki ozan-âşık sanatı, bizlere, halkımızın 

gelenek ve görenekleri, yaşam biçimi, törenleri, milli ve dini bayramları, 

yüksek ahlakı, sanatsal edebi ve estetik idealleri hakkında da zengin bilgiler 

vermesinin yanı sıra halkımızın sosyo-kültürel yaşamını her zaman doğrudan 

etkilemiştir. Diyebiliriz ki bu kadim ve senkretik sanatı, hemen hemen her 

Türksoylu halkların yaşam tarihinde görülebilir. Ozanlar, Varsaglar, 

Yanşaklar, Âşıklar, Bahşiler, Manasçılar, Akınlar bu kadim sanatı yaşatmış 
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ve geliştirmiş birer halk sanatçılarıdır. Çin'de (Doğu Türkistan), Balkanlarda, 

Kafkasya'da, Rusya'da, Yunanistan'da, İran'da ve Türkiye'de bu sanatın halk 

arasında hala var olduğuna, sevgi ve sempatiyle karşılandığına tanık olmak 

mümkündür. Küreselleşen dünyada, teknik gelişmelerin sosyal, ekonomik ve 

siyasi hayatımızın tümüne özellikle de medeniyetimiz ve güzel sanatlarımızı 

da etkilemiştir. Bu koşullara, değişimlere ve gelişmelere rağmen ozan-âşık 

sanatının kendine has özellikleri ve izleri adlarını verdiğimiz ülkelerde hala 

yaşatılmaktadır.  Şu anda, güney komşumuz İran'da, yaşayan birçok 

Türksoylu insanların ve Azerbaycan Türklerinin sosyo-kültürel hayatında bu 

sanatın önemli rolüne tanık olmaktayız. Özellikle İran âşıklık sanatının, 

tarihi gelişimini ve âşık müziğini uzun süredir inceleyen, bir müzikolog hem 

de saz ve tar icracısı olan Prof.Dr. İlgar İmamverdiyev, yaptığı araştırma 

gezileriyle âşıklık sanatının günümüz İran Türklerinin sosyo-kültürel 

yaşamında özel bir rolü olduğunu ortaya koymuştur. O, yayınladığı "İran 

Türklerinde Âşık Düğün Törenleri" adlı yeni monografik eserinde İran'da 

âşıklar eşliğinde gerçekleştirilen düğünlerin uygulanış biçimi gibi karmâşık 

bir süreci incelemiştir. İran'ın birçok bölgesinde (Tebriz, Eher, Gayabaşı, 

Aliabad, Merend, Hoy, Salmas, Urmiye, Sulduz, Ferruhzad, Miyandab, 

Marağa, Zencan, Ebher, Hurremdere, Keydar, Kazvin, Nezerabad, Heşgird, 

Kerec, Tahran, Şiraz, Meşhed, Goçan, Kümbeti-Kavus.) bulunan İlgar Bey,  

âşıkların yer aldığı düğünleri bizzat izleyerek, tecrübeli üstat âşıklardan bu 

konu ile birçok bilgler edinmiş ve onlardan, İranın Türklerinin yaşadığı diğer 

bölgelerde bu düğün törenlerinin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğini 

öğrenmeye çalışmıştır. İran'ın onlarca farklı coğrafi bölgesini ziyaret ederek 

araştıran yazar, âşıkların görev aldığı düğünler ile ilgili enteresan bilgilere 

ulaşarak, bu organizasyon sürecinin seyri, ve  usta âşıkların düğünlerdeki 

rolü ve önemi gibi aktüel birçok konu hakkında geniş açıklamalara yer 

vermiştir. Aynı zamanda Âşıkların düğün törenindeki repertuarları; geline 
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damada, onların akraba ve yakınlarına hitaben söyledikleri didaktik nasıhat 

ve övgü içerikli şiirleri (iltifatlar), çeşitli melodik şarkıları ve çaldıkları 

çeşitli oyun ezgileri vs yazarın dikkatinden kaçmamıştır. İlgar 

İmamverdiyev’in, bizzat gözlemleri sonucundaki tespitlerine dayanarak 

İran'ın farklı coğrafi bölgelerinde, özellikle Türk halklarının ve boylarının 

yaşadığı değişik bölgelerde âşıkların yönettiği düğünler hiç de birbirinin 

aynısı şeklinde gerçekleşmemektedir diyebiliriz. Bu yörelerdeki âşıkların 

repertuarları, âşık türküsünü söyleme tarzları, gelensel âşık icracılığı 

kaidelerini yerine getirip geitmedikleri, söyledikleri havaların şekli ve içeriği 

gibi konular da kitapta yer alır. Âşıklarla yapılan İran'ın düğünleri hakkında 

ilk kez gözlemsel tespitlere dayanan zengin materyalleri açığa çıkaran yazar, 

aslında âşık yaratıcılığının önemli bir yönü olan kültürel-organizasyonel 

işlevini ortaya koymaktadır. Kanaatimizce düğünlerinin âşıklarla 

gerçekleştirilmesi süreci folklor biliminde ilk kez İlgar Bey'in ilgisini 

çekerek araştırma konusu olmuştur. İran coğrafyasında âşıkların yer aldığı 

düğünlere Azerbaycan'da da rastlanıdığını vurgulayan yazar, ahlaki, etik, 

estetik ve ortak birçok manevi değerlere dikkat çekmiştir. Bu benzerlikler 

âşıkların davranışlarına, hitabına, söyledikleri türkü ve şiirlerin içerik ve 

biçimine, sazı icra etme tarzlarına vb. yansır. Yazar bu konuda birçok ilginç 

sonuca varmıştır ve bu kadim sanatın estetik ve ahlaki etkisini ile eğitici 

gücünün bugün bile kaybolmadığını bir kez daha göstermiştir. Prof. Dr İlgar 

İmamverdiyev İran’daki âşık düğünlerini sadece bir "gezgin" olarak değil, 

aynı zamanda bir araştırmacı-sosyolog gözüyle görmeyi başarabilmiştir. 

Düğün törenine katılan konukların sosyal statüsü, dini, kültürel ve eğitim 

düzeyi ile âşık geleneklerine bağlılığı vs. konularına da açıklık getirmiştir. 

Hatta yazar, bu araştırma ile âşık  terminolojisine (Meşhur müzikologumuz 

Prof.Dr Emine Eldarova’nın bu alandaki üretken faaliyetlerini 

unutmamalıyız) birçok yeni kavramlar kazandırabileceğini belirtmek gerekir.  
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Hatta “Âşık Düğünü” (Âşıkların yönnettiği düğünler) kavramı bile bu 

terminolojiye dâhil edilebilir. Tabii ki, herhangi bir alanın terminolojik 

genişliği, çalışma faaliyeti bu faaliyet alanının tarihsel geçmişini ve 

zenginliğini, insanların manevi hayatı ile derin bağlantısı gösterir. Bu 

nedenle, terminolojik konular sadece filolojik, genetik-etimolojik değil, aynı 

zamanda sosyo-ideolojik, sosyo-kültürel ve tarihselik (örneğin, sanatsal 

yaratıclık alanındaki sanat tarihi, sanat felsefesi vb.) açısından da büyük bir 

önem taşımaktadır. Âşıkların terminolojisini zenginleştiren eserlerden biri 

olarak yakın zamanda Türkiye'de yayınlanan edebiyatçı yazar ve araştırmacı 

bilim adamı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın "İran Türkleri, Âşık Muhitleri" 

(Erzurum 2006) adlı kitabına da değinmek isteriz. Şüphesiz çok yönlü ve 

daha geniş bir anlama gelen "âşık muhitleri" ile "âşık düğünleri" 

kavramınında de Emine Eldarova’nın ‘Âşık Terminalojisi Sözlüğü’ne 

eklenmelidir. Bu açıdan Prof. Dr. İlgar İmamverdiyev'in "İran Türklerinde 

Âşık Düğün Törenleri" adlı bu eseri çok değerlidir. Kapsamlı olgu ve 

gözlemlere dayalı materyallerin buluduğu bu kitabın halkbilimcilerimiz ve 

ozan - âşık sanatına ilgi duyan her okurlar ve araştırmacılar için faydalı 

olacağına inanıyoruz.   

                             

                                        Prof.Dr. Babek Osman oğlu Kurbanov 

                              (Müzik Estetiği Üzere) Felsefi Bilmler Doktoru, Profesör 

                                         SSCB ve Azerbaycan Besteciler Birliği Üyesi  
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G İ R İ Ş 

1. Âşık Düğünleri Milli Kültürümüzün Ortak Değeridir. 

Türk halklarının ortak değerlerinden birisi de geleneksel düğün 

törenleridir. Folklor, halk müziği, halk dansları, ozan-aşık sanatı, baksı 

sanatı, mızraplı, nefesli, vurmalı, yaylı telli çalgılar ve hatta sözlü halk 

edebiyatı olan Korkut Ata, Manas, Köroğlu destanı, Nasrettin Hoca fıkraları, 

gibi tüm bu incilerimiz de hiç kuşkusuz kesişen ortak değerlerimizdendir. 

Kuzey Azerbaycan ve aynı zamanda Güney Azerbaycan düğün gelenekleri, 

Türksoylu halkların kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Geleneksel düğün 

törenleri yüzyıllar boyunca Şark ve Batı Azerbaycan'ın tarihi eskilere 

dayanan farklı coğrafi bölgelerinde gelişerek zenginleşmiş bir gelenek ve 

kurallara dayanan bir sisteme dönüşmştür. Günümüzde kökleri tarihe 

dayanan resmi düğün törenlerinin birbiriyle bağlantılı tören aşamalarını (kız 

sevme, elçilik, nişan dönemi, düğün öncesi adetler, törenin süsü olan farklı 

müzikler, düğün vb.) kapsar. Azerbaycan türklerinin yanı sıra çeşitli türk 

kavimleri ve boylarının, kültürü, örf âdetleri gibi birçok özelliklerinin 

günümüz düğünlerinde rastlanılması bize bu geleneksel törenlerin içeriği 

hakkında bilgi sunar. İran coğrafiyasının çeşitli bölgelerinin örf adetleri 

içerisinde düğün geleneklerinin kendine özgü bir yeri vardır. Bu açıdan da 

düğünler her bir halkın kendine göre farklılık arz etmekle ulusal kimliğini, 

milli manevi kültürünü, adetlerini folklorunu, müziğini en güzel bir biçimde 

ortaya koyar. Birbirini seven iki gencin, mutluluğunun zirvesi düğündür. 

Düğün, evliliğin yani aile hayatının mutlu günün belgelesidir. Damatla 

gelinin bir araya gelmesinin göstergesi olan alyans takılması da sevip 

sevilme ve anlaşma temeline dayanır. Bu yüzden de düğün törenleri halkın 

özellikle de akrabaların ve yakın insanların, dostların katılımı ile aşikâre 

olarak gerçekleşir. İşte herkes sevincini bu törenlerle paylaşarak çalıp söyler 

ve bir takım danslar sergiler. Zamanla düğün geleneği birçok tarihçinin, 

etnografın ilgisini çekmiştir. Çünkü düğün geleneklerinin oluşmasında, her 

halkın sadece sosyal ve ekonomik şartları değil, dini ve etnik meseleler de 

bunda etkili olmuştur. 

Gelenesel düğün törenleri vasıtasıyla bir halkın, ulusun, bir insanın 

insancıl duygularının en güzel örnekleri ortaya çıkar. Bu yüzden bütün 

halklarda düğün geleneği geleneklerin en meşhuru ve en neşeli olanıdır. Bir 

kaynaktan aldığımız bilgiye göre: “Türk dilli halklardaki düğün gelenekleri 
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genellikle birbirlerine benzese de, bazı farklılıkların olduğunu belirtmeliyiz. 

Bu halkların düğün geleneklerinde kız istemeye gitmek, nikâh töreni, düğün 

gününde şarkı/türkü söyletmek gibi ortaklıklar vardır. Ancak bu geleneklerin 

uygulanışında her halkın çeşitli milli karakterlerini ve özelliklerini 

görebiliyoruz.”5 

İran’da Azerbaycan âşıklarının katılımı ile gerçekleşen ve icrası ile töreni 

yönettikleri geleneksel düğünler, diğer milletlerin örf ve adetlerini etkilediği 

gibi, diğer komşu milletlerin kültüründen de bazı unsurları almıştır. Tabii ki 

düğün adetlerinde zamanın etkisini de vurgulamak gerekir. Kadim düğün 

gelenekleri zamanla bazı değerlerini kaybetse de günümüzde ise b,rtakım 

yeni ilavelerle düğün örf adetlerine birtakım zenginlik kazandırmıştır. Bu 

zenginlik saz müziğinde âşık edebiyatında, aynı zamanda vokal icracılık 

tarzında vs kendini göstermektedir.  

Firuze İmamverdi ile ortak yazdığımız "İran Türklerinde Âşık Düğün 

Törenleri" isimli kitapta İran’daki Azerbaycan Türkleri’nin âşıkların 

katılımı ile gerçekleşen düğünlerinde; âşıkların görev, fonksiyonu, sanatsal-

estetik faaliyet yönleri, âşık icracılık kurallarına temellenen performansları 

etnomüzikoloji ve halk bilimi açısından ele alınmıştır. Aynı zamanda İran’ın 

Doğu ve Batı bölgelerinde Azerbaycan kültürüne özgü yöredeki düğün örf 

adetleri, gelenekleri, düğüne kadar olan süreç, düğün aşamasından bitene 

kadar olan gerçekleştirilen birçok özellikli kurallar incelenmiştir. Önsöz, 

Giriş, Altı fasıldan Sonuç, İlaveler kısmı ve Kaynakçadan ibarettir. Kitabın 

araştırma konusu olan düğünleri yöneten âşıklar; Türkiye ve Azerbaycan 

halkının ortak değeri olarak Türk Dünyası folklorunun, halk biliminin ve de 

halk müziği kültürümüzün bilimsel açıdan daha net öğretilmesine ışık 

tutacaktır.  

 

 

 

 

                                                            
5 Prof. Dr. Amangül Durdıyeva, “Türk Dilli Halkların Folklorunda Geleneksel Şiir 

İlişkileri”, bilig-6/Yaz’97 S. 78 
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I FASIL: İRAN’IN DOĞU AZERBAYCAN BÖLGESİNE                    

ÖZGÜ DÜĞÜN GELENEKLERİ 

1. Düğünlerin Gerçekleşme Dönemi 

İran'ın Doğu Azerbaycan bölgesinde düzenlenen düğün törenleri süre 

bakımından farklılık göstermektedir. Son zamanlarda Tebriz düğünleri bir 

gece, Sarab'da iki veya üç gün, Ahar ve Şebüster bölgelerinde 3-4 gün, 

Mugan bölgesinde, özellikle Parsabad'da 5-6 gün, bazen bir hafta sürer. 

Hemedan âşık okulunun usta sanatcısı olan Haydar Mahmudi (Bkz: Resim  

 
Resim № 1. Hemedanlı Âşık Haydar Mahmudi. 

 

№ 1 ), bölgedeki düğün törenlerinin süresiyle ilgili bunu söyler: "Eski 

zamanlarda Hemedan'da düğünler 4-5 gün, bazen bir hafta sürüyordu. 

Günümüzde genellikle bir gün ve nadiren iki gündür." 

Save âşık ekolünün temsilcisi Budagali Raşidi'den (Bkz: Resim № 2),  

 
 

 

 

Resim № 2. Âşık Budagali Raşidi 

 

Aldığımız bilgiye göre şu anda bu şehirde düzenlenen düğün törenleri 2 gün 

sürmektedir. 
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2. Düğün Törenlerinin Başlanğıç ve Kapanış Saatleri                                    

 

Yerel gelenek ve göreneklere göre törenler farklı zamanlarda başlar ve 

farklı zamanlarda biter. Bu açıdan Tebriz'de düğün şenlikleri 19.00'da 

başlıyor ve 01.00 civarı bitiyor. Kırsal kesimde ise tam tersine düğün 

töreninin ilk aşaması sabah 10'da başlar ve öğle yemeğine kadar sürer. İkinci 

aşamada, meclis üyeleriyle yemek yedikten sonra, âşıklar ev sahibinin 

müzisyenlerin dinlenmeleri için ayrılmış özel bir odada yaklâşık olarak saat 

18:00 veya 18:30 gibi dinleniyorlar. Yerel geleneklere göre düğünün üçüncü 

aşaması akşam yaklaşık yediden sonra başlar ve gece yarısına kadar sürer. 

 

3. Düğüne Gecikmiş Misafirleri Karşılama Töreni 

 

Düğüne davet edilen konuklar zamanında varmak için ellerinden geleni 

yapar, ancak bazı nedenlerden dolayı misafirlerin gecikmesi de 

gözlenmektedir. Bu tür insanlar, toplantının başlangıcından yaklâşık yarım 

saat, bir veya iki veya da üç saat sonra gec geldiklerinde bu yöreye özgü bir 

bir kural uygulanır. Mesela düğüne bir misafir geç girdiğinde, ilk gelen ve 

törene zamanında katılan misafirler, sağ elleri kalplerinin üzerinde ayağa 

kalkar ve onları yarı eğik şekilde bir tür saygı göstergesi olarak 

duyulabilecek bir sesle “Ya Allah" diye selam verirler. Ona yanlarında bir 

yer gösterdikten sonra yine onunla birlikte halı üzerinde otururlar. Bu misafir 

karşılama geleneği Türkiye'nin Erzurum bölgesinde de görülmektedir. 

 

4. Âşık İle Düğün Sahibi Arasında Koşullar ve Anlaşma 

 

Eski geleneğe göre âşık ile düğünün sahibi arasında önceden herhangi bir 

anlaşma yapılmaz, uzlaşma ve döviz kuru görüşmeleri herhangi bir uzlaşma 

ya da kur görüşmeleri yapılmamıştır.  Meclisin müzisyenleri olan âşıklar 

güzel icraları ile töreni en iyi şekilde idare ederlerdi. Düğün sürecinde 

birikmiş tüm tümenler6 (paralar) tabii ki tören sonunda geçimini 

sağlayabilmek için âşıklara ulaşırdı. Buna karşılık usta sanatçı "bin bereket" 

diyerek düğün sahibine teşekkür eder, kutsandıktan sonra saygı ve şerefle 

düğün evinden ayrılırdı. Âşık ve düğün sahibi arasında belirli bir döviz kuru 

                                                            
6 İran’da para biriminin ismi tümen adlanır. 
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tartışılmadığı için, damadın babası törenin müzisyen sanatçısını 

olabildiğince takdir etmeye ve ikna etmeye çalışmak için elinden geleni 

yapmaya kayret göstermiş olurdu. Son 20 – 40 yıldır sanat dünyasında 

yeterince deneyime sahip olmayan genç âşıklar, usta sanatçılardan miras 

kalan geleneği değiştirmeyi başardılar. Şu anda İran'ın Batı Azerbaycan 

bölgesinin âşıkları önce düğünün sahibiyle döviz kuru hakkında konuşuyor, 

genel bir anlaşmaya varıldıktan sonra meclise-düğün törenine girerler. Sanat 

dünyasında halka hizmet eden bu âşıkların her birinin kendine uygun bir 

bedeli, belirlediği fiyatı vardır. Bu miktar civarında, düğünün sahibiyle bir 

hesap pazarlığı yapılır. Örneğin, Tebriz âşık ekolünün temsilcisi            

İsmail Gamberi (Bkz: Resim № 3), bir düğünü yönetmek amacıyla, 2000  

 
 

 

Resim № 3. Âşık İsmail Gamberi. 

yıllarında kendisi için, sanatına 40 - 50.000 tümen değer belirledi. 

 Âşık Abbas Muhammedi (Bkz: Resim № 4), ise 50.000 ve bazen 60.000 

tümen kabul eder ve düğünlere bu fiyata giderdi.  
 

 
 

 

Resim № 4. Âşık Abbas Muhammedi 
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Ülkedeki ve köydeki en tanınmış âşıklar 100.000 ile 150.000 arasındaki 

döviz kurlarından bahsetmektedirler. Düğün süresince siparişten gelen 

paralar da hiç kuşkusuz saz sanatçısına ulaşmaktadır. 

 

5. Düğün Töreninden Aşığa Ulaşan Ücretin Dağıtım Kuralları  

 

Urmiye, Hoy, Salmas ve Dol âşıkları halk meclislerine tek başlarına gidip 

sazla eşlik ederek düğün törenlerini şenlendirmeleri ile dikkat çektikleri 

bilinmektedir. Bölgenin saz-söz üstadının çalıp-çağırmasından toplanan 

belirli bir miktar para ve siparişlere göre gönderilen paraların, kural olarak, 

düğün töreninin sonunda tek bir kişiye, yani aşığa ulaşacağı 

unutulmamalıdır. Ancak Karadağ, Eher, Keleyber, Merend, Mugan, 

Parsabad, Zencan, Hurremdere, Heşgird, Keraj'ın yanı sıra Tahran'ın âşıkları, 

balabancı ve defçi (davulcu) sanatçılardan oluşan üçlü ekiple düğüne 

gittikleri için toplantı sırasında siparişle toplanan paralar farklı bir ilkeye 

göre dağıtılırdı. Bir önceki anlaşmaya göre toplanan para, düğün sonunda 

memnuniyetsizlik olmaması için üç müzisyen arasında eşit olarak dağıtıldı. 

Gösteri sırasında toplanan hediyelerin, âşık, balabanchi ve defci arasında 

kardeşin mülkü gibi üçe ayrılması bu bölgenin müzisyenleri arasında gizli 

bir gelenektir.  

Eski zamanlarda paranın üç bölüme ayrılması yöntemi farklı bir prensipte 

gerçekleştirildi. Diyelim ki mecliste 100.000 tümen toplanırsa, âşık önce 

40.000 tümeni kendisi için devralır. Daha sonra kalan 60.000 tümeni, 

balabançı ve defçi arasında 30.000 tümeni eşit olarak onu ikiye böler ve bir 

ücret olarak sunardı. Elbette hediye şeklinde biriken miktarın üç yere eşitsiz 

dağıtılmasından ne balabançı ne de davulcu hoşnutsuz olmayacaktır. Çünkü 

bir gelenek olarak 10.000 tümenle farklılaşan, yani âşığa ulaşan 40.000 para 

kısımı, saz sanatcısının ustalığına, boğazına, icra sırasında yaptığı çeşitli 

gırtlaklarına ve sesine göre bölünmüştür. 

 

6. Tebriz Âşıklarının Buluşma Yeri ve Sözleşme Yöntemleri    

 

Tebriz âşıkları ve düğün sahipleri arasındaki döviz kuru anlaşmaları 

çeşitlidir. Şu anda yüzlerce âşığın buluştuğu Kecil adlı hıyaban7da iki çay evi 

                                                            
7 Hıyaban  (farsca) - Cadde. İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu. İki tarafı ağaçlı 

muntazam yol.  
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bulunuyor. Damat veya gelinin babası evladının düğün töreninde çalıp 

çağırması için bir âşığa ihtiyaç duyduğunda, bu iki çay evinden birine 

yönelirler. Meclisi yönetmesi amaçlanan, parasal konuda âşıkla anlaşma, 

Hacı Rahim Sinafer'ın ya da Âşık İsmail Gamberi'nin (Bkz: Resim № 3)  çay 

evlerinden birinde gerçekleşir. Geleneğe göre, genel bir mütabakat 

sağlandığında, düğün sahibi ve âşık, bu çayevini kendi cebinden işleten 

kişiye, yani çayevinin sahibine küçük bir hediye 1000 tüman (toplamda 2000 

tümen) bahşiş veriyorlar.   

 

7. Âşıkların Düğüne Davet Kuralları ve Yöntemleri 

 

Çayevi sahibinin sahip olduğu çeşitli görevlerden biri de âşık 

düğünleriyle ilgilidir. Kafe sahibi de bireysel âşıkların sırayla farklı 

düğünlere gidebilmesi için önemli ve hayırsever bir çalışma ile hizmet 

etmektedir. Diyelim ki bir düğün sahibinin oğlunun veya kızının düğününde 

çalıp-söylemesi için hayal ettiği herhangi bir aşığa ihtiyacı var. Bu nedenle 

de genellikle âşıkların toplandığı çay evlerinden birini ziyaret eder.  Çayevi 

sahibini ziyaretinin amacı hakkında bilgilendirir. Şayet amaçlanan sanatçı 

tesadüfen oradaysa, anlaşma yüzeysel olacaktır. Gereken âşık çayevinde 

değilse bu zaman çayhane sahibi hemen sanatçının evini arayıp düğüne 

katılıp katılmaması konusunda net olarak fikrini öğrenir ve düşüncesini 

düğün sahibine bildirir. Ya da bu konuyla ilgili evlerine mesaj gönderilir. 

   Farz edelim ki, amaçlanan sanatçı, bu konudan habersiz durumda, şans 

eseri başka bir düğün sahibine, yani aynı gün diğer bir törene katılacağına, 

çalıp-çağıracağına söz verdi. Böyle bir durumda çayhane sahibi, işi 

yaptırmak için düğün sahibine birkaç aşığı teklif eder. Şayet düğünün sahibi 

bu tekliflerden birini kabul ederse önerilen sanatçı, müzisyenleri ile birlikte 

gidip törene katılır ve düğünü çalıp-söylemeleri ile şenlendirir. Kural olarak, 

düğünün bitmesi üzerine âşıklar için toplanan paranın bir kısmı, onları bu 

törene gönderen kişiye, yani çayhane sahibine tahsis edilir. Miktarın diğer üç 

kısmı kendi aralarında (âşık, balabançı ve defçi arasında) eşit olarak 

dağıtılır. Bazen düğün sahipleri kırsal kesimde daha popüler, ünlü olan 

tanınmış usta âşıkları,  çocuğunun mübarek gününde görmek istediklerinde, 

yaklâşık 20 - 25 gün, bazen bir veya iki ay içinde önceden kapora vermekle 

sanatçının onayını aldıktan sonra, oğullarının veya kızlarının düğün törenine 

getirebilirler.  
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8. Âşık İle Düğün Sahibi Arasında Anlaşmada Kapora 
 

Kaporaya Azerbaycan’da beh8 denir. Azerbaycan âşık düğünlerinde rast 

gelinen beh, kiralamak şartıyla düğün sahibi tarafından önceden peşin 

verilen belli bir miktar paradır. Anlaşma sürecinde düğüne katılması için 

âşığı memnun ve tatmin etmek etmek için verilen kapora, düğün sahibinin 

konforu açısından önemlidir. Kural olarak, bir âşık bir kaparo almışsa, 

başkasına söz veremez. Böylece kaporayı alan âşık, düğün törenine 

enstrümanı ile katılmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, düğün sahibi ile âşık 

sanatçı arasında büyük bir memnuniyetsizlik ve bazen de çatışmalar 

meydana gelebilir. Belli nedenlerle ortaya çıkabilen bu tür olumsuz 

durumlar, aşığın adına ve saygısına zarar verebilir ve itibarını zedeleyebilir. 

Bu nedenle, kanuna göre, daha önce bir kapora almış bir aşığın, herhangi bir 

sebep olmaksızın onu düğün sahibine iade etme hakkı yoktur. Bazen, bir âşık 

ciddi bir şekilde hastalandığında veya en yakın akrabalarından birini 

kaybettiği zaman kaporayı geri iade etmek zorunda kalır. Bu durumda 

törenden birkaç gün önce düğün sahibi ile görüşülür ve büyük pişmanlıkla 

tekrar tekrar özür diledikten sonra kapora iade edilir. Bunun yerine başka bir 

sanatçı, arkadaşının düğüne katılmasını önerebilir. Böyle bir durumda, 

önerilen konuyla ilgili karara varmak veya varmamak düğün sahibine 

kalmıştır. Ustanın tavsiyesi üzerinde anlaşılırsa, sunulan ikinci âşık, sazı ve 

sözü ile törene gelecektir.  Şayet yedek âşık tavsiye edilmezse, düğün sahibi, 

akrabalarının katılımıyla bir istişare temelinde yeni bir sanatçıyı - aşığı 

düğününe davet eder. 
 

9. Gençler Birbirini Nasıl Tanıyor?  
 

İran'da genç yetişkinlerin birbirlerini görmeleri ve sevmeleri için farklı 

kurallar ve yöntemler var. Unutulmamalıdır ki, bir erkeğin şehirde yürürken 

yanlışlıkla iyi tanımadığı yetişkin bir kızı görmesi ve "bir gönülden, bin 

gönül" e âşık olması bu ülke için bir gelenek değildir. Gençlerin evlilik 

açısından birbirlerini tanımalarının bir yolu şudur: 

Örneğin civarda veya mahallede uygun bir yetişkin kız olduğu haberini, 

evlenmek isteyen gence, akrabalarından veya arkadaşlarından, dostça 

                                                            
8 Kaparo  - “Bir sözleşmenin yapılışı sırasında, bağlanmayı güvenceye almak üzere, 

taraflardan birinin ötekine verdiği, miktarı anlaşmaya bağlı paraya verilen isim”. 

Bkz: https://eduhukuk.com/kapora-nedir-geri-alinabilir-mi/ 
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tanıdıklardan biri sunar.  Bu nedenle de o anne babasının izniyle, gelecekteki 

nişanlısını görmek için kızın yakın akrabalarından birine fikrini ifade 

etmenin bir yolunu bulur. Bu sevginin gerçekleşmesi için akraba bir şekilde 

kızı evine davet eder. Bir kızla bir erkek arasındaki ilk buluşma bu güvenli 

evde gerçekleşir. Bu vesileyle eve bir misafir geldiğini ifade ederek bir 

bahane ile kıza çay getirmesi için ricada bulunuyorlar. Elbette, kız bu 

numarayı bilmeden, bu bu nedenle akrabasına itaat etti ve utanmış aynı 

zamanda çekingen şekilde tanımadığı bir yabancıya çay getiriyor. Kız için 

beklenmedik ve tesadüfi kabul edilen bu anda, her iki genç birden bu 

durumda birbirini görür.  İşte bu noktada, bir erkeğin bir kızı mı yoksa bir 

kızın bir erkeği mi seveceği fikri kararlaştırılır. Erkek ilk görüşmede kızdan 

hoşlanırsa, bu fikir kızın yakınlarının arabuluculuğuyla yavaş yavaş ona 

aktarılır. Kız bu teklife olumlu cevap verirse, o zaman oğlanın ailesi, kızın 

soyunu araştırıp inceledikten sonra onlara elçi giderler.  
 

10. Neslinin – Soy Kökünün Araştırılması   

 

Düğün töreninden önceki geleneklerden biri, mümkün olduğunca her iki 

tarafın soyağacını incelemektir. Bu önemli koşullardan biridir. Bu aşamada 

damat adayının veya genç kızın hangi beyin çocuğu olduğunu bilmek 

önemlidir. Uygun olduğunda, çocuğun ebeveynleri elçi olarak kızın evine iyi 

niyetle gider. 
 

11. Kız Evine Elçi Gitmek  

 

İki kişinin (oğlanın babası ve annesi) iyi niyet amacıyla kızın kapısına 

ziyaret için gelmesine Azerbaycan, Türkiye ve İran'da elçi9 denir. Elçilik, 

düğün töreninden önceki ilk aşamalardan biridir. Elçinin ziyareti sırasında 

elde edilen sonuçlar esas olarak iki yönlüdür.  

A. İlk rıza işaretini ifade eden olumlu bir husus: Rızanın ilk sonucuna 

göre, kızın ebeveynleri oğlanın ailesine evet cevabı verir.  

B. Memnuniyetsizliğin belirtisi olan ikinci sonuca göre ise kızın ailesi 

oğlanın babasına ve annesine hayır diyor. 

 

                                                            
9 Elçi – Bir  kızı istemek için kız evine yollanan şahıs. Elçi sıfatıyla gidip kız 

istemek. Bkz:Altaylı S. “Azerbaycan Türkcesi Sözlüğü”, 1. cilt, İstanbul – 1994, 

S. 364. 



16 | PROF.DR. İLGAR CEMİLOĞLU, FİRUZE İMAMVERDİ 

 

12.  Elçilik Sürecinde Hayır Cevabı  
 

Elin geleneğine göre misafir geldiğinde ev sahibi elbette onlara çay 

getirir. Konukların hangi amaçla geldiği belli olduğunda iş farklı bir 

pozisyon alır. 

Şayet elçilik sırasında tavsiye edilmezse kız için evet denmez. Kural 

olarak çaylar getirilse bile, erkek tarafı temsilcilerinden biri ona 

uzanmayacak. Bu nedenle de bardaklara şeker koyamaz ve içemezler. 

Böylece çaylar bardaklarda soğuk kalır. Cevap hayır olduğunda, elçiler eve 

üzgün dönerler. Genellikle bir süre sonra elçiler aynı kapıya ikinci kez 

giderler.  Reddedildikten sonra, kızın babası ve annesi de zamanla gizlice 

oğlanın kökenini, soykökünü öğrenmeye çalışırlar. Eğer uygun görürlerse bir 

dahaki sefere elçiler geldiğinde evet diyorlar ve damadın anne-babasını 

mutlu ediyorlar. Şayet uygun görülmezse elçiler ikinci kez geldiklerinde bile 

yine olumlu cevap alamıyorlar. Elçinin gitme geleneği bu ülkenin kurallarına 

göre defalarca tekrarlanır. 
 

13. Kız Kaçırma Geleneği ve Sonrakı Süreçler 

Elçiliğin son aşamasında yine evet denilmezse, reddedilirse, o zaman bazı 

Müslüman ülkelerde tipik olan ve bu ülkede de kızların kaçırılması eski bir 

gelenek olarak gerçekleşer. Durum böyle bir düzeye ulaşırsa, kızın 

ebeveynleri yerel makamlara haber vermek zorunda kalacaktır. Şikâyet alınır 

alınmaz, yetkililer, kaçıranı bulmak için derhal harekete geçer. Bu suçu 

işleyen kişi geçici olarak gözaltına alınır ve kız ailesine teslim edilir. İran'da 

uzun süreli hapis cezasının "zindan" ve kısa süreli hapis cezasının "toguf" 

olarak adlandırıldığını belirtmek gerekir. Oğullarının gözaltına alındığı 

haberini duyduktan sonra, ebeveynler onun oturma iznini (yani ikamet 

belgeleri) alarak onun serbest bırakılmas için doğrudan devlet dairesine 

giderler.  Ancak bu kefil belgesini bu departmana verdikten sonra, oğullarını 

geçici olarak tahliye edebilirler. Şikâyetçinin, yani kızın ebeveynlerinin 

rızasını almak için bir sonraki müzakere turu bu saatte başlamış olur. 
 

14. Barış Görüşmeleri 
 

Köyün önde gelen ve nüfuzlu büyükleri de barış görüşmelerine 

katılmaktadır. Saygın büyüklerin katılımı olmadan halk arasında hiçbir 

müzakere yapılmadığına dikkat edilmelidir. Her iki tarafdaki bilge kişiler, 

hoş olmayan bu tatsız durumu güven ve nezaketle düzene sokmak için kızın 

ebeveynlerini kararlı bir şekilde uzlaştırmaya aracılık ederek bu sorunları 
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çözmeye çalışırlar. Nihayet uzlaştıklarında, kızın rızası verilir. Bu rızayı 

resmi olarak ifade etmek için, oğlanın ve kızın ebeveynleri şikâyet yerine, 

yerel yönetim ofisine giderler. Her iki tarafın da resmi katılımları temelinde 

bir anlaşmaya vardıklarını belirteceklerdir. Bundan sonra, çocuğun 

ebeveynleri, oğlunu toguf'tan (geçici gözaltı) kurtarma için kefil statüde olan 

evrakları (oturma izni belgeleri) geri alarak memnuniyetle evlerine 

dönecekler. Bundan sonra her iki taraf da düğün hazırlıklarına başlar. 

Bazı durumlarda, genç bir adam ergenlik yaşına gelmiş "delikanlı" 

sevdiği kız arkadaşını kaçırdığında, kız tarafındaki birisi bu konuyu yerel 

makamlara, devlet kurumlarına bildirmezse, yani şikâyet etmezse tabii ki,  

oğlan bunun için hapse atılmayacaktır.  
 

15. Elçilik Sürecinde Evet Cevabı   
 

Karşı taraf (kızın evi) önerilen konu üzerinde anlaşırsa Azerbaycan tabiri 

ile He, yani evet derler. Bundan sonra, her zamanki gibi bardaklarda veya 

fincanlarında çay gelir. Elçiler bu hoş cevaptan memnun kaldıktan sonra 

aceleyle çayın içine şeker katar ve karıştırıp içerler. Tatlı çay içmenin ancak 

kızın ebeveynlerinin rızası ile mümkün olduğu unutulmamalıdır. Elçilik 

sürecinde cevap evet olduktan sonra çaya şeker katma ve içme geleneği, iki 

yeni akraba arasındaki nezaket ve samimiyeti ifade eden bir tatlılık sembolü 

olarak nitelendirilir. Damadın ebeveynleri ile gelinin ebeveynleri arasında 

evet cevabından sonra düğün hazırlığı için ticaret görüşmeleri, anlaşmalar 

yapılır. 
 

16. Anlaşmalar Ve Barışık Parası   
 

Bu anlaşmalar iki yönde yürütüldüğü için birbirinden farklıdır. Birinci 

yöndeki görüşmeler, başlık parası adı altında olacaktır. Genel olarak başlık, 

İran Türklerinde düğün adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. 

Yerel geleneğe göre, belirli bir miktar başlık parası etrafında müzakereler 

yapılır. Başlık kız tarafından isteniyor. Erkek tarafı da ona başlık parasını 

verip vermemeyi düşünür ve bir tartışma başlatır.  Genellikle kızın babası 

damadın babasından 100.000 veya 200.000 tümen ister. Bu arada şunu da 

belirtmek gerekir ki, kızın babası fakir olduğunda, damat tarafından daha 

fazla başlık parası talep etmek zorunda kalıyor. Kızın babasının başlık 

parasını belirli miktarda talebinin amacı sadece kız çocuğuna düzgün bir 

çeyiz verebilmektir 
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17. Çeyiz 
 

Kızın ailesi, gelecekteki mutluluğu uğruna inşa edilecek yeni evi için ona 

mümkün olduğunca en önemli takımı vermeye çalışır. Bu takıma 

Azerbaycan’da “Cehiz”, Türkiye’de “Çeyiz” İran Türklerinde ise buna 

"Chaziye" denir. Müzakere sürecinde kızın babası ve oğlanın babasının 

tartıştığı ikinci konu, kızın düğünü için önemli olan gıda maddelerinin ele 

alınması konusundakı anlaşmalardır. Bu sohbetler sırasında gelin düğününde 

hazır bulunacak yaklâşık misafir sayısına göre en gerekli yiyeceklerin, 

birçok temel ihtiyaçların karşılanması konusu ele alınır Yaklâşık olarak ana 

besinler şunlardır: 

1. Şeker 5-8 veya 10 kg. 

2. 20-25 kg pirinç. 

3. Tereyağı 8-10 kg. 

4. 15-20 kg tavuk eti (birkaç kilo sığır eti veya koyun eti) 

5. 2-3 kg kuru çay. 

6. Un 50-100 kg. 

Bu yemekler, düğün sırasında kızın evinin yakın akrabaları tarafından 

pişirilir ve masaya dizilir.  
 

18.  Nişan Töreni  
 

Unutulmamalıdır ki, erkek ve kız tarafı bir araya gelip genel bir 

anlaşmaya vardıktan sonra, ikinci görüşme nişan töreninde gerçekleşir.  

Bunu yapmak için taraflar bu hayır iş için bir gün belirlerler. Bu önemli 

günde her iki taraftan en yakın akrabalar yer alar. Kural olarak, kızın 

parmağına sadece altın yüzük takılarak nişanlanmış kabul edilir.  

Nişanlanma, elçilikle düğün kutlaması arasında küçük bir tören şeklinde 

kendini gösterir. Sanki elçilik ve düğün töreni arasında bir irtibat görevi 

görür. Bir tür düğün aşamasına giden yolda bir köprü rolü oynar. Yani 

düğüne giden yol, nişan töreni denilen köprüden geçer. Nişan töreni elçiliğin 

bir sonraki, düğün töreninin ise bir önceki aşamasıdır da denilebilir. Nişan 

töreni, kendine özgü doğası gereği ayrı bir aşamadır. 
 

19. Geçici Nikâh Töreni 
 

İslami değer ve kurallara dayalı kanunlardan biri “siğe” isimli geçici 

nikâhdır.  Sige, geçici olarak evlenmek isteyen gençlerin gönüllü rızasına 

dayanmaktadır.  Her iki cinsiyetten tarafların gönüllü rızası olmadan siğe 

okunamaz. Kural olarak, siğesiz evlilik yapılamaz ve bir aile kurulamaz. 
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Siğenin karakteristik özelliği, Kuran'ın yüzü ile okunmasıdır. Bu memlekette 

siğe okuyan kişiye “Gazı” denir. 

Siğe okuma sırasında genç nişanlıların yanı sıra babaları da tanık olarak 

hazır bulunur. Törende velilerin tanıklık etmesine Vekil denir. Vekil, Gazı 

yönetiminde atanır.  Onun katılımıyla da siğe okunar.  Bu topraklardaki 

İslam kanunlarına göre kebin ismi ile bilinen nikâh kıyılmadan önce siğe 

okunur.  Siğe sanki kebinin ilk aşaması gibidir. Kural olarak, siğe 

okunmazsa nikâh asla kesilemez. Siğe iki özellik ile karakterizedir.  

Özellik 1. Siğenin 3 ay veya 6 ay süreyle geçici olarak okunmasıdır. Bu 

dönemde taraflar birbirlerini anlarlarsa ve uyumlu şekilde kişilikleri üzerinde 

anlaşabilirlerse, bu durumda siğe süresi uzatılır ve Gazı tarafından ömür 

boyu okunur. Bundan sonra nikâh kıyılır.  

Özellik 2. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir siğenin (geçici nikâh ) 

süresinin, ömrünün uzatılması da onun bir diğer özelliğidir. 
 

20. Nikâh 
 

Nikâh, müslüman ülkelerin düğün geleneklerinin karakteristik bir 

özelliğidir. Nikâha Azerbaycan’da kebin denir. Nikâh  gelin ve damadın evli 

olduğunu belirten resmi bir belgedir. Nikâh Azerbaycan’da bir aḫund veya 

molla, Türkiye'de bir imam ve İran'da bir gazı tarafından kesiyor. Bu 

ülkenin kanunlarına göre evlenmeyi kabul eden gençler bir gazıya 10.000 

tümen ödediğinde, damat ve gelinin nikâhı kıyılabilir.  İran'da kebin (nikâh ) 

genellikle düğünden bir yıl önce kesiliyor. Parası yetenler, düğün günü nikâh 

kıyıldıktan sonra gelini alırlar. Nikâh töreninde gelin ve damadın yakın 

akrabaları (babalar, anneler, amcalar, halalar, teyzeler) tanıklık etmek için 

törene katılır ve damat ve gelinin adamları geline garanti verir.  

Unutulmamalıdır ki, nikâh kıyılmadan önce,  Güney bölgesinde çok büyük 

bir meblağ olan iki veya üç milyon tümen resmi olarak bizzat damat için 

(sanki para cezası gibi) yazılır. Daha sonra akraba, yakınlarının ifadesiyle 

gözlerinin önündeki nikâhı kıyar. Örneğin, gelecekte herhangi bir nedenle 

bir evlilik feshedilirse, o zaman yasaya göre, evin erkeği (yani boşanan 

taraf)  boşadığı için eski karısına para cezası ile aynı miktarı ödemekle 

yükümlüdür.  Şayet para cezasını ödemeyi reddederse, o ülkenin kanunlarına 

göre damat hapis cezasına çarptırılır. Cezaevinden çıktıktan sonra da yasa 

yürürlükte kaldığı için boşandığı eski karısına her ay 10.000 tümen veya 

daha fazla para cezası ödemeye devam etmesi gerekiyor.  Başka ikinci yol 

yok.  Özellikle nikâh törenin ilk aşamasında Gazi'nin önceden verdiği para 
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cezasının ileride herhangi bir boşanmayı önlemeye yönelik olduğu 

belirtilmelidir.   
 

21. Düğün Arifesinde Hazırlık Çalışmaları 

 

Bu memlekette erkeklerin düğün arifesinde, özellikle yemek pişirme 

sürecinde kadınlara belirli konularda yardım etmeleri yanlış değildir. Aslında 

düğün sırasında ortalıkta tek bir kadın bile görülmez. Bir kadın tesadüfen 

ortaya çıkarsa yüzü kıvrılmış durumda tesettürde olur.  Ve ortada durmaz ve 

hemen hızla gözden kaybolur. 

 

22. Düğün Töreninde Yiyecek, İçecekler 
 

Eski geleneğe göre, düğüne davet edilen konuk sayısına uyacak şekilde 

birkaç koç veya bir boğa kesilirdi. Garadağ ve Tebriz'de o dönemde 

misafirlere sunulan ana yemek Avguş  (Bkz: Resim № 5 ) adlı bir yemekti.  

Bu yemek İran'ın diğer bölgelerinde Çorba, Azerbaycan'da Piti olarak bilinir.  

    
Resim № 5. Avguş - Piti 

Son yıllarda düğünlerde servis edilen iki çeşit yemek vardır. Bu 

yemeklerden ilki sup (çorba) isimli sıvı halinde olan yiyecektir. Akşam 

yemeğinde sofraya konulacak çorba, “Suphori” adı verilen 5-6 kişilik büyük 

bir kâseye doldurulur ve içinde kepçe olma şartıyla getirilir.  Böylece 5-6 

metre uzunluğundaki naylon masaların ortasına yerleştirilirler.  Bir masada 

oturan 20-25 misafir için yaklâşık 3 veya 4 suphori yeterlidir. Herkes için 

ayrı tabak olmak üzere konuklar kendilerine çorba servisi yapar. Tavuk 

çorbasını içtikten sonra partinin ikinci yemeği olan pilav gelir. Not etmemiz 

gerekir ki İslami geleneklere sahip İran'da alkollü içeceklerin yasaklandığı 

unutulmamalıdır. Şayet birinin bu yasayı ihlal ettiği öğrenilirse, meclisin 

büyükleri önce kişiyi kınar ve düğünden atar. Bu açıdan hükümetin özel 

ajanları sarhoş olan kişiyi tutuklar ve cezalandırır.  Bu cezanın bedeli 70-80, 

hatta bazen daha fazla kırbaçla ölçülür. Bu yüzden düğünlerde sık sık 

semaver çayı ve sıradan su içirirler. Semaver çayı günümüz düğünlerinde 

servis edilmektedir. 
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23.  Kınabendi 

 

Tebriz ve çevresinde damadın düğün gününe "Henabendi" (Kınabendi) 

denir. O gün kızın evinden gelinin kız ve erkek kardeşleri, hem de en yakın 

akrabalardan oluşan birkaç kişi damadın düğününe kına taşırlar ve törene 

katılırlar.  

24. Düğün Günü 

 

Düğün günü, yakın akrabalar ve davetliler büyük bir coşkuyla bu 

kutlamaya katılarak dans etmekle sevincini paylaşırlar. Âşıklar da geleneğe 

göre çalar ve şarkı söyler.  
 

25. Zencan Düğünlerinde Gelin Getirme Geleneği 
 

Zencan yöresinin geleneğine göre gelini getirmeye giden damadın 

temsilcileri evlilik cüzdanını yanlarında götürürler. Bu resmi belge, damadın 

yakınları arasında en güvendiği kişi tarafından alınarak kızın babasına 

sunulur. Bundan sonra gelinin evden çıkarılması için rıza alınır. Gelin evden 

çıktıktan sonra şöyle bir alışkanlık kendini gösterir. Bu geleneğe "yeri 

boşluğa gitme" denir. Bu geleneğe göre damadın babası veya amcası, 

yanlarında getirdikleri “kelle gendle10” (Bkz: Resim № 6),  eve girer ve   

 

 
 

 

Resim № 6. Kelle gend  

"Kızın yeri boş" der. Bu boşluğu doldurmak için minare biçimli “kelle 

şekeri”, sanki gelin karşılığında onu kızın evine teslim ederler. Ondan sonra 

damat tarafı gelinlerini alıp mutlu bir ruh hali içinde düğün törenine 

dönerler. 

                                                            
10 Gend - şeker 
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26. Tebriz Düğünlerinde Gelin Getirme Geleneği 
 

İran'ın Tebriz ve Karabağ mahallelerinin geleneğine göre gelin, damadın 

"Henanbendi" adlı düğünden bir gün sonra getirilir. Gelinin annesi kızının 

yüzünün görünmemesi için başına kırmızı Gence şallar11 koyar. Kent 

geleneğine göre, gelini getirmeden önce yakın akrabalar, İran yapımı 

"Peykan" arabasını süsleyerek gelini bu arabada getirirler Arabaların 

gidemediği dağlık bölgelerde gelin, damadın evine at sırtında getirilir. 

Köy yerlerinin geleneklerine göre, bir grup zurnacı ekibi, gelin getirmeye 

gidene kadar, önce damadın kapısında, sonra gelinin evlerinin karşısında 

açık havada yaklâşık yarım saat veya bir saat civarında neşeli danslar icra 

etmekle performanslarını sergilerler. Bu müzik eşliğinde dans etmek 

isteyenler ise dansını yapar, kitlesel dans türü olan halaya katılırlar. Zurnanın 

şehir düğünlerinden çok kırsal düğünlerde çalındığı unutulmamalıdır. Bu 

nedenle Tebriz düğünlerinde zurna yerine balaban daha çok kullanılır. 

 
 

27. Gelin Evinin Avlusunda Güreş Töreni   

 
 

Zurnacı ekibi gelinin evlerinin avlusunda eğlenceli dans müziği çaldıktan 

sonra yavaş yavaş kahramanlık motifli havalar icra ederler. Bu, her iki 

tarafta kendine güvenen ve güçlü iki cesur gencin ön plana çıkacağı 

anlamına gelir. Köroğlu havalarının cengi sedaları eşliğinde güreşiyorlar. 

Güreş, İran düğünlerinin bir özelliğidir. Gelin kapısında güreş geleneği, 

töreni daha da eğlenceli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu güreş 

sürecinde bir kurala kesinlikle uyulmalıdır. Yani güçlü taraf, zayıf tarafın 

üstesinden geldikten sonra yere sırtını vurarak kazanmamalıdır. Şayet güreş 

sırasında biri diğerini devirirse güreş saveşa dönüşür ve hoş olmayan bir 

durum meydana gelir. Bu tatsız durumdan kaçınmak için düğün büyükleri 

güreş sırasında taraflardan birinin diğerini tamamen alt etmesine izin 

vermez. Dolayısıyla böyle bir güreş töreninin sonucu olarak ne kazanan ne 

de kaybeden olacaktır. 

 

 
 

                                                            
11 Şal – Yünden dokunan, bele bağlanan, boyuna dolanan, başa sarılan veya omuza 

atılan ince ve kıymetli kumaş. Bkz: Altaylı S. “Azerbaycan Türkcesi Sözlüğü” 2. 

cilt., İstanbul – 1994, s. 1075. 
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28. Gelinin Baba Evinden Çıkarma Sürecinde Bulunan Katılımcılar   
 

Köy geleneğine göre güreş töreninin sona yakınlaşdığını gören damadın 

annesi ve kız kardeşi gidip gelinlerini evden çıkardar.   Ancak Tebriz 

düğünleri geleneğine göre damat, annesi ve kız kardeşi ile birlikte gidip 

gelini birlikte evden çıkarır. Modern geleneğe göre gelin, şehrin manzaraları, 

parkları ve sokakları gezildikten sonra, yüzü kapalı olmak kaydıyla 10-15 

veya daha fazla arabalık bir karavan eşliğinde damadın evine getirilir. 

Karabağ ve Kürdistan taraflarında gelin, yüzü örtülü bir duvakla, at sırtında 

damadın kapısına getirilir, damadın yakınları ise sevinc ve neşe içinde 

tüfeklerini gökyüzüne fırlatır.  
 

29. Kurban Kesim Töreni   
 

Düğün geleneklerinden biri kurban kesimidir. Nikâh evinin avlusuna 

girerken, daha önce damadın babası tarafından süslenmiş boynuzlu iri bir 

koç gelinin ayaklarının dibine kurban kesilir. Geleneksel olarak, damadın 

annesi işaret parmağını kana batırır ve önce oğlunun ve sonra gelinin iki kaşı 

arasında işaretler. Sürecin devamı olarak damadın annesi, gelinin elini tutar 

ve kesik koçbaşı ile gövde arasından geçmek şartıyla eve götürür. 

 

 

 

30. Tabak Sındırma Geleneği 
 

Bu yerin geleneğine göre kapının girişine bir tabak veya fincan tabağı 

yerleştirilir. Gelin, topuğuyla vurup kırdıktan sonra odaya girer. Tabağı 

kırmanın anlamı kötü baküşlı gözlerden sakınmaktır. Anadolu'nun Mersin 

bölgesinde gelin avluya girdiğinde, girişteki demir bir kâseye su 

koyduklarını belirtmek gerekir. Geleneksel olarak gelin eve su kabını 

ayağıyla tekmeledikten, çevirip suyu döktükten sonra girer. Su dökülmesi bir 

açıklık, aydınlık işareti olarak kabul edilir. 
 
 

31. İzin Alma 
 

"Bendeyi taht"12 eve girer ve önce kayınpederin elini sonra da 

kayınvalidenin elini öper ve bu evde yaşamak için izin ister. Muvafakat 

alındıktan sonra ne gelinin ne de damadın bu evde kaldıkları süre boyunca 

evi sahibi olan babası veya annesini kırma hakkına sahip değildir. 

 
 

                                                            
12 "Bendeyi taht"- gelin 
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32. Nar, Elma, Şeker Atma Geleneği 

Bugün İran'ın Sulduz ilçesinde bir başka gelenek ortaya çıkıyor.  Bu 

topraklarda, gelin avluya girmeden önce, damat yanına üç elma alır ve 

yüksek bir yere (çoğunlukla çatıya) tırmanır. Gelinin getirilmesini sabırla 

bekler. Gelin düğün bahçesine girer girmez, damat bu elmaları tek tek 

gelinin başına atar ve sonra biraz bozuk paralar saçar. Bir elma atmak, 

hayalimize ulaştığımız anlamına gelir. Gelini getirmeyi başardık – demektir. 

Aşağıdaki gençlerden biri, havaya saçılan bozuk paraları yakalamayı 

başarırsa çok mutlu olur. Çünkü gökyüzünde az miktarda para tutan bir 

insan, gelecek yıl böyle bir düğün töreninin onun da kaderi olacağına inanır. 

Eskiden gelinin geldiği günlerde elma fırlatma geleneği Nahcivan 

düğünlerine de özgü özellik olmuş. Aslen Nahçıvanlı olan Safar Aliyev'den 

aldığımız bilgiye göre damat tavana çıkmadan önce elmaları bozulmadan 

kalması (dağılmaması) şartıyla çoğunlukla 8, bazen 6 parça halinde keser. 

Gelinin gelişinin arifesinde çatıya çıkarak, bıçakla dilimlenmiş ama formda 

kalan üç elmayı da geline doğru fırlatır. Elmalar gelinin kafasına çarptığında 

dilimler halinde dağılır. Nahçıvan düğünlerine ait elmaları bu şekilde birkaç 

parçaya dilimlemenin asıl amacı, geline dokunduğunda onu yaralamanın 

etkisini azaltmaktır. 

Belirtilmelidir ki eski zamanlarda Zencan bölgesinde, özellikle Ebher 

yöresinin düğün törenlerinde nar atmanın bir gelenek olduğu 

unutulmamalıdır. Daha sonra bir kaza nedeniyle nar atma geleneği yerini 

elma aldı. Bir zamanlar bu konuda Ebher âşık ekulünun temsilcisi olan 

merhum sanatçı Cahanbahşi Caferi (Bkz: Resim № 7)  böyle bir hikâye  

 

 

 
 

 

 

Resim № 7. Âşık Cahanbahşi Caferi 
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anlattı: “Bir gün Ebher civarında bir düğüne davet edildim. Damat çatıya 

çıkar ve nişanlısının gelmesini sabırsızlıkla bekler. Gelin, yöresel 

geleneklere göre at sırtında getirildiğinde elindeki narı gelinin kafasına 

doğru fırlatır. Nar gelinin gicgahına13 çarptığı anda canını Allah'a teslim 

eder. O günden beri bu ülkede nar atma geleneği elma atma ile değiştirildi.” 

İran'ın bazı bölgelerinde, özellikle Garadağ'ın bazı yörelerinde, gelin 

geldiğinde damadın iki veya üç büyük parçalar halinde “Kelle gend”  

fırlatması alışılmış bir şeydi.  Daha sonra zamanla bu alışkanlığın yerini 

küçük parçalar halinde kesme şekeri almıştır. Şu anda damat, gelini 

tehlikeye atmamak için nişanlısının kafasına bir avuç doğranmış şeker 

döküyor. 

İnanışa göre, kesme şeker serpme geleneği, gelinin adımlarının başarılı,  

ayaklarının uğurlu, dilinin ise tatlı olduğunun bir göstergesidir.  
 

33. Düğün Evinde Farklı Amaç İçin Odalar 
 

Düğün arifesinde odalar üç amaç için kullanılmaya ayrılmıştır. 

1. Oda.  Bayanlar için. Burada sadece kadınlar eğlenir. Biri tef14 çalıyor, 

diğer kadınlar tef ritmiyle dans ediyor, tek kelime ile kendi kendilerine 

çalıyor ve şarkı söylüyorlar. Bu odaya hiçbir erkek veya sanatcı âşıklar 

girme hakkına sahip değildir. Bu ülkede kadın şarkıcılara başka müzisyen 

gruplarının eşlik etmesi ve elektrikli hoparlörlerle çalmasının yasak olduğu 

da unutulmamalıdır.   

2. Oda.  Davetli misafirler için tasarlanmıştır. Rengârenk halılar ve 

çeşitli kilimlerle süslenmiş bu odada konuklar yerde yan yana oturuyor, çay, 

sigara ve ashugların oyunlarını ve şarkılarını dinliyor. (Bkz: Resim №  8) 
 

 

 

 

Resim № 8.  Düğnde âşıkların çalıp söylemesi için ayrılmış oda.                     

Âşık Muhammet Ferzane 

                                                            
13 Gicgah – Kafanın kulaklardan alın kemiğine kadar olan yan kısmı.Bkz: Altaylı S. 

“Azerbaycan Türkce Sözlüğü”, İstanbul - 1994, S.524  
14 Tef - darbuka 
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3. Oda.  Sağdıç15 ve solduç16 ile birlikte sadece damat için ayrılmıştır. 

Bu odada damat ve arkadaşları konuşuyor, gülüyor ve eğleniyor. Düğün 

zamanı damadın tıraş olma alışkanlığı işte bu evde gerçekleşir. 
 

34. Düğün Töreninde Video Çekimi   
 

Tebriz düğünlerinin son yıllardaki geleneklerinden biri de töreni kamera 

ile çekmek. İran'da film yapımcısı olarak kameramana “filimberdar” denir.  

Modern düğünlerin özelliklerine göre, törenin sahibi önerilen oranı kabul 

ettikten sonra, film yapımcısı film çekmek için orayı ziyaret eder. Ya da 

âşık, grubunda bir kameramanla birlikte gelir. Bu arada, yakın zamanda bazı 

Tebrizli âşıkların gruplarına bir kameraman da dâhil ettikleri 

unutulmamalıdır.  Bu kişiyi gittikleri her düğüne götürürler. Tebriz âşık 

ekulü'nün yetenekli sanatçısı Abbas Muhammedi (Bkz: Resim № 4), film 

yapımcısı Ali Lütfi'yi de grubuna dâhil etti. Âşık İsmail Gamberi (Bkz: 

Resim № 3), düğüne Allahverdi adında bir filmberdar götürür. 

 
II FASIL: İRAN’IN BATI AZERBAYCAN DİYARINA ÖZGÜ ÂŞIK 

DÜĞÜNLERİ VE GELENEKLERİ 
 

1. İran Düğünlerinin Gerçekleştirildiği Mevsimler ve Tarihler 
 

Salmas âşık okulunun temsilcisi Âşık Manaf Mahmudoğlu'ndan (Bkz: 

Resim № 9) aldığımız bilgiye göre İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde  
 
 

 
 

 

Resim № 9. Âşık Manaf Mahmudoğlu. 

                                                            
15 Sağdıç - düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse. 
16 Solduç - Damadın ve kızın iki yanındaki nedimelerden sol tarafta bulunan. 

Sağdakine "sağdış" Soldakine "solduş" denir. 
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(Urmiye, Salmas, Hoy) yapılacak düğün törenlerinin tarihleri yaz 

mevsiminin sonuna doğru başlar. Ancak Siyabaz'ın kendine ait  

geleneklerine  göre bu ülkede düğünlerin baharın simgesi Novruz'un 

gelişiyle başlayıp bir ay içinde bitmesi çok ilginçtir.  Hoy ilçesine bağlı 

Siyabaz, Zorava, Yekhanat yerleşimlerinin geleneğine göre evlenmek 

isteyen gençler bu yıl nişanlanıp gelecek yıl, yani bir yıl sonra evllilik 

yaparlar. Ancak Hoy ve Salmas şehrinin geleneğine göre damat adayları 

nişanlandıktan sonra bir ay, bazen birkaç ay içinde evlenirler ve gelini 

getirirler. 
 

2. İran Düğünlerinin Yasak Ayları 

Özellikle İran'da Safar, Muharrem ve Ramazan aylarında düğünlerin 

yasak olduğu unutulmamalıdır. Çok nadir durumlarda, bazen oruç ayı 

boyunca bir nişan töreni düzenlenebilir. 

3.İstişareler 

İran Türkleri arasında yapılan düğünler çeşitli özellikleriyle dikkat 

çekiyor. Düğün geleneğinin özelliklerinden biri de istişare ve danışmanlığa 

dayanmasıdır. Bu süreçte birçok konu tavsiye ve istişareler temelinde 

çözülür. Yaşlılar ve ihtiyar şahısların ilginç öneri ve tavsiyelerinden yola 

çıkarak akılcı kararlar verirler ve bu sorunları doğru çözmeye çalışırlar. 

İstişare ve tavsiyeler töreni konu bakımından farklıdır. Bunlar sorunun 

çözümüne ilişkin ana tartışmalardır.  
  

4.Hangi Aileler ile Akraba Olma Konusunda İstişare 
 

a. Damadın baba ve annesi evladının evlilik yapmadan önce herhangi 

bir aileyle akraba olmak konusunda ve hangi soyla ilişkili olacakları ile ilgili 

fikir alışverişinde, istişarede bulunurlar.  Seviye açısından, kızın ailesinin 

oğlanın ailesiyle uyumu tartışma konusu olacaktır.  Çeşitli tavsiye ve 

istişarelere dayanarak ortak bir sonuca varılarak, kesin bir fikir üretirler. Bu 

tartışmalar sonucunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilir. 

b. Belirli bir aile ile akrabalık konusunda genel bir anlaşma varsa, o 

zaman başka bir konu tartışma konusu olacaktır. Bu tartışma, kız tarafının 

fikrini öğrenmek ve araştırmak için elçiliye gitmekle ilgilidir. Bu konudaki 

istişareler esas olarak iki soruyla karakterize edilir. 

A. Elçiliğe gitmek ne zaman ve hangi tarihte olmalı? 

B. Elçilik gününde törene kimler katılmalıdır?  Belirli kişilerin sayısı ve 

isimleri tartışma konusu olacaktır. 
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5.Karşılıklı Müşavere ve Tavsiye 

 

Bu tartışmalar üç aşamadan oluşmaktadır.  

1. Aşama: İlk etapta gelin tarafı damat tarafın elçileri ile görüşecek. 

Görüşlerin net bir şekilde incelenmesi için önemli olan bu tartışmalarda kız 

tarafının temsilcileri (baba ve anne) bu konuyla ilgili görüşlerini dile 

getiriyor. Bu tutuma göre, kız evindeki insanlar ana konuyla ilgili 

memnuniyetsizliklerini ifade ettiklerinde, karşılıklı istişare ve 

değerlendirmenin sonucu olumsuz bir karar olacaktır. Şayet elçilerin erkek 

tarafından yaptığı teklife rıza işareti varsa kızın evi olumlu bir tavır verir. 

2. Aşama: Kızın tarafdan olumlu yanıt alındıktan sonra karşılıklı 

istişarelerin bir sonraki aşaması nişan töreni ile ilgili olacaktır. Bu konudaki 

görüşmeler oğlanın evi ile kızın evi arasında yapılıyor. Müzakereli istişareler 

iki yönü ile dikkatiçeker.  

a. Nişan töreninin tarihi, ayı, günü, belirli tarih ile ilgili görüşmeler. 

b. Nişan törenine katılacak kişilerin belirli adı ve sayısı hakkında 

istişareler. 

3. Aşama: Nişan töreninden sonra sıra karşılıklı istişarelerin üçüncü ve 

son aşamasına gelir. Görüşmeler düğün tarihi ile ilgilidir. Bu törenin ne 

zaman, hangi ayda, hangi gün, hangi mevsimde yapılacağı konusunda 

görüşmeler sürer. Karşılıklı danışma ve varılan genel mutabakat temelinde 

düğün tarihi belirlenir: yıl, ay, gün, saat ve mevsim. 
 

6. Müzisyen Konusunda Tartışmalar Tavsiyeler 

 

Düğünden birkaç gün önce, köyün yaşlıları bir araya gelir ve bu önemli 

kutlama için bir şarkıcı-müzisyen veya bir âşık getirmek için danışırlar. Bu 

danışma, genel bir yaklaşımla karakterize edilir. Sorunun genel tartışması, 

onu belirli bir sorunun çözümüne götürür. Bu özel sayının konusu, düğüne 

hangi şarkıcı veya üstat aşığın davet edilmesi ile ilgilidir. Bu tartışmanın bir 

sonucu olarak, belirli bir müzisyen veya sanatçının adı bilinecektir. 

 

7.Farklı Hizmetlerle İlgili İstişare 
 

Hizmet sektöründe tartışılan ana konular şunlardır:  

1. Tartışılan konulardan biri törende belirli hizmet alanları. Bu 

istişareler sonucunda yakınlarından seçilen gençlerden düğün sırasında 

kimin ne yapacağı belirlenecek.  Hizmet edecek gençler sorumluluklarının 

tam olarak ne olduğunu bilebilir. Böylece düğün sırasında tören sonuna 

kadar belirlenen hizmet alanında çalışırlar.  

2. Düğün sürecinde parayı alacak kişinin tam kimliği. Âşıkların 

katılımıyla İran'da düzenlenen düğün törenlerinde meclis üyeleri tarafından 

verilen hediyeleri toplayacak kişinin belirlenmesi ve istenilen adrese teslim 

edilmesi. Alınan tavsiyelere istinaden bu hizmeti yakınları arasında en 
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güvenilir kişiye emanet ederler. Bu şahısın işlevi o anda sipariş için verilen 

parayı alıp bu iş için görevlendirilen kişiye teslim etmektir. 

3. Çayçılık hizmetinde çalışmak üzere gençlerin atanması. 

Tartışmalardan biri, çay işine kimin bakacağını belirlemektir. Bu konudaki 

istişareler iki açıdan yapılmaktadır.  

a. Çaycıbaşı17 olarak çalışacak kişinin adının tartışılması.  

b. Tepsilerde “Armudu istekan”18ları (Bkz: Resim № 10) taşıyacak kaç 

kişinin ve gençlerin tam adlarının tartışılması. 
 

     
 
 

Resim № 10. Tepsi içinde armudu istekanlar 
 

Bu tartışmalar sonucunda herkes işinin ne olduğunu öğreniyor. Düğün 

töreninde çaycı olarak hizmet verenler görevlerinde farklılık gösterir. Bu 

hizmetler, ev sahiplerinin görevlendirdiği kişilere göre üç yönde 

verilmektedir. Çay işletmelerinde başlıca hizmet alanları bunlardır. 

A. Alanda: Çaycıbaşı19 ana kişi olarak kabul edilir. İşte bu şahsın düğün 

sırasındaki hizmetleri şu şekildedir:  

1. Ara sıra köz yakarak semaveri sıcak tutmak ve sıcaklığını kontrol 

etmek. 

2. Demkeşlerde20 çay demlemek. 

3. Kelle gendleri özel makasla parçalayarak kıtlama haline, kesme 

şeker haline getirmek. (Bkz: Resim № 11 ) 
 

  
 

Resim №  11. Büyük parçalı şekerin kıtlama haline getirlime yöntemi  

                                                            
17 Çaycıbaşı – çaya başkanlık yapan kişi, çay başkanı 
18 Armudu stekan -armud şeklinde olan çay bardağı.  Rusçadaki stakan kelimesinden 

azerbaycan türkçesine ve farsçaya geçmiştir. türkiye'nin bazı yörelerinde de 

kullanılır. stekan, istikan şeklinde telaffuz edildiği de olur. 
19 Çaycıbaşı – çay işlerine başkanlık yapan kişi 
20 Demkeş – demlik  

https://eksisozluk.com/?q=stakan
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4. Boş kapların doğranmış şekerle doldurularak ve hazır tutulması.  

5. Armudu biçimli stikanlarda demlenmiş çayı süzmek. 

6.  Azalan I semaver için, haşlanmış II semaverinden hazır sıcak su 

ilave edilimekle doldurulması.  

7. Kirli çay stikanları, tabakları durulayıp bir havluyla kurulamak. 

B. Alanda: Bu alanda hizmet veren kişi, çaycının başkan yardımcısıdır. 

Çaycıbaşı'nın sağ kolu olarak kabul edilen bu kişinin düğün sürecinde 

yaptıkları şöyledir:  

1. Devamlı olarak boşalmış semaveri suyla doldurmak. 

2. Kömürleri tutuşturmak ve özel borudan semaveri ateşlendirmek. 

3.  İkinci yedek semavere köz koyub ve kaynatmak. 

4. Demlik içinde kalan eski posaları ve diğer çöpleri taşıyarak özel 

yerlere atmak. 

5. Çaycıbaşının çaydanlıkları için ilave köz hazırlanması. 

 

C. Alanda: Devamlı olarak gençler misafirlere çay dağıtmaya hizmet 

ediyor. Konuklara çay ikram edenlerin sayısı değişiyor. Bazen 4-5, bazen 6-

7 kişi hizmet veriyor. Bu kişilerin tören sırasında yaptıkları işler şu 

şekildedir: 

1.Törene davetli misafirlere zamanında çay ikram edilmesi.  

2. Konukların önünden boş armudu stikanların toplanması.   

3.Boş şeker tabaklarını dolu olanlarla değiştirmek. 

4. Sigara içen misafirlerin önünde izmaritle dolu kül tablalarının 

çıkarılması ve boş kül tablaları ile değiştirilmesi. 

 
8. Düğünün Gıda Sorunları İle İlgili Tavsiye  

 

Düğün yemeği konularında istişareler üç aşamada yapılır.  

1. İstişare: İlk tartışma konusu akşam yemeğinin nerede hazırlanacağı 

olacak. Bu tartışmalar sırasında düğün evinde misafirlere akşam yemeğinin 

nasıl hazırlanacağı ya da restorandan hazır gelip gelmediği konusunda görüş 

alışverişi yapılır. Farklı görüşlere göre bazıları evde yemek yapmayı 

önerebilir. Diğerleri yemeklerin mutfaklarda hazırlanmasını önermektedir. 

Son olarak, tartışmalar sonucunda oybirliğiyle karar verirler.  

Evde akşam yemeği pişirilmesine karar verilirse, bir sonraki sorun 

tartışma konusu haline gelir.  

2. İstişare: Bu tartışmaya dayanarak, yemekleri hazırlamak için hangi 

şefin davet edileceği hakkında görüşmeler yapılacak. Son olarak, belirli bir 

kişinin adına ilişkin görüşler, farklı teklifler temelinde kararlaştırılır. Bu kişi 

ayrıca törenden bir veya iki gün önce düğün evini ziyaret eder. 
3. İstişare: Bu tartışmadan hareketle aşçıya pişirme sürecinde yardımcı 

olacak kişilerin sayısı ve isimleri analiz edilerek netleştirilir.   
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4. İstişare: Toplantının şefi, davet edilen misafir sayısına bağlı olarak 

birçok temel ürünün satın alınması konusunda değerli önerilerde 

bulunacaktır. Bunlar satın alınacak ana yiyeceklerdir.  

1.Un. 

  2. Pirinç. 

  3. Yağ. 

  4. Et (çoğunlukla tavuk, bazı durumlarda sığır eti veya koyun eti) 

  5. Şeker. 

  6. Tuz. 

  7. Kuru çay. 

  9. Farklı baharatlar. 

  10. Çeşitli yeşillik (keşniş21, dereotu, yeşil soğan, kever22 vb.) 

11. Devlet tarafından yapılan koyu kahve rengınde pepsıkolaya benzer 

hazır tatlı içecekler. (Hurmadan yapılmış Nüşabe) 

12. Zırnış23 (ziriş olarak da adlandırılır) (Bkz: Resim № 12 ) 

 

 

 
Resim № 12. Ziriş-Zırnış 

 

Önceden belirlenmiş gıdaların tümü hazır olduğunda aşçı, hizmetinde 

bulunan yardımcıları ile çalışmaya başlar. Yemekler genellikle iki çeşidde 

olur. Tavuk supu24 çorbası ve Pilav. Bu yemekler törenden önce, akşam 

yemeğinden hemen önce hazır olacak. 

Şayet tartışmalar sonucunda başka bir öneri kabul edilirse, düğün töreni 

için özel aşçılardan birinde sipariş verildikten sonra yemekler hazırlanır. Bu 

arada mutfaklarda hazırlanan yemekleri (özellikle pilavı) kapaklı özel beyaz 

plastik kaplarda getirmek İran'da son zamanlarda moda oldu. Bu tür törenler 

için yemekler, akşam yemeğinden yaklâşık yarım saat önce servis edilir ve 

katılımcı sayısına göre her bir kişi için ayrı bir yemek (pilav) veya bir 

tavukgöğsü veya tavuk budu aynı plastik kap içerisine konur ve sıcak tutmak 

için ağızı bağlanır. Bu şekilde özel tırlarla taşınır ve yüklenir. Böylece onu 

düğün evine götürürler ve düğüne davetli misafirler arasında dağıtılır.  

                                                            
21 Keşniş – aşotu 
22 Kever – yabanı soğan 
23 Zırnış, ziriş - İran’da ve Azerbaycan’da kırmızı nar tanesine benzer, ekşi tadı olan 

bir tür bitki 
24 Sup - çorba 
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9. Yiyecekleri Meclis Üyelerine Dağıtacak Kişilerin Tartışma Konusu  
 

Tören sırasında yiyeceklerin taşınması, aynı zamanda kirli, bulâşık boş 

tabakların masadan taşınması ile ilgili istişareler iki özelliğe sahiptir.  

a. Bu hizmet için kaç gencin tahsis edileceğine dair görüşmeler.  

b. Bu kişilerin kimlikleri ve isimleri hakkında istişareler.  

Sayıları blinen, isimleri tespit edilen kişilerin düğün töreni günü 

gerçekleştirilecek aktivite dört fonksiyonla karakterize edilir. 

1. Fonksion. Yapılan istişareler neticesinde bu servise atanan gençlerin 

akşam yemeğine hazırlanmasında temel faaliyetlerinden biri sofrayı 

kurmaktır.  

2. Fonksion.  Akşam yemeğinde özel plastik tabaklarda bulunan pilavı 

veya yeyecekler büyük tepsilerde toplanarak her misafire dağıtılır. 

3. Fonksion. Yemek töreninin ardından kirli tabaklar masalardan 

toplanarak büyük tepsilerde tekrar dışarı çıkarılır. 

4. Fonksion. Yere döşenen plastik masaları yiyecek artıklarından 

temizledikten sonra tekrar ortadan kaldırılmasından oluşur.  
 

10. Düğün Törenlerinde Çeşitli Yemekler 
 

Düğünlerde yemek vermek halk geleneklerinden biridir. Yemekler düğün 

törenlerinin güzelliğidir. Bu açıdan yemek yemeden herhangi bir düğün 

kutlamasını hayal etmek imkânsızdır. Düğünlerin manevi besini şarkıcılar ve 

âşıklar çalıp söylemesi, maddi besini ise çeşitli yemeklerdir. Törenlerde 

yiyecek ve içecek vermek, toplantıya katılan misafirlere düğün sahibinin 

gösterdiği saygı ve saygınnın göstergesidir. Bu bakümdan düğün sahibi, bu 

değerli misafirlere en lezzetli yemekleri sunmaya çalışır. Davetlileri ekmek 

ve tuzla karşılamak, onlara çeşitli yiyecek ve içeceklerle ikramda bulunmak 

düğün sahibinin en ulvi isteklerinden biridir. Bir düğünde yemek ikram etme 

geleneği, ailenin sahibi tarafından yıllarca büyük acılarla büyütülen oğlunun 

bu güzel ve değerli gününü görme hayalinin gerçekleşmesinin bir 

kutlamasıdır. Bu nedenle, bu önemli günde tabii ki, hem ev sahibini hem de 

aile üyelerini memnun eden işaret katılımcıların her birinin masada çeşitli 

yemeklerin tadını çıkarmasıdır. Bu bağlamda, her ebeveyn elbette bu törene 

hazırlanırken kendi yeteneklerini, fırsatını da hesaba katar.  
Farklı bölgelerde servis edilen yemekler de birbirinden farklıdır.  

1. İran'ın farklı yerlerinde bu düğünler için çeşitli yemeklerin 

hazırlandığı unutulmamalıdır.  Salmas âşık ekolü temsilcisi Manaf 

Mahmudoğlu'na (Bkz: Resim № 9) göre Hoy ili yakınlarındaki Yekhanat 

kasabasında düğünlerde davetli misafirlerin sayısına bağlı olarak en az üç 

bazen dört koç kesiliyor. Etler uygun parçalara ayrıldıktan sonra büyük 

tencerelerde pişirilir. Son olarak, uygun miktarda tuz ve patates eklenir.  ( Bu 
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arada belirtmek gerekir ki patates bitkisine İran'da, “yer elması”25, geçmişte 

Anadolu'nun Erzurum bölgesinde “kartol”, son yıllarda “patates” olarak 

anılmakta)  Tören için hazırlanan bu yemeğe Yekhanat civarında Şorpa 

denir. Akşam yemeğinde her misafir için ayrı bir tabağa haşlanmış bir büyük 

parça et veya iki küçük parça et, biraz et suyu ve bir parça haşlanmış patates 

konur. Böylece her misafir için masaya gönderilir.  İran'ın diğer bölgeleri 

için geleneksel olan çorba ve pilav bu bölgede servis edilmiyor. 
2. Zorava yerleşimine bağlı Kalvanis köyünde her misafir için ayrı 

tabakta birer pilav, bir parça tavukgöğsü veya budu ve bir kâşık 

bulunmaktadır. İkinci bir tabağa taze yoğurt ve biraz yufka konur.  Belirtilen 

alandaki tepsi sayısının toplantıya katılan misafir sayısına eşit olduğu 

unutulmamalıdır. Her misafir için tepsilerdeki yiyecekler de yemekten sonra 

geri taşınır.  Tepsi içinde bulunan kirli, bulâşık tabakları masadan çıkarmak, 

bunu yapmakla görevli gençlerin sorumluluğundadır. Bu hizmet için seçilen 

gençler, törenden birkaç gün önce düğün sahibinin yakınları tarafından 

yapılan istişarelere göre atanır. Bunu, “Yiyecekleri Meclis Üyelerine 

Dağıtacak Kişilerin Tartışma Konusu” bölümünde detaylı olarak konuştuk. 

Son yıllarda birçok insanın kötü yaşam koşulları elbette düğün 

yemeği sayısının azalmasına neden oldu. Bu açıdan İran'ın farklı yerlerinde 

çeşitli düğün yemekleri hazırlanmaktadır. Örneğin Sup26 ve Pilav. 

İlk yemek, haşlanmış tavuk suyunda yapılan sıvı bir yemektir. 

Kırmızı yapmak için üzerine biraz domates eklenir ve İrana özgü kuru üzüm 

tanesi büyüklüğünde ekşi tadı olan koyu kırmızı renkli zırnış serpilir. 

Hürremdere'de bu bitkinin kuru haline ziriş de denir.  

İkinci yemek tüm düğün töreninin şahı ve süsü pilav yer alar. İran'ın 

meşhur Han ve Sadri isimli pirinçinden yapılan pilav tadı ve etkileğici 

kokusu ile daha güzeldir. 

Üçüncü yemek, suda haşlanmış tavukgöğsü veya tavuk budu. Tebriz 

düğünlerinde ikisinden biri akşam yemeğinde pilava dahaçok önem verer.  

Salmas düğünlerinde tavukgöğsü veya tavuk budu (bacağı) önce 

temiz boş bir kâseye konur ve üzerine pilav dökülür. 

Bazı Kerec düğünlerinde temiz bir tabağa kıymadan yapılan “lüle 

kebab”27 denen kuzu kebabı konularak üzerine pilav dökülür. 
 

 

11. Yemek Yeme Kaideleri 

 

Akşam yemeğinde sırayla getirilen yiyecekleri yemenin kuralları vardır. 

Yemekleri yeme yöntemleri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Örnek 

                                                            
25 Yer elması - patates 
26Sup - çorba  
27 Lüle kebab – kuzu etinden yapılmış kıyma kebap 
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olarak Âşık Manaf Mahmudoğlu (Bkz: Resim № 9) Salmas şehrinde 

enstrümanıyla katıldığı 

düğün kutlamalarını gösterebiliriz. Yerel geleneğe göre, misafirler için 

avluya iki kişilik masalar kurulur. Her masaya sadece iki misafir için iki 

tabak kever isimli yabani soğan ve  “şüyüd”28 (Türkiye'de dereotu olarak 

adlandırılır) yerleştirilir. Daha sonra özellikle küçük tepsilerde yaklâşık iki 

kişi için yeterli yufka, her sofra için iki yemek kaşığı ve bir tuz tabağı 

getirirler. Salmas düğünlerinde akşam yemeği dört aşamalı olarak yenir. 

1. Aşama. Akşam yemeğinin arifesinde her misafir sofradan 

Bessimillah demekle önce yufka ile yeşillik yer. Yufka'nın yeterli olmadığını 

gören genç hizmetkârlar yine yufka getirerek masanın üzerindeki özel bir 

tabağa koydular. Yemeğin ilk aşaması bununla bitiyor.  

2. Aşama. Bu aşamada her misafir için küçük demir taslarda tavuk 

suyundan yapılan sup yani çorba gelir.  İran düğünlerinde verilen çorbada,    

" Düğün Törenlerinde Çeşitli Yemekler” bölümünde bahsettiğimiz gibi küçük 

kuru üzüm büyüklüğünde ekşi tadı olan kırmızı renkli ziriş adlı baharat ilave 

ederler. Gözlemlerimize göre çorba iki şekilde içilir.  

a) Tebriz'in civarında çorbaya kuru yufka döküyorlar. Daha sonra tas 

içinde olan ıslatılmış yufkalrarı kâşıkla karıştırarak yerler. 

b) Şayet masada yufka olmzsa çorba basitçe içilir.   

Çorbanın sona ermesi, yemenin ikinci aşamasının bittiğini gösterir. 

3. Aşama. Bu aşamada, "Düğün Törenlerinde Çeşitli Yemekler” 

bölümünde bahsedildiği gibi, İran’da yaygın olan aromalı pirinçten yapılan, 

düğün şenliklerinin ana yemeği aş, (pilav), üzerinde haşlanmış tavuk 

parçaları ile birlikte (tavukgöğsü veya tavuk budu) getirilir. Her misafirin 

damak zevkine ve isteklerine bağlı olarak, pilavın yeme yöntemi dört 

seçenekle kendini gösterir. 

1. Seçenek. Tavuk eti önce, pilav sonra yenir. 

2. Seçenek. Pilav önce, sonra tavuk yenir. 

3. Seçenek. Tavuk kemiklerinden ayrılarak küçük parçalar halinde 

pilavla birlikte yenir. 

4. Seçenek. Pilavlı tavuk eti yufka ile birlikte yenir.  

Meclis üyeleri yemek yedikten sonra Allah'a şükreder ve Elhamdülillah 

derler. 
 

12. Çeşitli Sular ve İçecekler 

 

4. Aşama.  Bu aşama masaya çeşitli içeceklerin getirilmesi ile 

karakterizedir. Akşam yemeğinde çeşitli yemekler yerken Pek çok bölgede, 

özellikle Salmas düğünlerinde, orta boy kaplarda içmek için masaya kaynak 

                                                            
28 Şüyüd – dereotu  
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suyu veya sıradan saf su gelir. Urmiye'nin yanı sıra Tebriz ve Karaj'da 

İran'ın güney kesiminde yetişen hurmalardan yapılan "Nüşabe" adlı siyah 

kahve renkli içecek bir şişe ile plastik bir tüp içinde getiriliyor. Bu ülkede 

plastik boruya "ney" deniyor. Siyah fantaya benzer bu harika tatlı gazoslu 

içecek yemek sırasında tüp ağza alınarak emilerek sıvı boşaltılır. Bu nedenle 

bardağa hiç ihtiyaç yoktur. Son zamanlarda Avrupa ülkelerinde üretilen sarı 

ve kahverengi “pepsicola” ve “fanta” isimli içecekler bazı İran düğünlerinin 

masasında yer alır.  Akşam yemeği vakti bu yemekler yenilip soğuk 

içecekler içildikten sonra çay düşleyenler için sofralar açıldıktan kısa bir 

süre sonra armut bardakta bu memlekete özgü olan ünlü “İgab”, “Sepence” 

vs. isimli çaydan demlenmiş semaver çayı ikram ediler.  Semaver çayı, tüm 

İran düğünlerinin güzelliği ve en popüler içeceğidir. Bu yüzden yemeklerden 

önce ve sonra çaylar tekrar tekrar tazelenir. Yani düğün şenliklerinin 

başından sonuna kadar düzenli olarak çay serisi kesintisiz olarak partiye 

getirilir. 

13.  Sebzeler, Meyveler. 
 

İran'ın bazı bölgelerinde, gıdayla ilgili başka bir gelenek, çeşitli sebze ve 

meyvelerde kendini gösterir. Farklı mevsimlerle bağlantılı törenlerin 

yapıldığı aynı mevsimde yetişen birbirinden lezzetli meyveler, birçok 

düğünde de sofraları süslüyor. Bu açıdan bakıldığında bazı sofralarda elma, 

armut, üzüm, salatalık, karpuz ve kavun ağırlıklı olarak görülmektedir. Bu 

meyve ve sebzeler genellikle akşam yemeğinden önce masaya konur. 

Ardından, düzeneğin her bir üyesi için ayrı bir tabağa bir parça meyve 

yerleştirilir. Bazı düğünlerde küçük bir ev bıçağıyla yıkanmış salatalık ikram 

edilir. Diğer törenlerde, küçük tabaklarda her bir üyeye dilimlenmiş karpuz 

veya kavun dağıtılır. 
 

14. Sofraların Salınıp Kaldlrılma İlkeleri 
 

 

Düğün törenlerinin özelliklerinden biri de sofraların döşenmesi ve 

kaldırılması ile ilgilidir. Genellikle sofralar akşam yemeğinden önce kurulur. 

Kaldırması ise akşam yemeğinden sonra gerçekleşir.  

 
 

15. Sofraların Salınması ve Yemeklerin Törene Taşınma Kuralları 

Düğünlerde sofra düzeni akşam yemeği arifesinde gerçekleşir. Akşam 

yemeği, düğünün birinci ve üçüncü bölümleri arasında gerçekleşir. Düğünün 

ikinci kısmı akşam yemeği olan dönemdir. Bu dönem akşam yemeği için 

tasarlanmıştır. İran düğünlerinde sofrayı kurmak ve yiyecekleri meclise 

taşımak belli bir prensibe bağlıdır. Gözlemlediğimiz düğünlerde yemeklerin 

taşınması belli bir sisteme göre yapılmakta.  
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1. İlk olarak 3-4 veya 5-6 metre uzunluğunda kapron materialinden 

olan sofralar törene davetli konukların montajın önünde halının üzerine 

serilir.  

2. Sadece yufka bazen yufka ile yeşillik (yabanı soğan, dereotu, kişniş 

(aşotu), tarhun, yeşil soğan, tere vb.) ayrıca getirilir.  

3. Tuzluklar masanın uzunluğuna göre yaklâşık üç kişiden birinin 

önüne yerleştirilir.  

4. Her misafir için, yapay plastik tüplü ayrı bir cam şişede, masanın 

üzerine İran yapımı kahve renkli 250 gram karbonatlı tatlı su Nuşabe ikram 

ediliyor.  

5. Sup isimli çorba getirilir. 

6. Meclisin her üyesi için ayrı bir tabakta pilavın üstüne tavukgöğsü 

veya tavuk budu birlikte getirilir.  

Daha önce bahsettiğimiz gibi çayların gelişi sofra temizlendikten sonra 

gerçekleşecek. 

16. Sofraların Kaldırılma Yöntemi 

 

Akşam yemeğinden sonra, sıra masaları temizleme aşamasına gelir. 

Gözlemlerimize göre misafir konukların sofrasını kaldırmanın bir yolu, 

yöntemi var. Pek çok düğünde bu çalışma belli bir prensibe dayandığı için 

aşamalar halinde yapılır. 

1. Sofraya en sonda içerisinde su getirilen sürahiler ilk olarak alınır. 

2. Yenmemiş yufkalar toplanır ve masadan çıkarılır. 

3. Sofradan tuzluklar alınır.  

4. Pilav yenmiş kirli tabaklar masadan çıkarılır. Bu amaçla en büyük 

tepsiler kullanılır. 

5. Masalar yiyeceklerden ve yufka kırıntılarından bir havluyla silinir. 

6. Son olarak, temizlenen naylon sofralar katlanır ortadan kaldırılır  
 

 

17. Âşık Düğün Töreninin Açılış ve Kapanış İlkeleri 

Her düğün töreni, kendi açılış ve kapanış yöntemine sahip olduğu için 

birbirinden farklıdır. Bu törenler genellikle toplantıya davet edilen bir 

sanatçı âşık tarafından açılır ve onun da katılımıyla sona ererdi. Elbette her 

düğün töreninin açılışı bir süre sonra sonuca götürür.  Düğüm töreninin 

başlangıcı geçici olması ile karakterize edilir.  Açılıştan sonra törenin 

gelişiminin bazı aşamalarının sonunda, özellikle kapanış bölümünde, iki 

durumda geçici ve iki durumda kalıcı olması özeldir. 

18. Düğün Töreninin Aşamaları 
 

İran'da son yıllarda yapılan düğünler, önceki dönemlerin düğün 

törenlerinden farklıdır. Araştırmamıza dayanarak, bir günde gerçekleşen, 
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aynı gün biten düğün törenlerinin daha önce de belirtildiği gibi üç aşamadan 

oluşur.   

1. Akşam yemeği öncesi aşama.  

2. Akşam yemeği olan aşama  

3. Akşam yemeği sonrası aşama.  
 

Âşıkların katılımıyla gerçekleşen İran düğünlerinin bu üç aşamasının her 

biri, içlerindeki belirli süreçlerle karakterize edilir. Ayrı bölümlere ait 

işlemler yaklâşık olarak şöyledir.  

 

19. Akşam Yemeği Öncesi,  I Aşamadakı Süreçler 
 

1. Sanatçı, âşık düğün töreninin giriş kısmını hoş sözlerle hayır-

dualarla açar. 

2. Saz adlı enstrümanı ile çalıp söyler. 

3. Farklı şairlerden çeşitli şiirler okur. 

4. Hikâye – destan anlatır. 

5. Meclis üyeleri tarafından para şeklinde gönderilen siparişleri âşık 

türküleri söyleyerek gerçekleştirir. 

6. Davet edilen konuklar, aşığın canlı performansını dinler.  

7. Gerektiğinde meclise semaver çayı getirilir. 

8. Düğün davetlileri töreni izleyemekle neşelener.   

9. Akşam yemeği için aşığın çalıp söylemesine geçici bir duraklama 

verilir.  
 

20. Akşam Yemeği Olan,  II Aşamadakı Sürçler 
 

1. Sanatçı, âşık sazı glifin içine yerleştirir.  Güvenli bir yere koyduktan 

sonra gelir ve misafirlerin yanına oturur.  

2. Genç hizmetçiler aşığa çay getirir. 

3. Yaz ve sonbahar aylarında avluda çalan âşıkları dinleyen misafirler, 

akşam yemeğinde kendilerine ayrılmış odalara geçerek halı üzerinde 

otururlar. 

4. Bu iş için görevlendirilmiş gençler çabuk naylon sofraları getirip sıra 

ile eğleşmiş müsafirlerin önüne yere yatıyorlar. 

5. Birkaç genç adam hazır tabaklardaki yemekleri büyük tepsilerde 

masalara taşırlar. 

6. Yemek yenilip meşrubat içildikten sonra kirli tabaklar boş şişelerle 

birlikte masadan çıkarılır. 

7. Masalar yufka kırıntılardan bir havlu ile silinerek temizlenir. 

8. Naylon sofralar bükülüp misafirlerin önünden kaldırılır. 

9. Yine armut bardaklarda semaver çayları getirilir. 

10. Âşık enstrümanı alır ve düğünün üçüncü aşamasının giriş kısmı için 

sazıyla törenine katılır. 
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21.  Akşam Yemeğinden Sonrakı, III Aşamadakı Süreçler 

 

1. Düğünün aşığı "Divani" ile toplantıyı yeniden açar. 

2. Eksikse, meclisin aşığı destana devam edecek, hikâyenin devmını 

anlatacak.  

3. Para şeklinde verilen siparişleri çalıp okur ve meclis üyelerini 

memnun salmağa kayret gösterer.  

4. Sonraki emirler gönderilir ve âşık bu sipariıleri yerine getirir. 

5. Kız evinden damat için düğüne honcalar getirilir.  

6. Damadı giydirirler. 

7. Damadı medh övgü etmek için “Bey tarifi” başlar. 

8. Damat dans etmeye davet edilir. 

9. Damadın kafasına “Şabaş”29 adlı para serpilir.  

10. Âşık hayır-dua verib düğün törenini tamamlar. 

11. Âşıklar düğün sahibi ile kararlaştırılmış evini maaş ve kararlaştırılan 

orandan memnun bir şekilde terk eder. 

12.  Konuklar evlerine dağılır. 

Gözlemlerimize dayanarak, bu aşamaların her birinin kendi açılış ve kapanış 

ilkelerine dayandığı sonucuna vardık. Her aşamanın ayrı açılma ve kapanma 

prensipleri kalıcı ve geçicidir ve geliştirdiğimiz sistemin içine 

yerleştirilmiştir. 

 

1. Akşam yemeği öncesi aşama 

a. Geçici açılış. 

b. Geçici kapatma 

 

2. Akşam yemeği  olan aşama 

a. Geçici açılış. 

b. Kalıcı kapatma. 

 

3. Akşam yemeğinden sonrakı aşama 

a. Geçici açılış. 

b. Kalıcı kapatma. 

 

Bu sistemden bir daha anlaşılıyor ki her üç aşama düğün töreninin açılıp 

kapanması ilkesine dayanmaktadır. 

1. a)  Düğün töreninin ilk aşaması geçici açılış, iki karakter özelliği ile 

karakterizedir. 

A. Düğün töreninin genel açılışınıilan eder. 

                                                            
29 Şabaş- düğünlerde dans edenlere, damada veya çalğıçılara verilen para, bahşiş. 
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B. Düğün töreninin akşam yemeğine kadar olan ilk bölümünün 

açıldığını duyurur. 

1. b)  Geçici kapatmanın da iki özelliği vardır.  

A. Düğün töreninin akşam yemeğine kadar olan ilk bölümünün kapanış, 

son işlevidir. 

B. Düğün töreninin akşam yemeği kısmına geçişin bir fonksiyonudur. 

2. a) Düğün töreninin ikinci etabının bir parçası olan geçici açılış, 

sadece bir özelliği ile karakterizedir.  

A. Düğün töreninin ikinci aşaması olan akşam yemeğinin açılış 

işlevidir. 

2. b) Düğün töreninin ikinci aşamasının bir diğer bileşeni olan kalıcı 

kapanış iki özelliği ile karakterizedir. 

A. Düğün töreni sırasında akşam yemeği olan ikinci bölümün son 

işlevidir. 

B. Düğün töreninde yemekten sonra üçüncü aşamaya geçişin bir 

fonksiyonudur. 

3. a) Düğün töreninin üçüncü bölümünün bir parçası olan geçici açılış, 

sadece bir özelliği ile karakterizedir. 

A. Düğün töreninde yemekten sonra üçüncü etabın açılış fonksiyonudur. 

 

3. b) Düğün töreninin III. kısmının bir diğer bileşeni olan kalıcı kapanış, 

iki özellik ile karakterize edilir. 

A. Düğün töreninde akşam yemeğinden sonra gelen bir sonraki 3. 

Aşamanın kapanış işlevidir. 

B. Düğün töreninin genel sonucu olan kapanış işlevidir. 

 

Düğün şenliklerinin gelişimi, bu törenlerin açılış ve kapanış esaslarına 

göre bölümlerden oluştuğunu göstermektedir. Bir günlük düğün törenlerinin 

gelişim sürecinin iki geçici ve iki kalıcı olmak üzere üç açılış ilkesine 

dayandığını gösterdiğimiz sistemlerden anlaşılıyor. Her düğün töreninin 

başlangıcı, yani tanıtım aşamasının açılışı kendini gösterdiği gibi, son bölüm 

de kapanışla biter.  Bu açıdan yaklaştığımızda, düğün kutlamasının açılış 

kısmının geçici, kapanış kısmının ise kalıcı olduğu sonucuna vardık. 

Dolayısıyla ikisinin karşılaştırılması, açılış töreninin kısa ömürlü ve 

kapanışın uzun ömürlü olduğunu ortaya koyuyor. Geleneksel olarak, 

kapatılan toplantı bitmiş sayılır. Bundan sonra düğün daha devam etmez.  

Çünkü bu tür düğünler gerçek aşka dayandığı için bir kez yapılmakla 



40 | PROF.DR. İLGAR CEMİLOĞLU, FİRUZE İMAMVERDİ 

 

sonuçlanar. Âşıklarla bir günlük düğün törenlerinin açılışı ve kapanışına 

kadar geçen süre genellikle 6-7 saat bazen 8-9 saattir. 

 

22. Âşık İcracılığında Düğün Töreninin Aşamaları 

 

Düğün törenine, âşık performansı açısından bir süreç olarak 

yaklaşıldığında, esas olarak üç aşamalı olarak dikkat çekiyor. 

1. Aşama. Âşık performansında düğün törenini açılış-ana bölümü. 

2. Aşama. Âşık tarafından gerçekleştirilen düğün töreninin orta kısmı. 

Bu bölüm, atmosfere ve törenin niteliğine bağlı olarak iki şekilde kendini 

gösterir. 

a) Destanlar, masallar ve efsaneler bu bölüme aittir. Damadın övgülerine 

kadar, yani “Bey tarifine” kadar usta sanatçı bu bölümde destanlardan, 

masallardan ve efsanelerden birini anlatmaya başlar ve sazı ile çalıp 

performansını sergilemekle toplantıya liderlik eder. 

b)  “Şabaş” isimiyle para şeklinde gönderilen siparişlerin icra edilmesiyle 

yerine getirilmesi bu bölüm ile karakterize edilir. Bu bölümde, toplantıya 

katılanların her biri sevdiği bir hava veya şiir dinlemek arzulamış olursa para 

şeklinde “şabaş” gönderip âşık sanatcıya sipariş ediyor. İşte âşık sanatçı bu 

bölümü nakit para olarak verilen siparişlere göre yönetir. Bu arada not 

etmemiz gerekir ki sipariş kelimesine İranda “derhast” denir. 

3. Aşama.  Düğün töreninin son kısmı. Bu bölüm esas olarak damadın 

tanımı ile karakterize edilir. Süreç açısından ustaların müzik üzerine 

canlandırdığı damadın övgü dizisi, âşık performansının son bölümüdür. 

 

23. Aşığın Katılımı İle Meclisin Açılış Kuralları  

 

Düğün töreninin başlangıcı olarak değerlendirilen giriş bölümü geçiş 

aşamalarından oluşuyor. Geçiş süreci dört ana aşamada kendini gösterir. 

1. Aşama. Âşık düğün törenine girerken önce selamlaşır ve meclis 

üyelerine nasıl olduklarını sorar. Bu ilk aşamada Tebrizli âşıklar arasında 

"Saz ustu" adı verilen bir gelenek revaçta. Bu gelenek, aletin gömlekden 

çıkarılmasıyla ilişkilidir. Âşık, gömlekten enstrümanı çıkarmak için damadın 

babasından bir para kısmında hediye alır. Saz'ın gömleğinden çıkamadığı 

bahanesiyle damadın babasına bu konuyu hatırlatır. O sırada damadın babası 

gömleğin içinde bulunan sazın üzerine bir miktar para koyduktan sonra, 

âşığın enstrümanını gömlekten çıkarmış olur.  Ve sazın "zilini-zil30, bamını 

bam, sine 31 üste müstahkem32 edip" performansını gerçekleştirir.  

                                                            
30 Zil – tiz  
31 Sine – göğüs  
32 Müstahkem - berkitilmiş, sağlamlaştırılmış. 
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Bu arada, bazı âşıkların, enstrümanı gömlekten gönüllü olarak 

çıkardıktan sonra, enstrümanın akorlanamamasını, tellerin birbirine 

uyumaması bahanesiyle damadın babasından para şeklinde hediyeyi 

"kaptıkları"33 da not edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, enstrüman gömleğin 

içinden "Saz Ustu" adı verilen bir para şeklinde olan hediye ile çıktığı gibi 

enstrümanın gömleğe sokulması da bahşiş ile gerçekleşir.  Sazın gömlekten 

çıkarma geleneğinde damadın babası, sazın gömleğe sokulmasında ise damat 

sağdıç ve solduçla birlikte katılır. Kurala göre damat 10.000 tümen bir para 

veriyorsa hem sağdıç hem de soldıc bu miktarın yarısını ayrı ayrı vermek 

zorundadır. (Yani sağdıç 5.000 tümen, soldıc da 5.000 tümen vermelidir.) 

Kurala göre sağdıç ve solducun, damadın sunduğu para miktarından daha 

fazla para vermeye hakkı yoktur. 

 

2. Aşama: Âşık, düğünün sahibine döner ve yürekten nazik sözler 

söyler. Oğluna şiir aracılığıyla bereket diyor ve damadı Allah'tan kutsar. 

Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13 ), bu vesileyle yazdığı  

 

Resim №  13. Âşık Gafar İbrahimi. 

şiirinde dileğini şu şiirsel ayetlerle şu diksiyonla ifade eder: 

Her ata34-ananın arzusu budur35, 

          Evladı36 bey37 dura38, elde şem39 gele. 

 Muhabbetler birbirine kavuşa,40 

         Dost-tanışlar41 birbirine cem42 gele43. 

                                                            
33 Kapmak – çabuk almak 
34 Ata - baba 
35 Budur - şudur 
36 Evlad - oğul 
37 Bey - damad 
38 Dura – kalkmak anlamında 
39 Şem - mum 
40 kavuşmak - yeniden birleşmek 
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Ömür bahçesinin gülü solmaya, 

Gamle, keder44 yüreklere dolmaya,45 

Hiç bir ana kara46 saçın yolmaya,47 

İstemirem48 ülkemize gam gele.49 

 

Gohum50- kardeş fahır eyliyib51 ucalsın52, 

Muhabbetler birbirinden güc alsın, 

Her bir insan desin53, gülsün54, gocalsın, 

Heyifdir55 ki, elif geddi56 ḫem57 gele. 
 

Başına dolanım görünmez Tarı,58  

Artır bu meclisde ehdi59-ilgarı.60 

Yürekden şad edib güldür Gafar’ı, 

Elin-günün61 bu toylara62 şen gele. 

 

3. Aşama: Âşık, davetlileri, babaları, anneleri, akrabaları, arkadaşları, 

erkek ve kız kardeşleri, gelinleri, nedimeleri ve komşuları ile sohbet ederek 

selamlıyor. Âşık bu üç aşamadan sonra meclisin müzik bölümü olan 

dördüncü aşamaya geçiş yapar. 

                                                                                                                                            
41 Tanış - tanıdık 
42 Cem - toplu 
43 Gele - gelsin 
44 Keder - acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa  
45 Dolmaya – dolmasın anlamında 
46 Kara - siyah 
47 Yolmaya - çekip koparmak anlamında 
48 İstemirem - İstemiyorum 
49Gele – gelsin   
50 Gohum - akraba 
51 Fahır - onurlanmak 
52 Ucalsın – yücelsin, yüceltilmek 
53 Desin – konuşsun  
54 gülsün - gülümsemek 
55 Heyif – neyazık  
56 Elif Geddi – düz boyu 
57 ḫem – eyilmiş  kavisli,   kıvrılmış , bükülmüş, 
58 Tarı - Tanrı 
59 Ehd – söz verip, sözünü tutmak 
60 İlgar – verdiği sözü tutan 
61 Elin- günün – halkın 
62 Toy – düğün 

 



İRAN TÜRKLERİNDE ÂŞIK DÜĞÜN TÖRENLERİ | 43 

 

 
 

4. Aşama: Bu aşama, meclisin ilk müzikal katkısının başlamasıyla 

karakterize edilir. 

a) Açılışın bu bölümünde söz önemli bir rol oynar, saz mucizevi 

etkinliğini melodik ezgilerle gösterir. Aşığın meclis üyelerine olan müzikal 

iki borcu bu bölümde kararlaştırılır. "Şah Hatai Divani" ve "Tecnis", bu 

müzik örneklerinin başlangıcıyla karakterize edilir. Urmiye, Hoy, Salmas, 

Dol ve Sulduz'daki âşık sanatının kural ve düzenlemelerine göre "Kesme 

divani", ismi geçen bölgenin âşıklarının reperuarında taç hava olarak kabul 

edilir. Bu âşık havası, meclisin müzik bölümünün anahtarı olarak kabul 

edilir. Âşık, bu müzik havasıyla bir divan şiiri biçiminden yola çıkarak bir 

öğüt ruhu, derin ve bilge düşünceler aşılayan başyapıtlardan birini okur. 

b)  Dördüncü aşamanın ikinci müzik armağanı "Tecnis" adı verilen 

klasik âşık havasıdır. Âşık icra sanatının kural ve düzenlemelerine göre “Şah 

Hatai Divani” ve “Kesme divani”, klasik saz ezgilerinin kralı kabul edilir. 

Tecnis ise vezir63 görevini yerine getirer.  Usta âşıklar, bu melodi ile tecnis 

şiir türünün biçimine dayalı bir şiir örneğini meclis üyelerine icrasıyal teslim 

ederler. Bu iki melodiyle usta âşık, meclis üyelerine iki müzik borcu iade 

eder. Bundan sonra âşık törene katılanlara hitap eder ve bildiği herhangi bir 

hikâyeni veya destanı anlatmak için bu konunu misafirlere bırakır. 

Böylelikle törenin akarı ya hikâye anlatarak ya da konuklar tarafından para 

kısmında “şabaş” halinde sipariş vererenler için herhangi bir müzik çalıp 

söyemesi ile devam ediyor. 

 

24. Düğün Törenlerinin Başlanğıc ve Kapanış Saatleri 

 

İran'ın farklı semt ve bölgelerindeki düğün törenleri farklı zamanlarda 

açılıp kapanarak dikkat çekiyor. Bu çeşitliliği yaratan ana etkenlerden biri de 

törenlerin bir erkek veya kız çocuğunun düğününe göre yapılmasıdır. 

Yapılan araştırmalara göre bu ülkede kızların düğünleri erkeklerin 

düğünlerinden farklı zamanlarda başlayıp farklı zamanlarda bitiyor. 

 

25. Âşıkların Gelin Düğünlerine Katılımı 

 

Son zamanların geleneğine göre, davet edilen âşıklar öğleden sonra gelin 

düğününe geliyorlar.  Toplantıyı sazları ve sözleri ile açarak gece saat bir 

veya ikiye kadar çeşitli havalar çalıp söylerler. Daha sonra enstrümanı 

gömleklerinin içine koyarlar ve misafirler için ayrılmış odada dinlenirler. 

Yaklâşık 5-6 saat uyuyan âşıklar, sabah erken kalkıp kahvaltı yaparlar. Bu 

arada, İran'da kahvaltıya “subhana” denir. Biraz dinlendikten sonra Saat 8-9 

civarı sazı gömleklerinden çıkarıp tekrar düğün şenliğine giderler ve öğleye 

                                                            
63 Vezir - İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici. 
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kadar çalıp söylerler. Birçok düğün geleneğine göre, damadın adamları 

gelini yemekten sonra evden çıkarır. Bundan sonra, işlerinin bittiğini 

düşünen âşıklar ona yetecek parayı alıp düğün evini terk ederler 

 

26. Âşıkların Damat Düğününe Katılımı 

 

Âşıkların damadın düğününe katıldığı törenlerin zamanlaması, gelin 

evinin şenliklerinden farklıdır.  Eskiden bu ülkede âşıkların düzenlediği 2-3 

günlük düğün törenleri insanların maddi durumuyla ilgili son yıllarda tek bir 

geceydi.  Bu tür düğünler mevsim değişikliği ile ilgili günün ikinci 

yarısından sonra yani hava karardığında başlar.  Bu vesileyle davetli sanatçı 

âşıklar törenden bir saat önce düğün evini ziyaret ederler.  Biraz çay içip 

dinlendikten sonra sazın “Ümumi köke”64 göre ayarlar ve enstrümanı hazır 

hale getirir. Bu tür düğünlerde meclisin başlangıç saati yaklâşık 18-19 civarı 

başlar âşıkların diksiyon tarzında olan, hayır duaları ile bereketle, 

kutsamalarıyla açılır. Bu tür toplantılarda, âşıklar gece saat 24'e kadar, bazen 

biraz geç çalıp söylerler. Toplantı açılışta olduğu gibi sanatçının hayır 

dualarıyle sona erecek. Damadın düğününün sona ermesiyle birlikte, âşık 

görevinin sona erdiğini düşünür. Bu durumda toplantı kapalı kabul edilir. 

Sonunda, âşık ev sahibi ile konuşur, kararlaştırılan paranı alır ve saygıyla 

düğün evinden ayrılır. 

 

27. Âşıkların Düğüne Davet Edilme Kuralları 

 

Kural 1. Niyete bağlı, arzuya temellenen davet.  İstek temelinde davet 

kurallarına göre, düğün sahibi herhangi bir ünlü sanatçıyı partisine davet 

etmek isterse, ne pahasına olursa olsun onu ikna etmeye çalışır. Bu durumda 

düğün sahibi, yakınlarından herhangi bir tavsiye ve nasihat kabul etmez.  

Sadece kalbinde tuttuğu ve sanatına hayran olduğu usta âşığı, yakında 

gerçekleşecek oğlunun düğün töreninde görme umuduyla yaşıyor.  

Kural 2. Danışma ile bağlantılı olarak, tavsiye ve istişareye dayalı 

davet. Aşığı tavsiyeler temelinde davet etme kurallarına göre törenden birkaç 

hafta önce köyün önde gelen ve tanınmış adamları bir araya gelerek düğün 

sahibi ile birlikte düğün töreninin müzisyeninin kim olduğu konusunda görüş 

alışverişinde bulunurlar. Bu danışma sürecinde iki öneri oluşur. Bazı insanlar 

şarkıcıyı sunar ve diğer gruplar törende âşık olmayı teklif eder. Son olarak, 

bu istişareye dayanarak nihai bir karar veriler. Köyün büyüklerinin 

tavsiyelerine göre, âşıkların katılımıyla bir düğün yapılmasına karar 

verilirse, belirli bir usta sanatçıyı davet edecekler. Bunu yapmak için bu 

                                                            
64 Ümumi kök - Karadüzen 
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yörede ünlü sanatçının yerini inceler ve tam olarak nerede yaşadığını 

öğrenirler. Arama sürecinde ustanın çalıştığı kafeye giderler veya evini 

ziyaret ederler. İlk görüşmede ev sahibi, tanıdık olmayan bu yeni konuğun 

ne amaçla geldiğini sorarak öğrenir. Düğün sahibi de ziyaretinin sebebini ve 

amacını açıklar ve kendisini bir iyilik için aradığını söyler.  Bu arada niyetini 

ifade etme fırsatını kaçırmaz, kalbindeki yüce arzuyu ve fikrini ifade eder. 

Karşılığında evin sahibi olan âşık "Allah mübarek elesin" der ve bereketini, 

hayır-duasını verir. Fikir ve hedefler netleştikçe bu tanışıklığın devamı 

olarak düğün sahibi ile âşık arasında döviz kuru ve uzlaşma görüşmeleri 

yapılır. 

 

28. Fiat Konusunda Pazarlık 

 

Son yıllarda her aşığın düğüne gitmesi için önceden belirlediği bir fiyat 

olmuştur. Bu döviz kuru etrafında da anlaşmalar yapılır. Düğün sahibi bu 

meblağı kabul ederse arzu edilen âşık davet edildiği toplantıya gelip 

enstrümanı ve sözleriyle katılacaktır. Ve tören sonunda kararlaştırılan 

miktarı düğün sahibinden alır. 

İran'ın çeşitli bölgelerinde, âşıklar farklı fiatlarda düğünlere giderler.   

 

Bu bakümdan pek çok âşık 40-50 bin tümene, ellerin arasında ünlü olan 

âşıklar 80-120 veya 100-150 bin tümen için düğünlere katılır. Hürremdereli 

Âşık Aslan Gülmuhammedi (Bkz: Resim № 14 ), düğün sohbeti ile ilgili şu  

 

 

 

 
 

 

Resim № 14. Âşık Aslan Gülmuhammedi 

 

bilgileri veriyor. “Düğün konuşması ev sahibinin durumuna bağlıdır. Bu 

nedenle düğün sahibinin mali kapasitesine göre anlaşmalar yapılır ve ona 

göre düğüne gideriz. 150-200 bin tümör için gittiğimiz düğünler var. "Bazen 

sahibinin fakir olduğu düğünler olur ve 50.000 tümen karşılığında törene 

katılırız." 
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29. Âşık İle Düğün Sahibi Arasında Anlaşma Yöntemleri ve 

Seçenekleri   

 

Düğün sahibi ile âşıklar arasındaki görüşmeler İran'ın farklı bölgelerinde 

farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu nedenle, her bölgenin kendi anlaşma 

yöntemleri vardır. Hürremdereli Âşık Aslan Gülmuhammedi (Bkz: Resim № 

14), düğün töreninin sahibi ile para-fiat konusunda anlaşma sohbetini bu 

varyantlarda gerçekleştirer. 

1. Seçenek: “Bana 100.000 tüman ver, fakat sipariş şeklinde 

gönderilen paralar da bizim olsun." 

2. Seçenek: "Bana 100.000 tüman ver, fakat sipariş şeklinde gönderilen 

paralar sizin (düğün sahibi) olsun." 

3. Seçenek: "Bana 150.000 tüman verin. Fakat sipariş şeklinde 

gönderilen tüm paralar sizin (düğün sahibi) emrinizde olsun." 

Düğünün sahibi fakir olunca Âşık Aslan Gülmuhammedi (Bkz: Resim № 

14), bu durumda para-fiat konusunda anaşma sohbetini bu seçenekte 

gerçekleştirir.  

4. Seçenek: “Bana 50.000 tüman ver, fakat sipariş şeklinde gönderilen 

paralar da bizim olsun." 

5. Seçenek "Bana 50.000 tüman ver, fakat sipariş şeklinde gönderilen 

paralar sizin (düğün sahibi) olsun." 

Bu arada, İran'da sipariş için para göndermeye “derhast” denir. 

Hurremdere âşık ekulünün temsilcisi İltifat Davudbeyi (Bkz: Resim № 15),  

 

 

 

     
 

 

Resim № 15. Âşık İltifat Davudbeyi. 

 

para - fiat konusunda görüşme sırasında düğün sahibiyle anlaşmanı bir başka 

yöntemle yapar.  
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6. Seçenek: “Ağa 150 bin ver. Bana sipariş verdiklerinde o âşık 

ezgisini okuyabilirsem, o para benimdir. Şayet okuyamasam, derhast 

damada ulaşsın. " 

7. Âşık İltifat (Bkz: Resim № 15), daha sonra fikrine şöyle bir 

açıklama getirer:  “Genellikle düğün sahibiyle döviz kuru hakkında daha 

yüksek bir fiyata konuşurum. Çünkü düğün sürecinde bir kişi dans ederken 

diğer seyirci konuklar ona para kısmında bahşiş verildiğinde, o para benim 

olsun düşüncesi hiç aklımdan geçmesin.  Bazen dans eden kişi dans 

sürecinde toplanmış bahşişi bize sunduğunda daha mutlu oluruz."  

 

30. Döviz Kuru Konusunda Anlaşmanın Kuralları 

 

1. Âşık, törene katılmak için alacağı miktarı önce düğün sahibine 

bildirir. Meclis sahibi bu bu döviz kurunu kabul edince, âşık partiye gelir ve 

enstrümanı ile çalıp -çağırır. Düğün töreninden sonra, görüşmeler sırasında 

önceden belirlenmiş bir koşul temelinde kararlaştırılan döviz kurunu alırlar. 

2. Bazı âşıklar, düğünün sahibi yetkili veya tanınmış bir kişi veya yakın 

akrabalardan biri olduğu için herhangi bir anlaşma yapmazlar. Bu tür 

düğünlerde siparişe sırasında gönderilen paralardan toplanan döviz kuru aynı 

zamanda dans sürecinde serpilen az çok tümen (para) törenin müzisyenine 

yani aşığa ulaşacaktır. Âşık da tören sürecinde toplanan döviz kurunun 

azlığına ve bolluğuna rağmen, "Allah bin bereket versin" diyor. Böylece âşık 

sanatcı aldığı miktardan memnun kalar.  

3. Bazı âşıklar, müzakere sürecinde kendileri için belirlenen döviz 

kuruna ek olarak  "Meclis de bizim" diyor. Bu kelime, döviz kuru ile birlikte 

siparişlerden gelen paraların da aşığa ulaşması gerektiği anlamına gelir. 

4. Bazı âşıklar pazarlık sürecinde yerel âşıkların tabiriyle "Meclis 

bizim", "Bey başı da bizimdir" diyerek şart koşuyor. Bu kelimenin anlamı, 

aşıkun düğün sahibiyle belirli bir döviz kuru görüşmesi yapmamış olmasıdır. 

Ve Tanrı ümidiyle meclise gelmiş. Sözleşmenin bu versiyonunda, meclis 

üyeleri sazla çalıp söyleyen aşığa sipariş şeklinde bahşiş verdikleri döviz 

kurunu, tören sonunda toplanan miktarı üzerinde anlaşmaya varılabilir. Âşık 

için “Bey başı”ndan ayrılan belirli miktar bu esasa dayanmaktadır. "Bey 

başı" nın damat tanımında kendini gösterdiğini belirtmek gerekir. Geleneğe 

göre, düğünün sonunda âşıklar damadı şiirsel ayetlerle överler. Yarım saat, 

bazen bir saat, evin yakınları, damat tanımına katılmak için aşığın kulağına 

yakın akrabalrdan bir kişinin adını fısıltıyla diyor.  Aşığın kulağına isim 

veren kişi şabaş kısmında aşığa hediye verdikten sonra onu kendi dilinde 

övüyor. Bu noktada diyelim ki hediye sahibi beş bin tüman alıp damadın 

başına koyarsa bu para dört bin manata ulaşacak ve kalan bin tümen de aşığa 

düşecektir. Bu gelenek, "Bey Başı" nın belirli bir özelliğidir. 
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5. Anlaşmanın bu versiyonunda, diyelim ki âşığın kendisi için 

belirlediği döviz kurunun yanı sıra "Meclis bizim" ve "Bey başı da bizim" 

diyerek şart yapacaklar. Bu, döviz kuruna ek olarak, aşığın siparişlerden 

gelen bahşişle birlikte, damat başından toplanan belli bir pay da almak 

istiyor.  

6. Bazen, usta, âşık düğününün sahibinin fakir olduğu gerçeğini hesaba 

katarak, katıldığı törenden kendisi için toplanan parayı alma fikrinden 

vazgeçer. Sanki dışarıdan davet edilen yabancı bir âşık değil, yakın kardeş, 

arkadaş, akraba olarak bu düğüne katılıyor. Bu nedenle tören sonunda 

siparişlerden topladığı döviz kurunu ev sahibine bahşiş olarak iade eder.  

Şu sonuca varıyoruz ki farklı koşullar düğün sahibi ile âşıklar arasındaki 

anlaşmalardan elde edilen olumlu uzlaşmaya dayanır.  Bu varyantlar, elbette, 

aşığın düğün evine ve düğün sahibinin saz sanatçısına olan saygısını, 

güvenini ve tutumunu ifade eder. 

Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi'den (Bkz: Resim № 13) aldığımız bilgiye 

göre düğüne gitmek için şart koşmanın iki ana yolu var.  

1. yöntem. Düğün sahibi ile belirli bir miktar civarında belirli bir döviz 

kuru pazarlığı yapmak. 

2. yöntem. Asık düğün sahibine belirli bir miktar belirtmez. Bu 

yönteme "Dövana getmek" denir. Âşık, düğün sürecinde para konusunda az 

ya da çok ne toplanır saz üstadı bu toplananlardan memnun kalacaktır. Bu 

açıdan bakıldığında, döviz kuru Urmiye bölgesinde önceden tartışılmıştı ve 

paraya şart koşması aşığın lehine değil.  Çünkü bu bölgede, toplantı sırasında 

âşıkların şansına toplanan paralar, genellikle önceden kararlaştırılan 

miktardan daha fazla olabilir.    

 

31. İran Türklerinde Kına Geceleri 

 

Düğün adetlerinin özelliklerinden biri de kına törenleridir. Damadın 

düğününden önceki gün kına törenleri yapılır. Buna kına gecesi denir. 

Karşılığında en yakın akrabalar eşliğinde gelinin evinden damadın evine 

sonra da damadın evinden gelinin evine meşhur İran kınası getirilir. Damadı 

veya gelin tarafını temsil eden birkaç kadının huzurunda, belirli bir miktar 

kuru kına özel bir kâse içerisine dökülür ve su ile karıştırılır.  Bunu yapan 

kişi daha sonra işaret parmağını hazırladığı kınaya daldırır ve gelinin veya 

damadın her iki eline, elinin avucunda, olabildiğince yuvarlak olarak yakar. 

 

32. Kına Gecesinde Bazı Şakalar 

 

Bölgelerle ilgili bazı kına gecelerinde de çeşitli şaka gelenekleri vardır.  

1. Diyelim ki damat tarafındaki nedimelerden biri, eline kına koymak 

için geline yaklaştığında elinin kapalı olduğunu fark etti. Gelinin avucunu 
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kapatmanın amacı, damadın akrabalarından bir hediye almaktır. Bu, hediye 

verilmezse avuç içi açılmayacak ve kına gelinin ellerine düşmeyecek 

demektir. Bu nedenle damadın adamları ya gelinin elini açmak için büyük 

miktarda para koyarlar ya da ona bu geleneğe önceden hazırladıkları altın bir 

yüzük verirler. Hediyeyi gören gelin karşılığında elini açar ve sevinç 

içerisinde hediyeyi alır.  Bu durumda, damat tarafının bayan temsilcilerinden 

biri fırsatı kaçırmadı, o anda parmağını kınaya batırdı ve gelinin her iki 

avucuna sürtü. Daha sonra bu tören için hazırlanan özel kırmızı eldivenler 

gelinin kına ellerine geçirilerek bileğine bir iple bağlanır. Kına gecesi 

yapılan bu şakanın Anadolu Türklerine de yansıdığını belirtmek gerekir. 

2. Kına gecesinde olan geleneklerden biri de şöyledir. Damat 

tarafındaki bir grup kadın ve kızın temsilcileri, toz haline getirilmiş kuru 

kına ile kızın evini ziyaret ediyor. Daha önce de belirtildiği gibi kuru kına 

özel bir kâseye dökülür ve biraz su ile karıştırılır. Kına hazır olunca 

kadınlardan biri elinde kırmızı kurdele ile gelinin başındaki başörtüsü 

arkasından gözlerini kapatır. Bu durumda başka bir kadın biraz un ve suyu 

karıştırıp hamur yapma fırsatını yakalar. Bundan sonra hamur kına adı 

altında gelinin eline serilir. Gözü bağlı gelin, elindeki hamurun kına 

olduğunu düşünür. Bir süre sonra kadın kırmızı duvakta gelinin gözlerini 

kapatır ve kurdeleyi açar. Gelin hiçbir şeyden habersiz gözlerini açtığında 

eline bakar ve şaşkın halde heyecanlanır. Gelinin durumunu izleyenler ise 

ellerini çırparak gülüp sevinirler. Bu şakadan sonra gelinin elinden hamur 

alınır ve onun yerine gerçek kına konur. Bu sefer gelinin kınası gözlerin 

önünde yapılır. Kına uygulama işlemi tamamlandıktan sonra gelinin elleri 

özel kırmızı eldivenler giydirilir ve daha önce de belirtildiği gibi bilekten 

bağlanır.  
 

33. Âşıkların Katılımıyla Gerçekleşen Kına Geceleri 
 

İran'da âşıkların katıldığı kına gecelerinde, gelinin evinden damada kına 

göndermesi ile dikkatı çeker. Gelin tarafı temsilcileri damadın ellerine kına 

koyunca, Hurremdere âşık ekulü temsilcisi Âşık İltifat Davudbeyi (Bkz: 

Resim № 15), bu önemli günde yazılan şiirsel mısralarla böyle hayır duaları 

seslendirdi. 

 El vurun65 eziz dostlar, 

                                                          Getdiler66 toy henasın.67 

                                                          İlahiden isterem68,  

                                                          Çekmiyin yâr cefasın69 

                                                            
65 El vurun - alkışlayın 
66 Getidiler - getirdi 
67 Toy henasın – düğün kınası 
68 İsterem - istiyorum 
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                                                          Bülbül okur dübare,70 

                                                          Müjde verir bahare,71 

                                                          Toy günüdür cavanlar,72 

                                                          Çıkıbdılar şikare.73 

 

                                                          Dostlar gelin şad olak,74 

                                                          Goyag şadlıg binasın.75 

                                                          Şenlik hurasın76 çekin, 

                                                          Bu bey77 yaksın henasın.78 

 

                                                          Gelir ağır elleri, 

                                           Okur şen bülbülleri, 

                                                          Şahdamat ferehlenir, 

                                                          Açır kızıl gülleri. 

 

                                                          Hena yakır ellere, 

                                                          Bakür doğma ellere, 79 

                                                          A bey arzum budur ki, 80 

                                                          Sana hoş günler gele.81 

 

                                                          İltifat’ın dostları, 

                                                          Vefalı yoldaşları,82 

                                                          Damada terif83 desin, 

                                                          El, gohum84 gardaşları. 85 

                                                                                                                                            
69 Çekmiyin yâr cefasın – yar çilesi çekme 
70 Dübare – bir daha 
71 Müjde verir bahare - baharın müjdesini verir 
72 Cavanlar – civanlar  
73 Çıkıbdılar şikare - Avlanmaya çıkdılar  
74  Gelin şad olak -  Hadi mutlu olalım, 
75 Goyag şadlıg binasın. – Hadi sevinc temelini kutlayalım  
76 Hura –Arablarda, Farslarda ve Anadolu’da düğün katılımçıları olan bir kaç 

bayanların bir tür kurbağa seslerine benzer ağızlarıyla çıkardıkları sesler. 

Anadolu’da “zilgit” denır. 
77 Bey – damad  
78 Yaksın henasın – kınayı sürtsün 
79 Bakır doğma ellere –  üvey olmayan halkı seyreder 
80 A bey arzum budur ki – damad, bu benim hayalim 
81 Sana hoş günler gele - Sana iyi, mutlu günler gelsin 
82 Yoldaşlar - arkadaşlar 
83 Terif – tanım  
84 Gohum – akraba 
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34. Düğün Törenlerinin Karakteristik Özellikleri 
 

Salmas, İran'ın Batı Azerbaycan bölgesine dâhil olan şehirlerden biridir. 

Antik adı Şapur olan bu tarihi kentin düğün törenleri, âşıkların katılımıyla 

yapılmaktadır. Salmas düğünleri, gelenek açısından diğer yörelerin düğüm 

törenlerinden farklılık gösterir. Bu düğünlerdeki usta âşıkların faaliyetleri 

performans süreçleri açısından diğer düğünlerden farklılık göstermektedir. 

Bu fark, her düğünün atmosferine, yani davetlilerin bu kutlamaya nasıl 

katılacağına ve bu önemli güne nasıl tepki vereceğine bağlıdır. Bu tutum, 

düğüne davet edilen misafirlerin arzusuna da yansımaktadır. Damat, üstat 

aşığın dilinde herhangi bir destanı duymak isterse, bu arzuyu hesaba katar, 

meclisini destanlardan veya masallardan birinin üzerine kurar ve düğünü o 

yönde yönetir. Diyelim ki misafirler destan yerine hediye gönderip 

sevdikleri bir hava ya da şiirin icrasını sipariş ederse meclis aşığı bu dileği 

yerine getirecektir. Böylelikle tören, siparişlere göre ve bireysel misafirler 

için müzik eşliğinde söylenen şiirsel övgüler üzerine kuruludur.  

Bazı durumlarda, meclis üyeleri düğün sürecinde dans etmek, aynı 

zamanda damatla birlikte sağdıçı ve solducu oynamak isterlerse, bunun 

karşılığında âşık en neşeli hava, dans müziğine benzer coşgulu melodiler 

çalmaya meyillidir. Dolayısıyla aynı sanatçı, farklı törenlerde o meclisin 

gereklerine ve atmosferine uygun hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde 

düğün ziyafetini dilediği gibi yönetemeyecektir.  

Sonuç olarak, düğün davetlileri âşıktan memnun olmayabilir ve âşık, 

törenin katılımcılarından memnun olmayabilir. Bu tür tatsız durumlardan 

kaçınmak için usta sanatçılar, farklı toplantılara katılan misafirlerin yaş 

düzeyini, psikolojisini inceler, istek ve arzularını dikkate alır.  Her türlü 

siparişlere ve davet edilen misafirlerin taleplerine saygı ve haysiyetle 

yaklaşır. Sonunda, düğün törenini daha güzel hale getirmek için elinden 

geleni yapıyor ve tüm yeteneğini ve pratik tecrübesini ortaya koyur.  

Azerbaycan'ın usta aşığı Şahadet Gulmemmedov'dan (Bkz: Resim № 16 )  

 

 
 

 

Resim № 16. Şahadet Gulmemmedov 

                                                                                                                                            
85 gardaşları - kardeşleri  
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aldığımız bir örnekle görüşümüzü açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Örneğin, 

meclis üyelerinden biri yalnızca iki parmağını gösterdiğinde, usta âşık bu 

konuğun ne sipariş ettiğini sezgisel olarak hissetmeli ve kalbinin arzusunu 

gözlerinden okuyup netleştirebilmelidir. Aşığa iki parmağın göstereilmesi bu 

konuğun "Dübeyt" adlı bir âşık eseri çalıp söylemesini veya “goşa86 kafiye”li 

bir şiir söylemesini (“goşa yaprak” olarak da adlandırılır), belki de şair 

Aydın'ın: 

                                  (Ay) Ana bu bir cüt87 sonanın,88 

      Hansına89 kurban men olum.90  

 

mısralarıyla başlayan 8 hiceli giraylı şiirinin okumasını, kimsenin ayırt 

edemeyeceğini gizli bir jestle, parmaklarıyla ifade eder.  
 

 

35. Zencan ve Hürremdere Düğünlerine Özgün Banyo Töreni 
 

İran'ın farklı bölgelerinin benzersiz düğün gelenekleri birbirinden 

farklıdır. Bu açıdan bakıldığında Zencan ve Hürremdere bölgelerinde 

yaşayan insanların böyle bir düğüm geleneği vardır. Hürramdereli Âşık 

Gülabali Davudbey'den (Bkz: Resim № 17) bu yörenin âşıklarıyla yapılan  

 

Resim № 17. Hurremdereli üstad Âşık Gülabali Davudbeyi. 

düğün geleneği hakkında bilgi aldık. Bu yörenin geleneğine göre davetli âşık 

düğün evine gelir. Bir süre dinlendikten ve kahvaltı yaptıktan sonra düğün 

sahibi ona gidip köyün gelinlerini düğüne davet etmesini ister. Âşık 

enstrümanı alıp diğer sanatçılarla oynamak, Zurna ve davulun sesi, bu köyde 

bir düğün olduğuna dair bir işarettir. Davetli gelinler ayrıca düğünde çalıp 

                                                            
86 Goşa - cift 
87 Cüt – cift  
88 Sona - suna 
89 Hansına - hangisine 
90 Olum – olayım  



İRAN TÜRKLERİNDE ÂŞIK DÜĞÜN TÖRENLERİ | 53 

 

 
 

söyleyen aşığa hediye verir ve davul ve zurna sesleri eşliğinde birlikte 

damadın düğününe gider. Geleneksel olarak gelinler ve kızlar damat evine 

gelir, düğün evinde toplandıktan kısa bir süre sonra yine zurna ve davul 

sesleri eşliğinde kızın evine giderler. Bu ziyaretin amacı gelini banyoya 

götürmektir. Böylece, aşıkun katılımı ile kızın baba evinden gelini çıkarır ve 

banyoya götürürler. Hamamın avlusunda âşıklar çalıp hoş melodiler 

eşliğinde şarkı söylüyor, düğün adamları ise zurnacıların seslendirdiği şen 

ezgileriyle dans ediyor. Bazen erkek ve kız tarafından iki genç güreşçi 

sahaya girerek “Cengi” isimli melodi eşliğinde güreşiyorlar. Bu süre 

zarfında, yaklâşık bir saat sonra gelin banyodan çıkar. Daha sonra 

akrabaların katılımıyla gelini zurna davul ve aşığın çalıp söylemesi eşliğinde 

baba evine götürüp teslim ediyorlar. Bu yerin geleneğine göre, damadın en 

yakın akrabaları ertesi gün, yani bir gün sonra gelip gelini götürürler.  

 

36. Gazvin Yöresinde Banyo Töreni  

 

İran'ın Kazvin bölgesinde gün doğumundan önce damat solduç ve 

sağdıçla hamama götürülür. Güneşin doğuşundan yaklâşık bir saat sonra 

akrabaları arasında bulunan gençler, zurna ve davulların sesine aynı 

zamanda aşığın çalıp söylemesi eşliğinde banyodan damadı getirmeye 

giderler. Damat banyodan çıkar çıkmaz “üzerlik”91 (Bkz: Resim № 18) 

isimli nazar otunu yaktıktan 

 
Resim № 18. Üzerlik  

 

sonra tütsünü kokladıb damadın başına fırladarlar. Genellikle ondan sonra 

sağdıç ve soldıç ile birlikte, âşık sazla performansını sergilemekle birlikte 

zurna davullar eşliğinde damadı köyün güzel yerlerini, manzaralarını 

ziyarette bulunarak dolaşıyorlar.  

Bu yürüyüş sırasında, gençlerin bir kısmı (yani 2 veya 4 genç), elinde 

sopa uzunluğunda bir ağaç tutması şartıyla, sopalardan biri müzik sesi 

altında kırılıncaya kadar birbirlerine vururlar. Kurallara göre bu yarışma 

sonucunda ağacı kıran taraf kaybeden, kırılmayan taraf ise kazanan olarak 

kabul edilir. Yani bir ağacı kıran kişi, yarışta gücünü kanıtlar. Bu zaferin 

ödülü genellikle damadın babası veya damadın kendisi tarafından para 

şeklinde verilir. Bazen bu yarışmaların hoş olmayan durumlara neden olduğu 

da unutulmamalıdır. Kaybeden bu durumla uzlaşmazsa, bir tartışma olabilir. 

                                                            
91Üzerlik – peganum harmala  
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Bu nedenle, yenilmemek için gençler, kalın çaplı sopa seçmeye çalışırlar. Bu 

nedenle gençler bu yarışmaya bir yıl önceden hazırlanıyor. Yani ormana 

giderler, sert bir ağaç bulurlar, keserler, çubuk şeklinde parlatırlar ve uygun 

şekilde kuruturlar. Ana amaç, gelecekteki düğün törenlerinde ağaç kavgasını 

kazanma arzusudur. 

37. Şeker Kesme Töreni  

Zencan ve Hürremdere bölgelerinde yaşayan İranlı Türkler, kız evinde 

âşıkların katılımıyla düzenlenen düğün törenlerinde, bugün hala şeker kesme 

denilen bir gelenek var.  Bu geleneğe göre, âşık mecliste oynarken, damadın 

görevlendirdiği birkaç kişi, kadınlarla birlikte, bir buket çiçek ve bir honça92 

ile kızın evini ziyaret ederler. Yaklâşık 8 - 10 kişilik davetliler arasında, bir 

kişinin elinde tuttuğu kırmızı kurdeleyle süslenmiş “kelle şeker”le daha çok 

ilgi görüyor. Bu misafirlerin gelişi vesilesiyle, Hürremdereli Âşık Gulabali 

Davudbeyi (Bkz: Resim № 17), "Mübarek olsun" radifli şiiri ile güzel bir 

melodi eşliğinde birkaç kıta çalıp söyler:  

Ay arifler93 men kurbanam gül ada, 

Ellerimden gelen böyük barata94. 

Konuklar sevincden gelsin feryada,95 

Hoş gelibsiz96 gedemleriz97 var olsun. 

Geldiyiniz bu toy98 mübarek olsun.99 

 

Birisi cavandı100, birisi goca,101 

Bağda102 kızıl güller açacag haca103 

Hudam kismet ede104 gedesiz Haca105 

Hoş gelibsiz gedemleriz var olsun. 

Siz gelen bu şen toy mübarek olsun. 

 

                                                            
92 Honça - Gelin ve damat evlerine tepsi içerisinde gönderilen hediye.  
93 Arif – bilge, anlaması, kavraması, sezgisi güçlü, anlayışlı (kimse). 
94 Barat - Banka, postane veya başka bir kuruluş aracılığıyla gönderilen para veya 

diğer değerli eşyalar 
95 Feryad - çığlık 
96 Hoş gelibsiz - Hoşgeldiniz 
97 Gedemler - adımlar 
98  Geldiyiniz bu toy - geldiğin bu düğün 
99 Mübarek olsun – tebrikler  
100 Cavan – civan. 
101 Goca - ihtiyar 
102 Bağda - Bahçede 
103 ḫaca - İranda gızıl gülün bir budağının adına deyilir. 
104 kismet ede – şanslı ola 
105 Haca – Hecc ziyareti nezerde tutulur. 
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Obaş olur106 güzel horozlar banlar,107 

Yaylagda108 sesleyir109 yigid çobanlar, 

Size kurban olum a beyler, hanlar, 

Hoş gelibsiz gedemleriz var olsun. 

Geldiyiniz bu toy mübarek olsun. 

 

O erşe110 çekilen dağın başıdı, 

Kölgeni yaradan111 kaya daşıdı, 

Teşrif getirenler112 yar yoldaşıdı, 

Hoş gelibsiz gedemleriz var olsun. 

Geldiyiniz bu toy mübarek olsun. 

 

Başlara goyarlar güzel tacları, 

Doyurun her yerde lütü, acları,113 

Ay bu toya gelen han bacıları, 

Görüm gedemleriz daim var olsun, 

Siz gelen bu şen toy mübarek olsun. 

 

Âşık Gulabali'nin (Bkz: Resim № 17), 11 heceli goşma şiir türünde  

"Mübarek olsun" radifli söz okunduktan sonra sıra şeker kesme törenine 

gelir. Meclis aşığı bu süreçte yani şeker kesilmeden önce Kuran'dan İzzac 

Suresi okur:  “1- “İzâ câe nasrullâhi ve'l-fethu. 2- Ve raeyte'n-nâse 

yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu 

innehû kâne tevvâbâ. -Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.” 

Bu surenin sonunda damat tarafından veya kız tarafından genç bir adam, 

“kelle şekeri” kırma şerefine sahip olacaktır. “Kelle gend”in kırılması 

geleneği gençlerin yaşam tarzının tatlı olacağı inancından ileri geliyor.   

 

38. Honça Gönderme Geleneği 

 

Törenin geleneklerinden biri de gelin evinden seçkin misafirlerin damat 

evinde bulunmasıdır. Damat evinin düğününe katılmanın temel sebebi, 

gelinin damat için gönderilen honçaları taşımasına yardımcı olmaktır. 

Geleneksel olarak gelin evinin temsilcileri, yemekten sonra damadın 

                                                            
106 Obaş - erken 
107 Banlamak –ötüyor nlamında 
108 Yaylag - yayla 
109 Sesleyir - sesler 
110 Erş – gök, sema 
111 Yaradan – oluşduran  
112 Teşrif getirenler - ziyaretçiler 
113 Lütü – açları -çıplak, aç, fakir, kimsesiz, öksüz 
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düğününe katılır. Honça'nın getirilmesine kızın evinin en yakın 

akrabalarından yaklâşık 5-6 kişi katılacak. Bu vesileyle, kızın evinde iki 

büyük tepside bir honça hazırlanır. Salmas düğünlerinde hamurun 

karıştırılması için tepsi yerine bir çift özel parlak demir tepsi kullanıldığına 

dikkat edilmelidir. Honçalar kızın evinde yapılır. Honça'nın dekorasyondan 

kadınlar sorumludur. İki büyük honçadan biri damat için, diğeri ise damadın 

evine gelen misafirler içindir. Törene davetli akrabalar için hazırlanan ilk 

honçada çeşitli İran tatlıları yer alacak. Bu tatlıların çoğunun kendi isimleri 

vardır. Örneğin, 

1. Zeban  

2. Nargile 

3. Letife 

4. Feseli 

5. Gulabiye - Türkiye'de kurabiye denir. 

6. Girdui 

7. Paklava 

8. Kek 

9. Noğul 

10. Rulet 

11. Şeker çöreyi 

Bu çeşit tatlılar, ezilmelerini önlemek için orta boy naylon poşetlerde 

özenle paketlenir ve ağızları renkli kurdelelerle kapatılır. Gelinler tarafından 

özel olarak hazırlanan farklı tatlı çeşitleri aynı sıraya yerleştirilir ve honça 

üzerine dizilir. Tören sonunda bu tatlılar genellikle her bir kişi için birer tane 

olmak üzere küçük tabaklara yerleştirilir ve düğüne katılan misafirlere ikram 

edilir. 

 

İkinci honçadaki hediyeler sadece damata ait olup onun için 

tasarlanmıştır.  Tören sırasında damadı giydirmek için en gerekli hediyeler 

ve eşyalar bu honçaya yerleştirilir. Bunlar ana hediyelerdir. 

1. Siyah bir dizi taze pantolon ceket. 

2. Bir çift yeni siyah ayakkabı. 

3. Temiz beyaz bir gömlek. 

4. Birkaç çift yeni çorap. 

5. Bir adet taze havlu (banyo havlusu) 

6. Bir adet taze yüz havlusu. 

7. Birkaç el sabunu. 

8. Bir veya iki parça parfüm. 

9. İki parça dört gözlü ismi şamdan olan mumluk 

10. Tutuşturmak için sekiz adet kırmızı mum. 
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39. Kız evi Temsilcilerinin Damat Düğününe Katılımı 
 

Honçaları getirmek için gelinin ailesin'ne en yakın kişiler seçilir. Daha 

önce de belirtildiği gibi gelin evinin misafirleri akşam yemeğinden sonra 

damadın evinde yapılacak törene gelecekler. Gelin evinin temsilcilerinin 

görevleri, beraberlerinde getirdikleri honçaları damadın evine teslim etmek 

ve damadı giydirmektir. Damadı giydirmek İran düğünlerinin bir 

geleneğidir. Kızın evinden iki sağlıklı genç adam, başlarında iki büyük 

honça ile düğün evine girer. Başka bir üçüncü kişinin sağ elinde, gerekli 

kıyafet hediyeleriyle dolu bir bavul var. Sol elinde en güzel rengârenk 

çiçeklerden oluşan bir buket. Dördüncü ziyaretçi avluya renkli kurdelelerle 

süslenmiş bir aynayla, beşinci misafir ise elinde bir şamdan114 ve içinde 

yanan bir mumla giriyor. Meclisin müzisyen aşığı, kızın evinin beş kişiden 

oluşan tam teşekküllü temsilcilerini görünce hafif, neşeli havalar çalıp 

söylemeye başlar. Meclis üyeleri ayağa kalkarak ve müziğin ritmine göre 

alkışlar. Bu sırada damadın babası, ellerinde çiçekler ve honçalar olan 

misafirlerini ile karşılamak için dışarı çıkarak, onları saygıyla selamlar ve 

onları meclisin ortasına getirir. Sevgili misafirler, saz müziği eşliğinde 

başlarındaki honçaları dikkatlice yere indiriyorlar ve partiyi neşelendirmek 

için honçaların etrafında dans ediyorlar.  Yaklâşık 20-25 dakika süren bu 

dans sırasında damadın yakınları kız tarafı temsilcilerinin başlarından 10, 20, 

50, 100, 200, 500 ve bazen de 1000 tümen değerinde “şabaş” isimli bahşiş 

serper. Dansın yavaşlamasıyla birlikte kızlar, bu ülkenin düğün 

geleneklerine uygun olarak en önemli işlevlerini yerine getirmeye 

hazırlanıyor. Damadı giydirmek bu işlevlerin karakteristik bir özelliğidir. Bu 

amaçla kız tarafının temsilcileri, damadı sağdıç ve solduç ile birlikte onu 

honçaların yanına getirir. Şu anda, saygınlardan biri fırsatı kaçırmadı ve 

meclis üyelerine Hz. Muhammed için dua okuduktan sonra sağ eli yüze 

çekmek suretiyle yüksek sesle salavat çektirir: “Allahümme salli alâ 

Muahmmedin ve âli Muhammed”. Dua bittiğinde kız tarafının temsilcileri 

çalışmaya başlar.   Düğüne davetli meclis üyeleri önünde damadı gösterişli 

bir şekilde giydirme geleneği sembolik bir karaktere sahiptir. Giyinme töreni 

iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama iki bölümden oluşmaktadır.  

1. Aşama:  

a) Birinci bölümde damadın ceketi çıkarılır. 

b) Yerine kız evinin temsilcileri damat için getirdikleri siyah ceketi 

üzerine giyerler. 

Damadın giydirme töreninin ikinci aşaması yine süreç açısından iki 

bölümden oluşmaktadır.  

                                                            
114 Şamdan – üzerine mum dikilen alet. Bkz: Altaylı S. “Azerbaycan Türkce 

Sözlük”, 2. cilt, İstanbul – 1994, S.1076 
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2. Aşama:  

a) Birinci bölümde damadın ayakkabıları ayağından çıkarılır. 

b) İkinci bölümde, honça içinde bir çift taze siyah ayakkabı alınarak 

damadın ayaklarına giydirilir. 

Böylelikle kız tarafının misafirleri, kendilerine emanet edilen önemli 

görevin ana bölümünü tamamlamış sayılır. Damadın düğün davetlilerinin 

önünde adım adım giydirme töreni yapıldıktan sonra gelinin evinden 

gönderilen bir buket çiçek kendisine hediye edilir. 

 

Bu sürecin devamı olarak sıra sağdıç ve solduca gelir. Onlar için 

amaçlanan iki dört gözlü şamdan honçadan çıkardılar. Dört mumu şamdan 

içinde özel bir yere düzelttikten sonra onlar yakılır ve ikisine birden sunulur. 

Bu sürecin sonunda yakın akrabalar yaklaşıp damadın yüzünü öper ve bu 

vesileyle onu tebrik eder. İnanışa göre mumların yakılması, gelin ve 

damadın aydınlık, ışıltılı, berrak hayatı anlamına gelir. Tüm bunlardan sonra, 

damadı övme sırası âşıkların elinde. 
 

40. Bahşiş Gönderme Yöntemleri ve Kuralları 

 

Âşıkların katılımı ile gerçekleşen düğün törenleri sırasında yaptığımız 

araştırmaya dayanarak, siparişler ve damadın iltifatları, övgüsü için para 

şeklinde bahşiş göndermenin birkaç yöntemi ve kuralı olduğunu gördük. Bu 

yöntemlerin nedenleri farklıdır. Ana nedenlerden biri, bölgedeki âşık 

sanatının gelenekleriyle ilgilidir. 

İran'ın Batı Azerbaycan ve Doğu Azerbaycan âşıklarının yanı sıra 

Azerbaycan dâhil Türkiye'nin ustalarının bu sanat dünyasındaki 

faaliyetlerinin, özellikle performans ilkelerinin karşılaştırmalı bir analizini 

yaptığımızda, bahşiş göndermenin farklı yöntemleri netleşir. Bunlar, farklı 

yöntemlerle bahşiş göndermenin kurallarıdır. 

 

1. Y Ö N T E M 
 

 

İran'ın Doğu Azerbaycan bölgesini temsil eden Tebriz, Garadağ, Gayabaşi, 

Kaleyber, Parsabad, Mugan yerleşimlerinin yanı sıra diğer bölgelerde 

özellikle Merand, Miyandab, Zencan, Miyana, Halhal, Ebher, Hurremdere, 

Keydar, Heşkird, Kerec ve Tahran'daki âşık geleneğinde saz, balaban ve def 

üçü birlikte ortak çalışma ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.  

Söz konusu mahallenin âşıklarının katıldığı düğün törenlerinde meclis 

üyeleri tarafından gönderilen bahşişleri almak görevi kural olarak, def115 

                                                            
115 Def – Bir tarafı deriile kaplanmış ve aralarına birbirine çarpacak şekilde pirinçten 

pullar takılan veya sade olan tahta bir çemberden meydana gelen vurmalı bir musiki 

aleti. Daha çok şarkı icra edenler ellerinde tutarak parmaklarıyla çalarlar. Bkz: 

Altaylı S. “Azerbaycan Türkce Sözlük”, 1. cilt, İstanbul – 1994, S. 244  
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çalan kişinin üzerine düşer.   Bu arada, bir düğünde def çalan sanatçının üç 

işlevi vardır. 

 

1. İşlev. Def çalmak. 

2. İşlev. Bu arada, türkülerden ve tesniflerden bazı örnekler okumak. 

3. İşlev. Sipariş bazında gönderilen bahşişleri almak. Düğün töreninde 

gönderilen hediyelerin zamanında alınması ve amaçlanan kişiye – “toy beyi” 

adlı kişiye teslim edilmesinden ibarettir. Bu nedenle, sanatçı arkadaşı yani 

âşık ve balabancı performansını sergilediği süreçde defçinin gözleri mutlaka 

izleyicinin üzerinde olacaktır. Misafirlerden biri sipariş için ya da damadın 

tanımı adına hediye göndermek istediğinde elinde bahşiş olan bu kişiler 

davulcunun dikkatini çeker. Böylelikle icracı aşığı dikkatsiz adımlarla terk 

eder ve ona yaklaşır. Hediye sahibinin ismini ve paranın miktarını öğrenir ve 

istenilen adrese teslim eder. Yani düğün için toplanan tüm paraları bu iş için 

görevlendirilmiş özel şâhısa, “toy beyi”ne takdim eder.  
 

2. Y Ö N T E M 

Batı bölgesinin düğün adetlerinde hediye gönderme metodu başka bir 

yöntemle yapılmaktadır. Urmiye, Hoy, Salmas ve Dol semtlerinde faaliyet 

gösteren âşıklar, kadim geleneğe göre tek bir enstrümanla - sazıyla 

düğünlere giderler, bu nedenle balabana ve defe gerek kalmaz. Yani bu 

bölgede bahşiş alma sürecinin farklı bir şekilde yürütüldüğü anlamına gelir. 

Not etmemiz gerekir ki düğün sahibi, törenden birkaç gün önce aile 

üyeleriyle bir görüşme yapar. Önerilen tavsiyelere göre, hediye alma 

görevini akrabaları arasında en yakın ve en güvenilir gence emanet ediyorlar. 

Tören sırasında onun işi misafirlerin sipariş şeklinde  olan bahşişlerini alıp 

uygun adrese, aşığa veya “toy beyi”ne teslim etmektir.  

3. Y Ö N T E M 

Bu şekilde hediye göndermek isteyen kişi, yani, hediye sahibinin kendisi 

doğrudan işin içindedir. Bu sürece hiçbir yardımcı dâhil değildir. Bahşiş 

verici ve alıcı arasındaki bu ilişki, iki kişinin etkileşimine dayanmaktadır. 

Farklı ülkelerde yaşayan farklı Türk halklarının yerel gelenek ve 

göreneklerine göre, düğünlerde bir kişiye hediye verme yönteminin üç çeşidi 

var.  

1.  Batı Azerbaycan'ın Hoy, Salmas ve Urmiye âşıkları eski geleneğe 

sadık kalırlar ve tek bir enstrümanla çalıp-söylemesini gerçekleştirer ve 

meclisi tek başına yönetir Bu nedenle yerel halkın düğünlerinde töreni 

bireysel şekilde tek başlarına yürütürler. Damadın tanımlarının kesintiye 

uğramadığı bir zamanda, hediyeyi alıp aşığa götürmek üzere özel olarak 

atanan genç bir adamın bu iş için vakti olmadığında, bazı meclis üyeleri 
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âşıklara kendileri hediyeyi vermek zorunda kalıyor. Bu nedenle, âşık 

yönünde gelirler ve sipariş vermek için yanında sıraya dururlar. Sonra alçak 

sesle aşığa adlarını söyler ve armağan ettiği bahşişin miktarını duyururlar. 

Âşık icra sırasında, damadı övdüğünde hediyenin sahibinin isminden 

bahseder.  Karşılığında, o (hediyenin sahibi) yaklaşarak elinde hazır tuttuğu 

bahşişi damadın başına, şayet yer kalmayınca dikkatle omuzlarından birine 

koyar.  

2. Bu hediye verme seçeneği Azerbaycan'da iki şekilde kendini 

gösteriyor. Bu fark, farklı bölgelerin aşk sanatı ve o bölgenin düğün 

geleneklerinden kaynaklanmaktadır. 

a) Bahsedilen seçeneğin ilk yöntemi Borçalı ilçesinin âşık düğünlerine 

aittir. Bu bölgenin usta âşıkları, Urmiye, Hoy, Dol ve Salmas âşık ekolünün 

saz ve söz ustaları gibi faaliyetlerine tek enstrümanla devam ediyorlar.  

Borçalı yöresinin düğünlerinde âşıklar ayrıca hediye almaktan da 

sorumludur.  Örneğin, düğün törenlerinden birinde âşık, bir kişinin sevdiği 

herhangi bir söz veya melodiyi çalıp söyler. Kısacası bu performansla o 

dinleyicinin kalbini büyülüyor. Böyle bir durumda âşık tören sürecinde 

dolaşıp kısa sürede kişinin yanından geçtiğinde o şahıs elini cebine koyar ve 

bir miktar para çıkarır.  Yaklaşınca elindeki bahşişi aşığa gösterir. Âşık, 

hediyeyi o kişinin elinde gördüğünde, performansını kesintiye uğratmadan 

ona yaklaşır. Hediyeyi tek eliyle alarak, kendisini onurlandıran kişiye 

teşekkür etmek için gözleriyle, taklit rızasıyla çalışmalarına devam eder. İlk 

hediye verme yöntemi, parayı veren kişi ile âşık arasındaki ikili ve karşılıklı 

bir sürece dayanır.  

b) Azerbaycan'da bahşiş vermenin ikinci yöntemi arabuluculuk ilkesine 

dayanmaktadır. Bu ilke, Gazah, Tovuz, Gedebey, Gence, Şemkir, Göyçe 

bölgelerinde faaliyet gösteren âşıklar tarafından yaşanmaktadır. Bu diyarın 

aşığlarının balabançının katılımı ile düğünlere gittikleri bilinmektedir. Bu 

nedenle, mecliste şarkı söylediğinde balabançı genellikle sipariş kısmında 

gönderenin bahşişini, yani parasını aşığa götürür. 

Aşığın çalmayı ve şarkı söylemeyi bırakmaması için balabançı, bahşişin 

alınması işinde sanatçı arkadaşına bu konuda yardımcı olur. Yani âşık 

sanatçıya gönderilmek istenen hediyenin alınmasında bir tür arabulucu 

görevine üstener. Bu süreçte yer alan bir meyçi para şeklinde bir hediye 

aldığında ya kendi cebine ya da aşığın cebine koyar. Törenin sonunda 

bahşişlerdem toplanan miktarı önceden kararlaştırılan kurallara göre kendi 

aralarında paylaşmış olurlar. Görünüşe göre Güney Azerbaycan'ın Tebriz, 

Karadağ, Zencan ilçelerinde düğün sırasında hediye almaya yardım eden kişi 

defçi iken, Azerbaycan'ın söz konusu şehir ve bölgelerinde bu işte 

arabuluculuk yapan bir kişi, yani balabançı (mey çalan) bu görevde 

sorumludur.  
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3. Anadolu düğünlerinde hediye sunumu da iki şekilde kendini 

gösteriyor. 

a) Bu yöntem arabuluculuk ilkesine dayanmaktadır. Diyelim ki bir 

kahvehanede çalıp söyleyen aşığı dinleyen bir kişi, sipariş vermek için ona 

bir bahşiş göndermek istiyor. Bu yöntemde arabulucu, kafede çalışan 

gençlerden birinin yardımıyla gerçekleştirilir. Hediyeyi alan genç, parayı 

sazın burgular olan baş kısmındaki naylon ipe aktararak teslim eder.  

b) Hediye sahibi ile âşık arasındaki ikili iletişimi gösterir. Bu yöntem 

herhangi bir ek aracı gerektirmez. Örneğin Kars'ta, Erzurum'da, âşıkların 

çağırdığı kahvelerden birinde bahşiş vermek isteyen bir kişi, sanatçıya 

yaklaşarak, bağlamanın burğuluklar olan baş kısmının en uc bölümünde 

bulunan küçük delikde berkidilen naylon iplikden geçmeden önce kağıt para 

uzununa ikiye katlanır ve ilmek içinden geçirilir. Kaybolmaması veya 

düşmemesi için bir daha ikiye katlanır. Ve bu şekilde aşığa bahşiş sunulmuş 

olur.  Bundan sonra üstat aşığa dileğini ifade eder.  

Sonuçlarımıza dayanarak, hediye sunum yönteminin farklı şekillerde 

kendini gösterdiğine dikkat edilmelidir.  

1. Âşık sanatçının kendisinin bahşişi direk alma yöntemi. Yani aşığa 

para şeklinde bahşiş veriler ve âşık da bu hediyeni eliyle alıyor. 

2. Usta sanatçı çaldığında ve okuduğunda el boş olmadığı için para 

hediye sahibi tarafından cebe konur.   

3. Para, hediyenin sahibi tarafından enstrümanın naylon ipliğine 

aktarılarak sunulur. 
 

 

41. Âşık Düğünlerinde Övgülerin Kapsamı 
 

İran'da âşıkların katıldığı düğün törenlerinde en önemli olay damadın 

övgüsüdür. Bu vesileyle, törene katılanlardan cinsiyete ve yaşa 

bakılmaksızın farklı miktarlarda bahşiş gelir. Meclisi yöneten müzisiyen - 

âşık da damadı göndericilerin dilinde övüyor. Âşıkların yaptığı damadın 

övgülerinin kapsamı kurmuş olduğumuz sisteme göredir. 

 

1. Akrabaların övgüsü 
 

 

 

Yakınların, akrabaların gönderdiği hediyelerde verilen tanımlar yakınlık 

ve uzaklık bakımından farklılık gösterir.  

A. En Yakın Kan Akrabaları. Bu grup kan akrabalarını içerir. Bunlar 

kan akrabalarını temsil eden kişilerdir. 

1. Bey - Damat 

2. Damadın babası 

3. Damadın annesi. 

4. Damadın kız kardeşleri. 

5. Damadın erkek kardeşleri. 
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B. Yakın Kan Akrabaları. Bu gruptaki insanlar bunlar. 

1. Damadın büyükbabası. 

2. Damadın anne babası 

3. Damadın baba ninsei  

4. Damadın anne ninesi 

5. Damadın amcaları, kuzenleri. 

6. Damadın dayıları ve dayı çocukları.  

7. Damadın teyzeleri, teyzenin çocukları. 

 

C. Uzak Akrabalar. Bu grup, damadın amcasının karısının akrabalarını 

içerir. 
I. G R U P 

1. Damadın amcasının karısı (yenge) 

2. Damadın amcasının karısının babası. 

3. Damadın amcasının karısının annesi. 

4. Damadın amcasının karısının kız kardeşleri. 

5. Damadın amcasının karısının erkek kardeşleri. 

6. Damadın amcasının karısının amcaları. 

7. Damadın amcasının karısının dayıları 

8. Damadın amcasının karısının halaları.116 

9. Damadın amcasının karısının bibileri117 (babasının kız kardeşi) 
 

II. G R U P 

 

Bu grup, damadın dayısının karısının akrabalarını içerir. 

1. Damadın dayısının karısı. 

2. Damadın dayısının karısının babası. 

3. Damadın dayısının karısının annesi. 

4. Damadın dayısının karısının kız kardeşleri. 

5. Damadın dayısının karısının erkek kardeşleri. 

6. Damadın dayısının karısının amcaları. 

7. Damadın dayısının karısının dayıları 

8. Damadın dayısının karısının halaları (teyzeleri) 

9. Damadın dayısının karısının bibileri. (babasının kız kardeşi) 
 
 

III. G R U P 

 

Bu grup, damadın bibisinin kocasının akrabalarını içerir.  

1. Damadın bibisinin kocası 

2. Damadın bibisinin kocasının babası. 

                                                            
116 Hala – teyze  
117 Bibi - babasının kız kardeşi. 
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3. Damadın bibisinin kocasının annesi. 

4. Damadın bibisinin kocasının kız kardeşleri 

5. Damadın bibisinin kocasının erkek kardeşleri. 

6. Damadın bibisinin kocasının amcaları 

7. Damadın bibisinin kocasının dayıları 

8. Damadın bibisinin kocasının halaları (teyzeleri) 

9. Damadın bibisinin kocasının bibileri (babasının kız kardeşi) 

 
IV. G R U P 

 

Bu grup, damadın halasının (teyzesinin) kocasının akrabalarını içerir. 

1. Damadın teyzesinin kocası. 

2. Damadın teyzesinin kocasının babası. 

3. Damadın teyzesinin kocasının annesi. 

4. Damadın teyzesinin kocasının kız kardeşleri. 

5. Damadın teyzesinin kocasının erkek kardeşleri. 

6. Damadın teyzesinin kocasının amcaları 

7. Damadın teyzesinin kocasının dayıları 

8. Damadın teyzesinin kocasının teyzeleri. 

9. Damadın teyzesinin kocasının bibileri (babasının kız kardeşi) 

 

2. Yabancı Kişilerin Övgüsü 

 

Damat tanımına katılan yabancılar da birbirinden farklıdır Toplantıya 

misafir olarak davet edilen dışarıdan gelenler de iki gruba ayrılır. 

1. Grup. Dostları, arkadaşları temsil eden konuklar  

2. Grup. Komşuları temsil eden misafirler. 

 

42. Âşıkların Övgüsünde Yer Alan Şahıslar  

1. Damadın tanımı. 

2. Sağdıç ve solducun tanımı. 

3. Damadın anne babasının, düğün sahibinin tanımı. 

4. Damadın erkek ve kız kardeşlerinin tanımı. 

5. Damadın amcalarının tanımı. 

6. Damadın dayılarının tanımı. 

7. Damadın teyzelerinin tanımı. 

8. Damadın bibilerinin (babasının kız kardeşleri) tanımı. 

9. Akrabaların tanımı. 

10. Komşuların tanımı. 

11. Yaşlıların, ihtiyar kişilerin tanımı. 

12. İhtiyar, hanımların, ninelerin genel tanımı. 
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13. Gençlerin, delikanlıların tanımı. 

14. Uzak ziyaretçilerin genel tanımı. 

15. Komşu bölgelerden gelen misafirlerin tanımı. 

16. Düğünde dans eden ve oynayanların tanımı. 

17. Kız tarafında yeni katılan akrabaların tanımı. 

 

43.Âşık İcracılığında Övgüler ve Damat Tanımlarının Özellikleri 

İran Türklerinde âşıkların katılımıyla yapılan düğün gelenekleri arasında 

damadın tanımları özellikle dikkat çekicidir. Bu arada belirtmek gerekir ki, 

Azerbaycan'da damat tanımı ile birlikte gelinin şerefine ve şanına adanmış 

şiirsel tanımlamalar bu topraklara ait düğün adetlerinin karakteristik 

özelliklerini karakterize etmektedir. Bu açıdan Azerbaycanlı âşıklar en çok 

Göyçeli Dede Alesker'in (Bkz: Resim № 19 ) "Güzele"118 radifli muhammes 

şiirini okurlar. 

 

Resim № 19. Göyçeli Âşık Alesker 

Canımı kurban elerem, bir bele tarlan119 güzele; 

Hal bilen120, şirin gülen, dosta mihriban güzele; 

Boy yüce, gerden mina121, zülfü perişan122 güzele; 

Dolanıb mürği-ruhum123, olubdu mehman güzele; 

Hastayım, yalvarırım hekim-i Loğman güzele. 

 

                                                            
118 https://az.wikisource.org/wiki/G%C3%B6z%C9%99l%C9%99 
119 Tarlan - doğan 
120 Hal bilen – durumu anlayan 
121 Gerdan - vücudun, omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü. 
122 Zülfü perişan – telleri karmaşık, dağınık 
123 mürği-ruhum – ruhumun kuşu 
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Güzel hanım cilvelenip124 güzellerin ḫası125 gibi;126 

Göreni Mecnun eleyir, Leylinin sevdası gibi; 

Ela gözler şöle127 çekir, göyün128 süreyyası129 gibi; 

Çepgeni130 her reng çalır, Peygamber hırkası gibi; 

Baratdı131, behişden132 gelib, getirib gılman133 güzele. 
 

Güzel hanım al geyinib, güzeller hasından güzel; 

Silkinir, gerden134 çekir, göller sonasından güzel; 

Libas135 endamına136 layig, endam libasından güzel; 

Gabliyyet137, marifet138 tapıb139, ata-anasından güzel; 

Güzelliyi cem veribdi140, Haliki, subhan güzele! 

 

Gemgin idim, ḫalat141 verdi, melül142 gönlüm açdı güzel; 

Arifsen, ehli-ruhsan, can sana peşkeşdı143, güzel! 

Aygabag144 şöle verir, kaşın göyçek145 kaşdı, güzel! 

Ne kadar güzel görmüşem, hamısından146 başdı Güzel; 

Cavanşir güzellerinin cemisi kurban Güzele! 

                                                            
124 Cilve – naz, işve, cilve 
125 ḫas – asil, necip, soylu 
126 Kimi - gibi 
127 Şöle - ışın  
128 Göy – gök  
129 Süreyya – ülker yıldızı  
130 Çepken-kolları yarık, kenarlarına kaytan  dikilmiş uzun gömlek. Bkz: Altaylı S. 

“Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü” 2. Cilt, Ankara – 1994, S. 199 
131 Barat – banka vs. ile posta ile yollanan para. Bkz: Altaylı S. “Azerbaycan 

Türkçesi Sözlüğü” 1. cilt, Ankara – 1994, S. 91 
132 Behişt - cennet 
133 Gılman - “cennet ehlinin hizmetiyle görevlendirilen ve hiçbir zaman 

yaşlanmayan gençler” Bkz: https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C4%B1lman 
134 Gerden - boyun 
135 Libas – giyisi, kiyafetler 
136 Endam – boy bos 
137 Gabiliyet – yetenek  
138 Marifet - herkesin gösteremeyeceği beceri, beceriklilik, hüner, ustalık. 
139 Tapıb - bulup 
140 Güzelliyi cem veribdi – güzelliği komple vermiş 
141 ḫalat- Orta Asya Tüklerinin giydikleri yakası açık etekleri üst üste  gelen elbise 
142 Melül - üzgün 
143 Peşkeş - armağan. 
144 Aygabag – ay yüzlü 
145 Göyçek – alımlı, güzel  
146 Hamısından - hepsinden 
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Felekden gileyliyem147, günü bize gara verib; 

Mümini zelil148 eyleyib, suru günahkâra verib; 

Terlanı149 sara150 yazıb, ter151 goncanı ḫara152 verib; 

Alesker Mecnun olub, meylini153 dağlara verib; 

Unudub ibadeti, bağlayıp destan güzele. 

44.Misafirlere Adanmış Genel Övgüler 

 

Araştırmamıza göre gelin ve damat tanımından sonra birçok tanım ikinci 

ve üçüncü sırada yer almaktadır. Bunlardan biri meclisin liderleri – müzik 

yönetmeni olan âşıkların misafirlere ithaf ettikleri iltifatlar, övgülerdir. 

Âşıkların misafirlerin onuruna söylediği övgüler, genel ve özel (kişisel) 

karakterleriyle dikkat çekiyor. Her âşık, kendi bildiği şekliyle övgünü kendi 

tarzında tanımlar. Hemedanlı usta Âşık Haydar Mahmudi (Bkz: Resim № 1), 

misafirlerin gelişi vesilesiyle kişisel bir isim vermeden böyle genel bir tasviri 

okur:  

Müşerref 154 buyurdun, teşrif getirdin, 

Gonak155 hoş gelmisen156 gözlerim üste. 

Arzum buydu mahi157 cemalın görem, 

Müşerref buyurdun, gözlerim üste. 
 

Sen geldin otağa158, nur doldu tağa,159 

Sen gelen yollara kurban, sadağa. 

Serim160 kurban olsun sen tek gonağa,161 

Gonak hoş gelmisen gözlerim üste.  
 

                                                            
147 Giley – üzgün, şikayet, hoşnutsuzluk 
148 Zelil – zillete düşmüş, zavallı, bedbaht, fukara 
149 Terlan – uzun kanatları olan yırtıcı kuş  
150 Sar – sığırcık  
151 Ter – taze  
152  ḫar - diken 
153 Meyl – bir tarafa yönelme  eyilme, yönelme 
154 Müşerref - onurlandırılarak yüceltilen. 
155 Gonak - konuk 
156 Hoş gelmisen - Hoşgeldiniz 
157 Mah – ay  
158 Otağa - odaya 
159 Tağ – kemer, Yarım daire şeklinde, kapı pencere  
160 Ser – kafa, baş 
161 Sen tek gonağa – senin gibi konuğa 
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Senden vardır güzel, bir yaḫşı162 seda, 

Yüreyime getdin163 bir şirin neva,164 

Gonağa diyorler165 habib-i Huda,166 

Gonak hoş gelmisen gözlerim üste.  
 

Sen gonak gelmisen167, vatan irakdı,168 

Kızıl gül açılıb, geşeng169 yaprakdı. 

Meclisin zineti170 aziz gonakdı, 

Gonak hoş gelmisen gözlerim üste.  

 

Dolanmaz-dolanmaz peyvaleng olmaz, 

Saralıb171- saralıb gül rengin solmaz, 

Senin kimi172 konuk bimetleb173 olmaz, 

Muhabbet eyledin gözlerim üste. 
 

Kızıl gülü deste174-deste bağlaram, 

Bağlayıban175 yahşı176 dosta saklaram.177 

Haydar diyor178 gözüm üste saklaram, 

Müşerref buyurdun, gözlerim üste. 

 

 

 

 
 

                                                            
162 Yaḫşı – iyi  
163 Getdin – getirdin  
164 Neva – avaz, ses, aheng, nağme 
165 Deyerler – derler  
166 Habib-i Huda -  Allah'ın en sevgili kulu; Hz. Peygamber (a.s.m.). 
167 Gelmisen - gelmişsin 
168 İrak – uzak  
169 Geşeng – güzel  
170 Zinet – süs 
171 Saralıb - sararıp 
172 Senin kimi – senin gibi 
173 Bimetleb – arzusuz, dileksiz 
174 Deste - demet 
175 Bağlayıban - bağlayarak 
176 Yahşı – iyi, güzel  
177 Saklaram - saklarım 
178 Deyer - der 
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45. Misafirlere Özel Kişisel Tanımlar 
 

Toplantıya katılan saygın ve tanınmış bir kişinin adı anılarak özel        

övgü verilir. Erzurumlu Âşık Erol Ergani'den (Bkz: Resim № 20)  aldığımız  

 

 

 

 
 

 

 

Resim № 20. Âşık Erol Ergani 

övgüname hem genel konuklar için tasarlanmakla yanısıra bir paragrafta ise 

kişisel misafirin isminden bahsediyor. “Toyumuza sefa geldin”179 

("Düğünümüze ḫoş geldiniz")  radifinde olan 8 heceli giraylının mısraları 

şöyledir.  

Bizde söylemektir sanat,180 

Dostuma açaram kanat,181 

İstanbul'dan gelen Mesut, 

Toyumuza sefa geldin. 
 

 

Yanmaz ocak, tütmez baca, 

Horoz öter, bitmez baca, 

Çok muterem182 İlgar hoca, 

Toyumuza sefa geldin. 
 

Müsafirin kıymeti var, 

Hakk Tealanın rahmeti var, 

Peygamberin sünneti var,  

Toyumuza sefa geldin. 
 

Azerbaycan ülkesinde, 

Goçagların183 bölgesinde, 

Al bayrağın gölgesinde 

Toyumuza sefa geldin. 

                                                            
179 Toyumuza sefa geldin - "Düğünümüze ḫoş geldiniz" dizesindeki sözleri. 
180 Bizde söylemektir sanat - Söyleyecek sanatımız var 
181 Dostuma açaram kanat, - Kanadımı arkadaşıma açtım 
182 Muterem - saygıdeğer, sayın. 
183 Goçag – cesur, yigid, korkusuz, mert, çalışkan, becerikli 
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Bülbül olan bekler yazı, 

Boyun büker bazı-bazı, 

Ergani’nin elde sazı, 

Toyumuza sefa geldin. 
 

İran düğünlerinin tasvirlerinden biri, partiye başkanlık eden, töreni 

yöneten âşığın ve misafir olan başka bir sanatçı arkadaşına yani davetli diğer 

âşığa şiirsel sözlerle ifade ediliyor. Düğün sahibi tarafından davet edildiği 

için bir âşığın toplantısına ikinci bir usta gelirse, bu geliş vesilesiyle ilk âşık 

onun şerefine özel bir övgüde bulunur. İran'da, davet edilen âşıkların 

onuruna meclisin müzisyen statüsünde görev alan âşık tarafından övülmek 

âşık düğünlerine özgü güzel bir geleneğidir. Bazen şöyle de olabilir. 

Herhangi bir düğünde, ünlü bir sanatçının çağrısını alan başka bir usta âşık, 

onu görmek arzusuyla aynı toplantıya – düşün şenliğine katılır. Bu geliş 

vesilesiyle düğünün sazlı-sözlü müzisyeni olan aşığı ayrı bir iltifat 

göstermekle meclis üyeleri önünde sanat arkadaşını - meslektaşını över. 

Buna karşılık enstrümansız gelen konuk, oturduğu yerden ezgiye uygun 

şiirsel bir mısra ile meclis sanatçısını överek karşılık verir. Bir tür atışma 

nitelikteki bu tanımlar, âşık sanatında karşılıklı saygının güzel bir simgesidir. 

Bu tanımlara bir örnek, Hoy âşık ekolünün temsilcisi Abbas Çaylaklı’nın 

(Bkz: Resim № 21) ismini aldığı köydeki düğün törenidir.   

 

 

 
 

 

Resim № 21. 114 yaşlı Âşık Abbas Çaylaklı / Hoy şehri 2003 - İran 
 

Abbas Çaylaklı'nın (Bkz: Resim № 21), bu mecliste olduğunu duyan zaman 

Urmiye saz söz sanatının usta Aşığı Muhammed Hüseyin Dehgan (Bkz: 

Resim № 22), düğüne misafir olarak katılar.  
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Resim № 22. Âşık Muhammed Hüseyin Dehgan 

 

Bu zaman Asık Abbas (Bkz: Resim № 21), meclise adım atan sanatçı 

arkadaşının gelişi üzerine çok hoş bir iltifat okur: 

Kızıl güller deste184- deste, 

Merd185 oğlansın, olma hasta, 

Hoş gelibsen186 gözüm üste, 

Meni tapdın187 Çaylaklarda. 

Konuk olan Âşık Dehgan (Bkz: Resim № 22), bu karşılamanın sözlerine 

Âşık Abbas'ın (Bkz: Resim № 21) müziği eşliğinde şu cevabı verdi: 

Yolunda koyaram canı, 

Çağırram188 Şahi Merdanı189, 

Vefalı190 dostların seni, 

Gelip tapar191 Çaylaklarda. 

 

Âşık Abbas Çaylaklı (Bkz: Resim № 21), bu kez meclis üyeleri önünde 

iki övgü ile Âşık Dehga'nı (Bkz: Resim № 22) onurlandırdı. 

Allahdan dilerem aman, 

Meni yâda saldı192 Dehgan, 

Koçum yoktu kurban kesem, 

Men kurbanam sana Dehgan. 

                                                            
184 Deste – demet  
185 Merd – cesur, yigit 
186 Gelibsen – gelmişsin  
187 Tapdın – buldun  
188 Çağırram - seslerim 
189 Şahi Merdan – Hazret Ali 
190 Vefalı – sadık, sadakatlı 
191 Tapar - bular 
192 Yada saldı – anmak anlamında 
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Geldin burda meni yokla,193 

Düşmenin yayını mıḫla,194 

Navarı195 yadigâr sakla,196 

Navar tutduk197 Çaylaklarda. 
 

 

46.  Sağdıç ve Solducun Damat Övgüsünde Yeri 
 

Âşıkların katılımı ile gerçekleştirilen İran düğünlerinde ana figür damat 

olduğu için, damadın övgüsünde üstat âşık ona daha fazla yer verir. Çünkü 

tören işte damadın üzerine dizayn edildi. Ancak bu düğünlerde damadın 

sağdıçı ve solducuna adanmış tanımlara da dikkat çekmek gerekir. Bu arada 

sağdış ve solduç konusunda iki farklı kaynakta şöyle der:  

1. “Sağdış ve solduş – Düğün esnasında damadın veya gelinin sağdıç ve 

solducu, onların sağında ve solunda oturanlar”198 

2. “Tebriz’de damadın sağında duran yardımcısına sağdıç ve solunda 

duran yardımçısına ise solduç adı verilir. Bu yardımçılar, damada gerdek 

gecesinden başlayarak evlilik hayatı boyunca eşine nasıl davranması 

gerektiğini anlattığı için bu kişiler, geçmişte evlilerden seçilen günümüzde 

genellikle bekâr  olan damadın arkadaşları arasında seçilmektedir.” 199 

 Düğün töreninde âşığın tanımının icrası sırasında damadın sağdıçı ve 

solducuna da tek bir kıta da olsa bazen de mutlaka bir mısrada da yer 

ayırmasını unutmur. Çeşitli âşıkların damadının tanımında, sağdıç ve 

solduca adanmış bir kıtayla sınırlı şiirsel dizilere birkaç örnek.  

1. Tebrizli Âşık Ersalan Dustin’in (Bkz: Resim № 23),  icrasında 

 

Resim № 23. Âşık Ersalan Dusti. 

                                                            
193 Yokla – halimi sor, ara, kontrol et 
194  Mıḫla - Çivi çak 
195 Navar – kayd. Teyb kasetine yazılmış kayd 
196 Yadigar sakla - koru 
197 Tuttuk – kaydettik  
198 Bkz: Altaylı S. “Azerbaycan Türkcesi Sözlüğü”, 2. cilt, İstanbul – 1994, S. 1008 
199   Özdamar F. “Tebriz  Düğünlerinde Âşık lar Tarafından Okunan Hoşlama ve 

Tarifler Üzerine Bir İnceleme”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü 

Öğrenci Kongresi Bildirileri, 11-12 Mayıs, Bişkek – 2017, S. 234 
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sağdıç ve solduca ait övgü şöyledir. 
 

                                                  Örnek № 1 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

                               Sağdıçına, solducuna borc olsun. 

 

2. Salmaslı Âşık Manaf Mahmudoğlu'nun (Bkz: Resim № 9) damadı 

övmesi sırasında sağdıç ve solduç bu şekilde işaretlenmiştir. 
 

                                                 Örnek № 2 

Ey ağalar goyun200 terif eyliyek,201 

Açılıb arada202 gülü bu beyin, 

Sağdıçı-solducu özü növreste,203 

Bu vesfi204 dillerde galı205 bu beyin. 
 

Âşık Manaf Mahmudoğlu (Bkz: Resim № 9) düğün töreninin sonunda 

“Allah mübarek eylesin” radıflı şiirinde sağdıç ve solduçdan şu mısralarla 

bahsetmektedir.   

                                                Örnek № 3 

 

Sağdıçı, solducu yanında, 

Boya206 bakıp fahır207 eylesin, 

Eller bahemlikle208 deyek, 

Allah mübarek eylesin. 
 

3. Hoy Âşık ekolünün bir temsilcisi olan Nedim Abbaszade (Bkz: 

Resim № 24), bey tanımında sağdıç ve solduçdan şu mısralarla bahsetmiştir. 
 

 
 

 

Resim № 24. Âşık Nedim Abbaszade ve İlgar Cemiloğlu. Âşık Nedim 

Abbaszade’nin çalıştırdığı “Ramiser” adlı çayhana. / Hoy şehri 2003 - İran 
 

                                                            
200Goyun - izninizle 
201 Terif eyliyek – damadı övelim 
202 Arada – ortada  
203 Növreste - Yeni Yetişen, Yeni Biten. 
204 Vesf - övgü 
205 Galı - kalsın 
206 Boy – vücudun uzunluğu ve yüksekliği 
207 Fahır - gururlu 
208 Bahem - birlikte 
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                                               Örnek № 4 

 

Ey ağalar gelin209 terif eyleyim,210 

Elinde var deste211 gülü bu beyin,212 

Sağdıçı sağında, solduç solunda, 

Kemerin bağlasın Ali213 bu beyin. 
 

                                   Örnek № 5  

 

 

                                 Güzeldir dağlar butası,214 

Sağdıç, solduç sağlığına, 

On min enam215 verib216 bey atası217, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

 

 

                                             Örnek № 6 

 

 

Bey toyun mübarek olsun, 

Sağdıçın, solducun elin var olsun. 
 

4. Tahran âşıklarının temsilcisi Muhammed Muhammedzade de 

övgülerinde sağdıç ve soldıçdan bahseder. 
 

 

 

                                             Örnek № 7 

 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Sağdıçın, solducun elin var olsun. 
 

5. Tebriz'den Asık Cafer Hakpur (Bkz: Resim № 25 ), damatla birlikte  

 

 

Resim № 25. Âşık Cafer Hakpur. / Bakü 1998 

                                                            
209 Gelin - yaklaşın 
210 terif eyleyim – övgü yapım, övmeme izin verin 
211 Deste – demet  
212 Beyin - damadın 
213 Ali – Hazreti Ali  
214 Buta – 1. Gonca, 2. Kumaşların üzerine  nakşedilmiş  bademe benzeyen bezekler. 

Bkz: Altaylı S. “Azerbaycan Türkçe Sözlüğü”, 1. cilt, İstanbul – 1994, S. 159. 
215 Enam – hediye  
216 Verib - verdi 
217 Bey atası – damadın babası 
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sağdıç ve solducu kıtanın ilk mısrasında bu tür tanımlar. 

                                                 Örnek № 8 

 

 

Gör nece218 durubdu219 üçü bir boyda,220 

Terifin ederim Merend’de, Hoy’da,221 

Hemişe222 olasız223 şaddıḫda224, toyda, 

Enam225 vere bey anası var ola, 

Böyle dövran226, böyle meclis227 var ola. 

 

 

6. Erzurum'dan Âşık Erol Ergani'den (Bkz: Resim № 20 ) aldığımız 

bilgiye göre yerel düğünlerde damadın sağında ve solunda duran gençlere 

sadece sağdıç denir. Sağdıç ve solduç ile ilgili olarak damadın tanımındaki 

sözler şöyledir.  

                                                Örnek № 9 

 

Fırını temizler pardıc,228 

İçindeki yanan ardıc, 

Biri solduç, biri sağdıç, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

 

 

7. Tebriz'den Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13) damat 

tanımında, bu şiirsel dizelerle sağdıç ve solducu not eder. 
 

                                             Örnek № 10 

 

Rüstem ağa verdi külli enamı229, 

Sağdıça, solduca deyim selamı, 

Var olsun bu toyda eyleşen hamı230, 

Ay taze bey231, toyun mübarek olsun, 

Gohumun232, kardeşin, elin var olsun. 
 

                                                            
218 Nece – nasıl  
219 Durubdu - dayanıp 
220 Üçü bir boyda – burada damadla birlikte sağdıç, solduç amaçlanmaktadır 
221 Merend, Hoy – İran’da şehir 
222 Hemişe - her zaman 
223 Olasız – olun, bulunun 
224 Şaddıḫ - coşkunluk 
225 Enam – bahşiş  
226 Dövran – dolaşım  
227 Meclis – düğün anlamında 
228 Pardıç - Fırının, tandırın içini temizlemekte kullanılan sopanın ucuna bağlanmış 

bez parçası. 
229 Külli enamı – bahşişi toplu halde verdi, toplu para 
230  Eyleşen hamı - Oturan herkes  
231 Taze bey - damad 
232 Gohum – kısım, akraba 
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47. Damat Övgülerinin Gelişim Aşamaları 

 

Düğün töreninin en ilginç kısımlarından biri de damadın methedilmesi. 

Damadın tanımları düğünün süsü, güzelliği ve tacı olarak kabul edilir. 

Araştırma sonucunda damat tanımının dört ana aşamadan oluştuğu anlaşılır.  
 

 

1. Aşama 
4 

 

Bu aşama damat tanımına geçiştir. Böyle bir uygulama İran'ın bazı 

bölgelerinde kendini gösteriyor. Diyelim ki damadın tanımı yaklaşırken 

düğün evine yakın kişilerden, akrabalardan biri aşığa yaklaşıyor. Damadı 

toplantıya getirmek ve onu övmek için ona şiirsel bir dille ve yüksek sesle 

hitap eder.  

 

1. Save âşık ekolü temsilcisi Ali Sıddık'tan (Bkz: Resim № 26)  

 

 
 

Resim № 26. Âşık Ali Sıddık 
aldığımız bu çağrı, istek motifli şiirinin bir dörtlüğünün sözleri şöyledir: 

 

Örnek № 1 

Âşık götür233 sazını, 

Başla234 hoş avazını, 

Damadı te’rif eyle,235 

Dindirginen sazını.236 

 

Âşık bu ricadan sonra ritmik hareketli ve neşeli bir atmosferde şarkı 

söyler. Bu eğlenceli müziğin sesleri altında, evin erkek akrabaları eşliğinde 

damat soldıç ve sağdıçla birlikte meclise getirilir.  

 

                                                            
233 Götür – al, almak anlamında 
234 Başla – başlat, başlamak anlamında 
235 Te’rif eyle - methet 
236 Dindirginen sazını – sazını konuştur 
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2. Damadın gelişi şerefine, Veystan âşık ekolünün temsilcisi Âşık 

Menuçöhr Süleymani (Bkz: Resim № 27) şiirsel bir kıta ile böyle bir 

karşılama seslendirdi:  

 

Resim № 27. Âşık Menuçöhr Süleymani. 

                                                 Örnek № 2 

 

Özüne özüm kurban,237 

Gözlerine gözüm kurban, 

Bu odur238, yoksa239 ḫayal240, 

Bey geldi, bey geldi, bey geldi. 

 

Âşık Menuçöhr’ün  (Bkz: Resim № 27) "Bey geldi" dizesiyle söylediği 

sözlerin aslında Azerbaycan’da dahaçok halk türküsü “Yar geldi” gibi 

bilinen, fakat sözleri Ali Kerim’e (Bkz: Resim № 28) musikisi ise            

Adil Geray’a (Bkz: Resim № 29)  ait olan eserden alındığı belirtilmelidir.  

 

 

                                                    
 
 
 

          Resim № 28 Ali Kerim                             Resim № 29. Adil Geray                                 

(1931- 1969)                                              (1919 – 1973) 
 
 

Bu bestenin sözlerine dikkat ettiğimizde nakarat kısmında bulunan “Yâr 

geldi”241 kelimesinin “Bey geldi” şeklinde değiştirildiği anlaşılır.   

                                                            
237 Özüne özüm kurban – sene kendim kurban 
238 Odur? - merak ediyorum bu mu 
239 Yoksa – veya 
240  ḫayal – rüya, fantazi 
241 Bkz: Babayev B. S. “Min bir mahnı”, IV Neşir, Bakü – 2007, S. 549 
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Damadın meclise girmesinin şerefine, "Bey geldi" dizesindeki sözünden 

sonra âşıklar, ikinci şiir örneği olarak "Mübarek olsun" söylerler. Bu arada, 

İran türklerinin âşıkları "Mübarek olsun" kelimesine “mübarekbad” dediği 

de unutulmamalıdır.  

Âşık Menuçöhr Süleymani (Bkz: Resim № 27)  damadı övmeden önce, 

11 heceli şiir şeklinde iki kıtadan oluşan mübarekbad konusunda böyle bir 

kelime okur. 

Örnek № 3 (1) 

 

Bezendi242 honçalar, yandı şamları243, 

Mübarek, mübarek, mübarek olsun. 

Geldi meclisime damat elleri, 

Mübarek, mübarek, mübarek olsun. 

 

 

Örnek № 3 (2) 

 

Mecmeye244 koymuşum noğulnan245, badam246, 

Toyuna gelmişem yürekten şadam.247 

Düğüne toplaşıb248 çok sayda adam, 

Mübarek, mübarek, mübarek olsun. 
 

 

3. Mübarekbad ile ilgili başka bir şiirde, ayetteki bazı kelimeleri 

değiştiren Hürremdere'li Âşık Zülfali Caferzade (Bkz: Resim № 30)   

 

 
 
 

Resim № 30. Âşık Zülfali Caferzade. 
 

damadın düğününün kutsanmasını ikinci versiyonda şu sözlerle çalıp 

söylemiştir.  

                                                            
242 Bezendi - süslendi 
243 Şam - mum 
244 Mecmeyi-bakır veya başka metallerden yapılmış büyük sini-tepsi 
245 Noğul – içine kişniş (aşotu) tohumu konmuş yuvarlak üstü pütürlü şeker 
246 Badam - badem 
247 Şadam - mutluyum 
248 Toplaşıb - toplanmış 
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Örnek № 4 (1) 

 
 

Bezendi249 meclisi, yandı şemleri,250 

Mübarekdi, bey henalı251 elleri. 

Hoş gelibdi toya beyin elleri, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

Örnek № 4 (2) 
 

Cebime tökmüşem252 noğulnan, badam, 

Gelmişem toyuna yürekden şadam. 

Yığılıb şenliye çok insan, adam, 

Te’rif deyim ehli-meclis var olsun, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun  

 

2. Aşama 

Damadın tanımlarının ilk aşaması giriş işlevine sahiptir. Bu aşama, izin 

alınmasıyla nitelendirildiği için damat tanımının giriş kısmı olarak kabul 

edilir. Damat tanımındaki giriş aşaması, damat toplantıya katıldıktan sonra 

kendini gösterir. Âşık bu noktada önce meclis üyelerine seslenir ve şiirsel 

ayetlerle onlardan izin ister. Bu giriş talebi bir seçenek yaratır çünkü her 

aşığın kendi stili vardır.  

1. Hoy âşık ekolu temsilcisi Abbas Tachatunlu’nun (Bkz: Resim № 31)   

 

 
 

 

Resim № 31. Âşık Abbas Tachatunlu, İlgar Cemiloğlu / Hoy şehri. 22. 07. 2003 

giriş tanımındaki izin alma yöntemi bu seçenekte kendini belirtir.  

 

 

                                                            
249 Bezendi - süslendi 
250 Şem – mum anlamında 
251 Henalı –kınalı  
252 Tökmüşem - döktüm 
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1. Varyant 
 

 İzin verin253 biz bu beyi dindirek,254 

 Cem olub başına eli bu beyin. 

 Ağlama elada, Kalu Bela'da, 

 Kemerin kurşasın255 Ali256 bu beyin. 

 

Gözlemlerimize dayanarak birçok usta aşığın yaptığı tanımların giriş 

kısmı olan ilk cümleciklerin ağırlıklı olarak meclis üyelerinden özellikle 

seçkin misafirlerden izin isteme şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. 

 

2. Hoy saz-söz sanatının diğer bir temsilcisi olan âşık Allahverdi 

Saferhanzade bey tanımının giriş paragrafında yetkililerden izin alınmasını 

şu kıta ile şöyle ister.   
 

2.Varyant 

 

Ey ağalar izn verin dindirim,257 

Açılıb arada gülü bu beyin, 

Sağdıçı, solducu durub növreste,258 

Kemerin bağlasın Ali bu beyin. 

 

 

 

3. Salmaslı Âşık Manaf Mahmudoğlu’nun (Bkz: Resim № 9)  damadın  

tanımlanması durumunda icra ettiği giriş-tipi izni bu şiir seçeneği ile kendini 

belirtir.  
 

3.Varyant 

 

 

Ey ağalar goyun259 terif260 eyleyek, 

Açılıb arada gülü bu beyin, 

Sağdıçı, solducu özü növreste, 

Bu vesfi dillerde galı261 bu beyin. 
 

4. Hoy âşık okulunun temsilcisi Nedim Abbaszade (Bkz: Resim № 24), 

damat övgüsü ile karakteristik olan bu aşamada davetli misafirlerden izini bu 

şiirsel kelimelerle aldığını hatırlatmamız gerekir.  

 

                                                            
253 İzin verin - izninizle 
254 Dindirek - Hadi sorgulayalım 
255 Kurşasın – bağlasın, dolasın 
256 Ali – Hazret Ali  
257 Dindirim - konuşturalım 
258 Növreste - Yeni Yetişen, 
259 Goyun - izninizle 
260 Terif – övgü, medh 
261 Galı - kalır 
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4.Varyant 

 

 

 

Ey ağalar gelin262 terif eyleyim,263 

Elinde var deste264 gülü bu beyin. 

Sağdıçı sağında, solduç solunda, 

Kemerin bağlasın Ali bu beyin. 
  

5. Meclis üyelerinden izin aldıktan sonra Veystanlı Âşık Teyyub 

Süleymani  (Bkz: Resim № 32)  yazdığı bir şiirle damadı birkaç kıta ile 

 

 
 

 
 

 
 

Resim № 32. Âşık Teyyup Süleymani. 

överek ve ona böyle bir iltifat eder. 
 

Telli sazı çala-çala, 

Bey sene terif deyirem.265 

Elden ilham ala-ala, 

Bey sene terif deyirem. 

 
 

Atanın266 nur-i didesi,267 

Ananın güzel balası,268 

Deymesin269 düşmen hatası, 

Bey sene terif deyirem. 

 
 

                                                            
262 Gelin - yaklaş 
263 Terif eyleyim – övüm, medh edim 
264 Deste - demet 
265 Deyirem - diyorum 
266 Ata - baba 
267 nur-i dide – gözümün nuru 
268 Bala - yavru 
269 Deymesin - dokunmasın 
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Cennet bağının gülüsen,   

Küllen270 dünyanın gözüsen, 

Teyyup deyir271 bir tanesen,272 

Bey sene terif deyirem, 

Men sene terif deyirem. 
 

Giriş işlevi ile damat tanımının izin alma kısmı tamamlanır. Ve sıra 

üçüncü aşamaya ulaşır.   
 

3. Aşama 

Bu aşama, süreç açısından iki bölümden oluşmaktadır.  

Bölüm A. Bu bölümde hem bir usta hem de törenin müzik açısından 

yöneteni olan âşık, akraba ve arkadaşlarının genel iltifatları ile sağdıç ve 

solduç şahsında damadı kutsamaktadır. 
 

1. Hoy Âşık okulunun temsilcisi olan Nedim Abbaszade (Bkz: Resim 

№ 24), Bey'i bu şiirsel ayetlerle medh eder.   
 

                                            Örnek № 1 

Şahların şahından bey çıksın hova273, 

Kudret kılıncını274 getirsin sova, 

Âşık, gece-gündüz sen eyle dua 

Olsun havadarı275 Ali276 bu beyin. 
 

 

 

2. Tahran âşık ekolü temsilcisi Memmed Mehemmedzade, bu 

sözleriyle Bey'i övdü ve tebriklerini böyle okudu. 
 

                                         Örnek № 2 (1) 

Bezendi honçalar, yandı şemleri,277 

Mübarekdi278 bey henalı279 elleri, 

Toyuna280 gelibdi281 beyin elleri, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen gonakların282, elin var olsun. 

                                                            
270 Küllen - tüm 
271 Deyir - diyor 
272 Bir tanesen – bi tanesin 
273 Hova - ava 
274 Kılıncını - kılıcını 
275 Havadar – Birine arka çıkan, onun tarafını tutan, müdafa eden, taraftar 
276 Alı – Hazret Ali  
277 Şem - mum 
278 Mübarek – tebrik  
279 Hena - kına 
280 Toyuna - düğüne 
281 Gelibdi - gelmişti 
282 Gonak -  misafir, konuk 
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Örnek № 2 (2) 

 

Men Âşık Memmed’in mşzrap elinde, 

Parmaklarım gezer sazın telinde, 

Elvan güller açıb283 damat elinde, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Dostların şad, düşmenlerin ḫar284 olsun. 

 

 

 

Örnek № 2 (3) 

 

Muhemmed Peyğamber, Hazreti Ali, 

                               Girdabda285  kalanın dadına geli286, 

Men âşık Memmed’in budu dileği, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Yolunda kesilen koç-kurban olsun. 
 

Bölüm B. Damat tanımının bu bölümü bahşişlerin aracılığı ile olan 

övgülere dayanmaktadır. Bu bölümde damadın yakınları ve davetlileri, 

meclisteki dostları ve tanıdıkları damadın övgüsüne katılır. Törenin bu 

önemli bölümüne katılmak için can atıyorlar. Düğün şenliğinin atmosferine 

göre medhler bazen yarım saat bazen bir saat sürüyor. Farklı âşıklar 

tarafından yapılan övgüler farklı olduğu gibi, farklı insanların onuruna 

yapılan övgüler de değişir. Hoy yöresinin âşıkları, damadın tanımlanması 

sırasında törenin şaheseri olan damadı kendi şiirsel dilleriyle överler. Her 

sanatçının kendine özgü bir şekilde yaptığı tanımlamalar, çoğunlukla para 

şeklinde bahşişi gönderen kişinin ismiyle ilgilidir. Meclisin aşığı da o kişinin 

adına karşılık gelen, uygun kafiyeleri seçer ve onu över. Konumuzu somut 

örneklerle netleştirelim.  

1. Diyelim ki Gulamrıza isimli bir kişi meclise para şeklinde bahşiş 

gönderiyor. Hoy âşık okulunun bir temsilcisi olan Muharremali 

Salmannevesi (Bkz: Resim № 33) de onu memnun etmek ve bir saygı 

 
 

Resim №  33. Âşık Muharremali Salmannevesi. 

                                                            
283 Açıb - açmış 
284 ḫar – rezil, kepaze olmuş, zelil, mahcup 
285 Girdab - Tehlikeli yer, Mühlike.  
286 Dadına geli – yardımına koşar 
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göstergesi olarak adının önüne "Ağa" kelimesini ekler. Daha sonra 

Gulamrıza adına tekabül eden “saza”, “naza” kafiyeleri ile damadı örnek 

getirdiğimiz kıtada şu sözlerle metheder.   

 

 

Örnek № 1  

 

1. Varyant 
 

Bakginan287 elimde saza, 

Dözerem288 işvene, naza,289 

                         Enam290 lütf eyleyib291 Ağayi Gulamrıza 

(Bahşiş verib Gulamrıza ) 

  Bey toyun mübarek olsun. 

 

2. Hoy'un bir diğer aşığı Allahverdi Seferhanzade, Gulamrıza adlı bir 

kişiyi ikinci bir seçenekte şu sözlerle över. 
 

Örnek № 2 

 

2. Varyant 
 

       Âşık dem292 verginen293 saza, 

Bak göllerde ördek gaza, 

                                          Enam verdi Gulamrıza, 

   Bey toyun mübarek olsun. 
 

3. Diyelim ki bahşiş verenin adı İbrahim ise, âşık “ahim” ve 

“kıblegahım” kafiyelerini bu isme uygun olarak kullanmış ve damadı bir 

kıtadan oluşan şiirle şöyle övmüştür. 
 

Örnek № 3 

 

Erşe294 dayanıbdı295 ahım296, 

Sene kömek297 kıblegahım, 

Enam lütf edib (Ağa) İbrahim 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

                                                            
287 Bakginan - bakınız 
288 Dözerem - katlanaram 
289 İşve naz - cilve 
290 Enam – hediye, bahşiş 
291 lütf eyleyib - verip 
292 Dem – ses anlamında 
293 Dem verginen – sazı coşturmak anlamında 
294 Erş – gök, asuman 
295 Dayanıp – ulaşmak anlamında 
296 Ahım - şaşma, pişmanlık, acı, figan, feryat ifadesi olup bu gibi duyguları dile 

getirir. 
297 Kömek - yardım 
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4. Bahşişi gönderen kişinin adı Abdülrahim olunca, Hoy âşık okulunun 

temsilcisi olan Allahverdi Seferhanzade kıtanın ilk mısrasında ahım, ikinci 

mısrada kıblegahim yerine “şahım” kelimesini seçmiş ve damadı bu sözlerle 

övmüştür.  

Örnek № 4 

 

Meni yandırıbdı298 ahım, 

Dada yetsin299 şahlar şahım. 

Enam verdi Abdülrahim  

Bey toyun mübarek olsun. 

 

5. Bahşişi gönderen kişinin adı Aliağa olunca, Hoy âşık okulunun 

temsilcisi Abbas Tachatunlu (Bkz: Resim № 31), “yava” ve “dudağa” 

kafiyelerini seçmiş ve tek kıtadan oluşan şiirle damada böyle bir tanım 

vermiştir. 
 

Örnek № 5 
 

Hovalar300 gezirler yava,301 

Bir sözü verer dudağa, 

Enam verdi Aliağa, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

 

6. Bahşişi gönderen kişinin adı Muhammed iken, Hoy âşık okulunun 

temsilcisi olan Abbas Tachatunlu (Bkz: Resim № 31),  kümbet, zinet302 

kafiyelerinden istifade edib damadı şu sözlerle över.   
 

Örnek № 6 
 

Bülbül, güle eyle kümbet, 

Aşk gönlüme verdi zinet 

Enam verib Ağa Memmed, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

7. Lütufta bulunan kişinin adı Veli iken, Âşık Abbas Tachatunlu (Bkz: 

Resim № 31),  bu sefer Ali ve geli kelimelerini kullanarak damadı bu 

mısralarla övdü. 

                                                            
298 Yandırıb - yakmış 
299 Dada yetsin – imdadına koşsun 
300 Hovalar – çalışan sığırları daha süratli hareket ettirmrk çin ciftcinin kullandığı 

söz.    Not:  Ciftcilere hovalar da denir. 
301 Yava- yaba. Ot, saman vs. Şeyleri toplamak, kaldırmak, atmak vs.için kullanlan 

alet dirgen.  
302 Zinet – süs, bezek 
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Örnek № 7 
 

Bir kömeyim303 Hazret Ali, 

Çağırsam imdada304 geli,305 

Enam verdi Ağa (yi) Veli, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

8. Hoy bölgesinin aşığı Nedim Abbaszade (Bkz: Resim № 24), bahşiş 

vermekle bağışda bulunan şahıslara kendine uygun şekilde bir kıtalık şiirle 

isimlerini şöyle çizer. Bahşişin sahibinin adı Abbas ise Âşık Nedim (Bkz: 

Resim № 24), aynı adı iki farklı şekilde kullanarak aynı şahsın tanımı şu 

sözlerle söylüyor. İlk versiyonda Abbas'ın adına uygun gelen gilas306 

kafiyesinin kullanıldığına dikkat edilmelidir.  
 

Örnek № 8 

 

1. Varyant 
 

Dost bağında vardır gilas,   

        (Bey sağlığına) Enam verib Ağa Abbas. 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

Abbas'ın adına göre okunan tanımın ikinci versiyonunda Âşık Nedim 

Abbaszade (Bkz: Resim № 24), başka bir yöntem kullanıyor. Âşık bu kez 

hediyeyi gönderen kişinin adının önüne ve arkasına "Meşhedi" ve "emi"307 

kelimelerini ekleyerek gönlünü memnun eder. Daha sonra “gami”, “gemi” 

kafiyeleri temelinde damat için bu tür tanımlamalar yapar. 

 

Örnek № 8 

 

 

2. Varyant 
 

Deryada çok olar gemi, 

Çekmiyesiz derdi308, gamı309, 

(Bey sağdıç, solduç sağlığına) Enam verib (Meşhedi) Abbas emi, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

                                                            
303 Bir kömeyim – tek yardım edenim 
304 İmdad - yardım 
305 Çağırsam imdada geli – seslesem yardıma geler. 
306 Gilas - giraz 
307 Emi - amca 
308 Derdi - ağrı 
309 Ağrı  - acı 
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9. Âşık okulunun Erzurum (Türkiye) temsilcisi Âşık Erol Ergani (Bkz: 

Resim № 20), Abbas'ın isminden sonra ağa kelimesinden sonra dağa, bağa310 

kafiyelerini ekleyerek üçüncü versiyonda damadın tanımını böyle bir 

sözlerle söylemiştir.  

Örnek № 9 

 

 

Ceylan olan çıkar dağa, 

Bülbül olan iner bağa, 

Enam verdi Abbas ağa, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

10. Hediyeyi gönderen kişinin adı Alesker olunca Erzurum'un aşığı Erol 

Ergani (Bkz: Resim № 20), bu kafiyeli kelimelerle damadı şöyle övdü. 

 

         Örnek № 10 

 

Mümin hakka boyun büker, 

Zikr eder, gözyaşın döker, 

Enam gönderdi Alesker, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

48. Akrabaların Tanımı 

 

Elbette, âşıkların yaptığı tanımların çoğu babaları, anneleri, kız 

kardeşleri, erkek kardeşleri, amcaları, teyzeleri, bibileri311, yakın akrabaları, 

komşuları ve meclis üyelerini içerir. 

1.  Diyelim ki damadın babası bahşiş gönderince Tahran âşık okulu 

temsilcisi Memmed Muhammedzade hediye sahibinin ismini zikretmekle, 

damadı bu sözlerle över.  

         Örnek № 1 

 

 

Bey atası312 verdi bize enamı, 

Biz de deyek konaklara313 selamı, 

Var olsun ülkede, sağ olsun hamı,314 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Enam veren gül elleriz315 var olsun. 
 

                                                            
310 Bağ - bahçe 
311 Bibi – babanın kız kardeşi 
312 Ata - baba 
313 Konak - misafir 
314 Hamı - herkes 
315 Elleriz – el anlamında 
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2. Hoy âşık okulunun temsilcisi Nedim Abbaszade (Bkz: Resim № 24), 

hediyeyi verenin damadın babası olduğunu öğrenince "Dikdabani" adlı 

müzik eşliğinde düğünün şaheserini şu mısralarla şöyle över.  
 

     Örnek № 2 

      Güzeldir dağlar butası, 

 (Sağdıç, solduç sağlığına on min) Enam verib bey atası,  

  Bey toyun mübarek olsun. 

 

3. Türkiye topraklarında dede adı baba316 anlamında telaffuz edildiği 

için Erzurumlu üsta âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20 ) damat tanımında 

bu şiirsel mısralardan faydalanmışdır.   

 

Örnek № 3 

Güzlerinin yaşı olmuş, 

Bu temelin taşı olmuş, 

Baba toyun başı olmuş, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

4. Damadın annesi aşığa hediye gönderince Hoy şehrinin genç aşığı 

Alefser Lek (Bkz: Resim № 34), sesi kafiyesini seçer ve damadın düğününü 

bu  sözlerle kutlar.  

 

Resim № 34. Âşık Alefser Lek 

Örnek № 4 

            Gelir genarenin317 sesi, 

     (Sağdıç, solduç sağlığına) Enam verib bey anası, 318 

                                                 Bey toyun mübarek olsun. 
 

                                                            
316 Baba –Azerbaycan’da ve İran’da ata denir 
317 Genare - kuş 
318 Anası - annesi 
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5. Erzurum'dan Âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20 ) ana adına uygun 

sana, kına kafiyelerinden yararlanarak damat için böyle bir tanım söyler. 
 

Örnek № 5 

 

Dinle ağa, sözüm sana, 

Kimi baba, kimi ana,319 

Ağ320 ellere yakdız321 kına, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

6. Damadın annesinden bir hediye için Nezerabad âşık ekolünün ustası 

Ramazanali Ḫudabendilu (Bkz: Resim № 35), bu şiirsel dizelerle damadı  

 

 
 

 

    Resim № 35. Âşık Ramazanali Ḫudabendilu. 

övmek için seda ve sefa kafiyelerini kullandı. 

 

Örnek № 6 
 

Üca322 dağ başının vardır sefası, 

Biz okuruz gitsin çatsın323 sedası, 

Enamı göndersin beyin anası,324 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

7. Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13), damadın annesinin 

bahşiş vermesi için damadı bu sözlerle övüyor.  

 

                                                            
319 Kimi baba, kimi ana – biri baba, biri anne 
320 Ağ - ak 
321 Yakdız – sürtmek anlamında 
322 Uca – yüce, yüksek 
323 Çatsın - ulaşsın 
324 Anası - annesi 
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Örnek № 7 
 

Yar zülfünden325 meni bende326 salıbdı,327 

Aklımı, fikrimi328 başdan alıbdı, 

Hamı enam verib bey anası galıbdı,329 

Bey anası gözlerin aydın olsun. 

Enam veren gül ellerin var olsun. 
 

8. Hoy Âşık okulunun temsilcisi Nedim Abbaszade (Bkz: Resim № 

24), teyzesi ona bir hediye gönderdiğinde “lalasi” kafiyesini seçti ve ve 

damadın düğününün mübarek olmasını bu hoş sözlerle diledi. 

 

                                             Örnek № 8 

 

 

 Açılsın dağlar lalası,330 

     (Sağdıç, solduş sağlığına üç min ) Enam verib bey ḫalası,  

        Bey toyun mübarek olsun. 

 

9. Erzurumlu Âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20),  ise damadın ḫalası 

(teyze) kendisine hediye göndermesi üzerine “galası”, “âlâsı” kafiye 

kelimeleri seçerek damadın düğününü bu sözlerle övdü.   

 

Örnek № 9 
 

Yıkılmayan331 galası332 var, 

Daha sözün elası333 var, 

Bibisi334 var, ḫalası var, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 
10. Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13),  damadın 

teyzesinden şiirsel dille överek böyle bir hediye ister. 
 

 

                                                            
325 Zülfünden - saçından 
326 Bend – Bağ, Bağlanan. 
327 Meni bende salıbdı - beni köle yaptı 
328 Fikrimi - düşüncelerimi 
329 Galıbdı – kaldı, kalmıştır 
330 Lalası – lalesi  
331 Yıkılmayan - kırılmamış 
332 Gala – kale 
333 Ela – en iyisi 
334 Bibi – babanın kızkardeşi  
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Örnek № 10 

 

Açılıb dağların güzel lalası,335 

Meclisde var insanların alası336, 

Enamı göndersin beyin ḫalası, 

Ay taze bey337 toyun mübarek olsun, 

Kohumun338, kardeşin, elin var olsun. 
 

11. Kardeşi kendisine bir hediye yolladığında, Hoy âşık okulu temsilcisi 

Âşık Alefser Lek (Bkz: Resim № 34), “dağı” ve “taşı” kafiyesiyle damadın 

düğününün bu sözlerle kutsar.  

 

Örnek № 11 

 

Çok dolanma dağı, taşı, 

(Bey, sağdıç, solduç, konaklar339 sağlığına340) Enam verib bey gardaşı,341 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

12. Damadın ağabeyi hediye gönderince Erzurumlu Âşık Erol Ergani 

(Bkz: Resim № 20), “sırdaşından”, “yoldaşından” kafiyelere dayanan bu 

sözlerle damadın düğününü kutsar.  
 
 

Örnek № 12 

 

 

Gizli duran sırdaşından, 

Tay-tuşundan342, yoldaşından, 

Enam343 geldi gardaşından,344 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

13. Damadın bacısı345 bahşiş gönderdiğinde, Tahran âşık ekolü 

temsilcisi Sattar Babayi (Bkz: Resim № 36), “hacı”, “acı” gibi uygun   

                                                            
335 Lala – lale  
336 Ala – mükemmel  
337 Taze bey - damat 
338 Kohum - akraba 
339 Konaklar - misafirler 
340 Sağlığına - şerefine 
341 Gardaşı - kardeşi 
342 Tay-tuşundan – akran, arkadaşlar 
343 Enam – hediye, bahşiş  
344 Gardaşından - kardeşinden 
345 Bacısı – kız kardeşi  
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Resim № 36. Âşık Settar Babayi 

 

 

kafiyelerden kullanarak damadın düğününü bu sözlerle kutsar. 

 

Örnek № 13 
 

Yaḫşı346 olar bizim yerin hacısı, 

Damada deymesin347 düşmen acısı, 

Beye enam gönderibdi bacısı, 

Ay taze bey348 toyun mübarek olsun. 

Kohumun349, kardeşin, elin sağ olsun. 

 

14. Zencan'dan Âşık Ali Ḫoshgil Ḫelefi (Bkz: Resim № 37), damadın  

 

 
 

 

 

Resim № 37. Âşık Ali Ḫoshgil Ḫelefi 

 

kız kardeşinden bir hediye almak istediğinde, "hacı”, “acı”  kafiye 

kelimelerle kız kardeşine büyük ilgi göstermekle damadın düğününü bu 

kutsar sözlerle şereflendirdi.  

                                                            
346 Yaḫşı - iyi 
347 Deymesin – dokunmasın  
348 Taze bey – damat  
349 Kohum - akraba 
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Örnek № 14 

 

Haca geder, hacıların hacısı, 

Heç olmasın şirin350 dilin acısı, 

Enamı göndersin beyin bacısı,351 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bey bacısı gözlerin aydın olsun. 

 

 

15. Tebrizli Asık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13), damadın 

bacısından (kız kardeşi) böyle şiirsel dizelerle bir bahşiş ister. 
 

Örnek № 15 

 

Dayanıb devrede kardeş, bacısı, 

Heç olmasın şirin ağzın acısı, 

Enamı yollasın bala bacısı, 352 

Deyim ay bey toyun mübarek olsun, 

Kardeş, bacın elde paidar353 olsun. 
 

16. Erzurumlu âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), damadın tanımında 

damadın kız kardeşlerini anlatmak için aynı kafiyeler kullanıyor. 
 

Örnek № 16 

 

Heç olmasın acıların, 

Kâbe’deki hacıların, 

Enam saldı354 bacıların, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

17. Damadın dedesinden hediye geldiğinde Erzurumlu Âşık Erol Ergani 

(Bkz: Resim № 20), sedasından, badesinden kafiyelerini kullanarak 

damadın düğününü bu sözlerle kutsar.  
 

Örnek № 17 
 

Doya bilmem355 sedasından, 

Lezzet aldım356 badesinden, 

Enam geldi dedesinden, 

Bey toyun mübarek olsun. 

                                                            
350 Şirin – tatlı  
351 Bacısı – kız kardeşi 
352 Bala bacısı – küçük kız kardeşi 
353 Paidar – paydar, kalıcı, devamlı, sabit 
354 Saldı – gönderdi  
355 Doya bilmem - doyamıyorum 
356 Lezzet aldım – zevk aldım  
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18.  Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13), taze beyi övme 

sürecinde damadın dedesine dönerek ondan böyle şiirsel dizelerle bahşiş 

ister:  

                                              Örnek № 18 

 

 

Bahar olcag357 eller göçer yaylağa,358 

İsti vurar359, bürkü dolar otağa360, 

Bey dedesi gelsin görüm gabağa,361 

Deyim ay bey toyun mübarek olsun, 

Bey dedesi gözlerin aydın olsun. 
 

19. Damadın tanımında damadın ninesinin ismini zikreden Erzurumlu 

Âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), “sinesini”362 ve  “ḫanesini”363 

kafiyesini kullanarak damadın düğününün bu sözlerle kutsar.  
 

                                          Örnek № 19 

 

 

Dosta açar sinesini, 

Öz evini, ḫanesini, 

Unutmadık ninesini, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

20. Damadın emisi364 aşığa bahşiş gönderdiğinde, Hoy Âşık okulu 

temsilcisi Nedim Abbaszade (Bkz: Resim № 24), “sesi” kafiyesini 

kullanmakla damadın düğününün bu mısralarla kutsadı. 
 

Örnek № 20 

 

              Ne güzeldir sazın sesi, 

(Bey, sağdıç, solduş sağlığına beş min) Enam verib bey emisi, 

                    Bey toyun mübarek olsun. 
 

21. Damadın övgüsü sırasında damadın amcasının kendisine hediye 

göndermesinden memnun olan Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 

13), rızasını bu tür şiirsel mısralarla ifade eder.  

                                                            
357 Olcag – olan zaman 
358 Yaylağa - yaylaya 
359 İsti vurar – sıcak çarpar  
360 Otağa  - odaya 
361 Gabağa – ileri 
362 Sine - göğüs 
363 ḫane – ev, mesken 
364 Emisi – amcası  
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Örnek № 21 

 

Üç civan dayanıb365 üçü bir boyda, 

Terifin eylerem366 şadlıkda367, toyda,368 

Cemalin berg vurur369 güneşde, ayda, 

Ay teze bey toyun mübarek olsun, 

Bey emisi yâda saldı370 var olsun. 

 

22. Erzurumlu Âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), damadın amcasına 

şiirsel mısralarla hoş sözlerini ifade ederek, düğün törenini bu sözlerle 

kutsadı. 

Örnek № 22 
 

Gönlümüze371 yara geldi, 

İlahiden çare372 geldi, 

 Emisinden373 para geldi374  

 Bey toyun mübarek olsun 
 

23. Hoy âşık okulunun temsilcisi olan Nedim Abbaszade (Bkz: Resim 

№ 24), “ḫası”, “pası” kafiyelerini kullanarak damadın dayısının bahşiş 

vermesini bu mısra ile ifade ederek düğününü bu sözlerle kutsar.   
 

Örnek № 23 
 

Çağırram375 ḫasdarın ḫası376, 

                                       Silindi gönlümün pası, 

     (Bey, sağdıç, solduşuna beş min) Enam verib bey dayısı, 

Bey toyun mübarek olsun. 

                                                            
365 Dayanıb - durdu 
366Terifin eylerem – överim, medhederim  
367 Şadlık – eğlence, bayram 
368 Toy düğün 
369  berg vurur - parlıor 
370 Yâda saldı - hatırladı 
371 Gönlümüze - kalbimize 
372 Çare – tedavi, tedbir almak, yardım, çaresini bulmak anlamında 
373 Emisinden - amcasından 
374 para geldi – bahşiş geldi 
375 Çağırram – yüksek sesle seslemek  
376 ḫas – saf, temiz, katkısız. ḫasdarın ḫası – saf olanlar içerisinde en saf olanı 
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24. Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim № 13), damadın 

dayısından bu şiirsel dille bir bahşiş istiyor ve düğününü bu sözlerle kutsar.   

 

                                             Örnek № 24 

 

                              Yayılsın ülkeye sorağı,377 sesi, 

Eşiden378 insanın artır hevesi,379 

Enamı yollasın beyin dayısı, 

Deyek ay bey toyun mübarek olsun, 

Enam veren gül ellerin var olsun. 

 

 

 

25. Erzurumlu âşık ekolünün temsilcisi üstat Erol Ergani (Bkz: Resim № 

20), övgü sürecinde damadın dayısını görünce onu böyle bir ayetle anarak 

törenin bu sözlerle kutsar.  

 

Örnek № 25 

 

Gâh380 yağmurda, karda imiş,381 

Gâh neşede, zarda382 imiş, 

Dayısıda burda imiş,383 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

26. Bir sonraki övgü armağanı geldiğinde, âşık onu teslim eden kişiden 

para şeklinde bahşiş sahibinin kim olduğunu öğrener. Bibisi384 olduğu zaman 

âşık "sesi” kafiyesini buna göre kullanır ve damadın düğününün bu şiirsel 

sözlerle kutsanmasını diler. 
 

Örnek № 26 

 

 

Ne güzeldir385 bülbül sesi, 

Enam verib bey bibisi, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

 
 
 

 

 

                                                            
377 Sorağı – sedası  
378 Eşiden – duyan  
379 Heves – arzu, istek  
380 Gâh -  bazen 
381 Karda imiş – karda bulundu, karda oldu 
382 Zar – figan, nale 
383 burda imiş - burdaydı 
384 Bibi – damadın babasının kızkardeşine Azerbaycan’da ve İran’da bibi denir.  
385 Ne güzeldir – nasıl güzel 
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27. Damadı övme sürecinde Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi (Bkz: Resim 

№ 13), damadın teyzesinden böyle şiirsel dizelerle bir hediye ister. 

 

Örnek № 27 
 

 

Bülbül ceh-ceh vurar386 geler ḫoş387 sesi, 

Eşidenin388 artır aşkı, hevesi,389 

Enamı390 yollasın beyin bibisi, 

Ay taze bey toyun mübarek olsun, 

Enam veren gül ellerin var olsun. 
 

 
 

49. Bahşişin Sunum Yöntemleri ve Damadın Tanımları  

 
 

1. Gösterdiğimiz örneklerden, bir kez daha açıkça görülüyor ki  seri  

halinde olan damat tanımları sürecinde törene davetli konuklar, bir hediye 

göndererek veya bizzat takdim ederek adlarını meclis müzisyenine sunarlar. 

Âşık ise bahşiş sahibinin timsalinde, onun dili ile şiirsel mısralarla damada 

övgü der. Tebriz Âşık Okulu temsilcisi Cafer Hakpur (Bkz: Resim № 25),         

bu konuda bunu söyledi: “Düğünlerimizde resmi bir kural var. Hangi 

düğüne gidersek gidelim, damadı “Sarı Köynek391” ya da “Kolhozu” isimli 

saz havası eşliğinde övmeliyiz. Bu tanımda damadın büyükbabasını, 

büyükannesini, kız kardeşini ve erkek kardeşini kendimizden sözler ekleyerek 

övüyoruz. Övgü sürecinde damadın tüm akrabalarını isimlendirmelisiniz.  

Bu tanımlarda para anlamında aşığa  bir şey çıkması gerekir. Bu yüzden 

damadın erkek kardeşi, kız kardeşi, babası ve annesi övgü için geldiklerinde 

aşığa şöyle derler:  

“Âşık, bu iki bin tümeni cebine koy ve damadımızı medhet” Âşık da bu 

kelimeye karşılık  kıtayla damadı övür. Tüm akrabalar sürece katılmak için 

can atıyor. Diğer katılımçılar şöyle der: 

Âşık, bu iki bin tümeni cebine koyun ve  damat kardeşimi güzel sözlerle 

medhet.” 

 

                                                            
386 Bülbül ceh-ceh vurar – bülbül öter 
387 ḫoş – duygu okşayan, zevk veren, beğenilen, iyi, güzel 
388 Eşidenin - duyanın 
389 Heves – istek, arzu 
390 Enam – hediye, bahşiş 
391 Köynek - gömlek 
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Örnek № 1 

 

Terif deyim taze beyin boyuna, 

Gohumları392 salar onu yâdına,393 

Bey gardaşı394 kademlerin395 var ola, 

Taze beyin toyu mübarek ola, 

Bele396 devran397, bele meclis var ola. 

 

Örnek № 2 

Terif deyim şahdamadın398 boyuna, 

Esiline,399 nesiline, soyuna, 

Gismet oldu400 özüm401 geldim toyuna, 

Ay gohumlar gözünüz aydın olsun, 

Taze beyin toyu mübarek olsun, 

Bele devran, bele meclis var olsun. 
 

Örnek № 3 

 

Gör nece402 durubdu üçü bir boyda, 

Terifin eylerem Merend’de, Hoy’da403. 

Hemişe404 olasız şaddıḫda,405 toyda, 

Enam veren bey atası406 var ola, 

Bele devran, bele meclis var ola. 

 

2. Âşıkların katılımıyla yapılan diğer düğünlerde ise tanımlama sürecinin 

başka bir yolu ve yöntemi vardır. Örneğin, törene katılanlardan biri 

misafirlerin arasında tesadüfen saygı duyduğu, hatırı aziz olan bir arkadaşını 

                                                            
392 Gohumları - akrabaları 
393 Salar onu yadına - zikreder 
394 Gardaşı – kardeşi  
395 Kademlerin - gelişin 
396 Bele – böyle  
397 Devran – döngü  
398 şahdamad – damadların şahı 
399 Esline - aslına 
400 Gismet oldu - Nasib oldu  
401 Özüm – kendim  
402 Nece – nasıl  
403 Merend, Ḫoy – İran’da şehir 
404Hemişe – her zaman  
405 şaddıḫda – bayram, şenlik 
406 Atası - babası 
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gördüğünde, onu onurlandırma duygusu kalbinden geçer. Bu nedenle bu 

kişiyi memnun etmek için aşığa yaklaşır.  Hediyesini sunduğunda kendi 

ismini söylemekle amaçlanan kişini katılımcılarının içinde gizlice nişan 

verir. Âşık, hediyeyi aldıktan sonra, bahşiş sahibinin dilinde ondan 

bahsederek hoş sözlerele kişiyi onurlandırır. Somut bir örnek verelim. 

Hediye sahibinin adı Hüseyin ise, Hoy âşık ekolünün temsilcisi Muharramali 

Salmannevesi (Bkz: Resim № 33), o kişinin dilinde damadın düğününü bu 

sözlerle kutsayıp onurlandırır.  
 

Örnek № 1 

 

 

Çağırram407 Şahi-Merdanı,408 

Vere derdime dermanı, 

Hüseyin dilinden, eyleşen ağayanı,409 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

3. Örneğin hediyeyi gönderen kişinin adı Cemşid ise törenin aşığı 

mecliste oturan o kişini kendi dili ile “ağa” olarak hitap etmekle tanıtır ve 

damadın düğününün bu sözlerle kutsanması gerektiğini söyler. 

 
 

Örnek № 2 
 

Âşık meclisde410 dolanı, 

Gözyaşından çay bulanı, 

Cemşit’in diliyce ağanı, 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

 

 

4. Başka bir örnek.  Diyelim ki bahşişi gönderen kişinin adı Aziz ise, 

Erzurum'un aşığı Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), damadın tanımı sırasında 

o şahsın dilinde, düğün törenine bu sözlerle kutsanmış diyor. 

 
 

Örnek № 3 

 

 

Bülbül güzel, gülü ile 

Kervan güzel, yolu ile 

Aziz beyin dili ile, 

Toyunuz mübarek olsun, 

Bey, toyun mübarek olsun. 

 

 

                                                            
407 Çağırram - seslerim 
408 Şahi-Merdan – Hazret Ali  
409 eyleşen ağayanı – oturan ağanı 
410 Meclis – düğün töreni 
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5. Hediyeyi gönderenin adı Cafer olunca Erzurum'un aşığı Erol Ergani 

(Bkz: Resim № 20), bu kez hediyenin sahibinin dilinde bu sözlerle damadı 

övdü ve düğün töreninin bu sözlerle kutsanması gerektiğini söyledi.  
 

 

Örnek № 4 

 

Yazmag üçün kalem aldı,                               

Söhbet saldı, âlem saldı, 

Cafer size selam saldı, 

 Bey toyun mübarek olsun. 

 

50. Komşuların Tanımı 

 

    1. Damatların tanımları dizisinde, usta âşıklar bu törene yakın komşuların 

katılımını dikkate alır ve onları ortak şiirsel sözlerle memnun eder. 

Erzurumlu Âşık Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), bu şiirsel dizelerle 

komşularını övüyor. 

Canım kurban olsun yurda,411 

Yigide, goçağa412, merde. 

Bütün komşuların burda, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 
 

 

51. Damadın Övgüsüne Katılmaktan Vaz Geçmek İsteyenler 

 

Düğünlerde bazen damat tanımına katılmak istemeyen kişiler vardır. Bu 

tür olayları göz ardı etmeyen âşıklar, onları bu sürece dâhil etmek için özel 

şiirsel ayetler yazarlar ve onları damat övgülerinde seslendirirler.  

1. Bey tanımına katılmak istemeyen kişinin adı Selim ise, âşık bu amaçla 

böyle bir şiir okur. 
 

Örnek № 1 
 

Gökdte bir yıldız var, adı Talıbdı, 

Işığını bu şenliye413 salıbdı, 

Hamı enam verdi414, Selim galıbdı, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Dost, kardeşin, elin415, günün416 var olsun. 
 

                                                            
411 Yurd - memleket 
412 Goçag - cesur 
413 Şenliye - şenlik  
414   Hamı enam verdi – herkes bahşiş verdi 
415 El - halk 
416 El, gün –halk, insanlar, toplum 
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2. Hediye vermekten kaçınan kişinin adı Feyruz ise, Erzurumlu usta âşık 

Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), onu bey tanımına çekmek için böyle bir 

kelime okur. 

Örnek № 2 
 

Harama417 eyledim tövbe, 

Âşıkların kalbi şöbe,418 

Feyruz elin atmaz cibe,419 

Bey toyun mübarek olsun. 

 

 

 

3. Hediye vermek istemeyen kişinin adı Hasan ise Erzurumlu usta âşık 

Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), bu kişini damadın övgüsüne katabilmek için 

bir tür şaka yollu böyle bir sözü şiirsel bir dille okur. 
 

Örnek № 2 

 

Kurban kesdim size ihsan, 

Bu işler gelmesin asan,420 

Enam göndermedi Hasan, 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

4. Damadın övgüsünde akrabalarından biri hediye vermekten kaçınınca, 

bu durumu fark eden Tebriz âşık okulu temsilcisi Ersalan Dusti (Bkz: Resim 

№ 23), böyle bir mısrayı örtülü olarak, yani belirgin olmamak şartıyla 

seslendirdi.  

Örnek № 3 
 

 

Dünen421 bu vaḫt422 men gıtmiştim Sırḫab’a,423  

Çiynime424 salmışdım bir yeşıl aba425, 

Gohumlardan426 biri sokur hesaba,427 

Bey dayısı enam versin, var olsun, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

                                                            
417 Haram - yasadışı yollardan elde edilen, hak ederek kazanılmayan. 
418 Şöbe - şube, bölüm, kol, dal, kısım. 
419 Feyruz elin atmaz cibe – Feyruz bahşiş vermemek için elini cibine salıp para 

çıkarmaz 
420 Asan – kolay  
421 Dünen - dün 
422 Bu vaḫt – bu zaman 
423 Sırḫab – Urmiya’de kasaba 
424 Çiynime - omuzuma 
425 Aba – din adamlarının giydikleri kolsuz veya kısakollu, yakası açık, uzun erkek 

elbisesi 
426 Gohum - akraba 
427 sokur hesaba - hesapta hileler ekler 
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52. Âşıkların Repertuvarında  Bulunan Damat Tanımları 

 

Övgü dizisinin doruk noktasında hediye gönderenlerin sayısı arttıkça 

Tahran aşığı Memmed Muhammedzade bu durumdan  çok seviniyor. Böyle 

bir anda  âşık, özellikle damat, sağdıç ve soldıç olmak üzere  meclis 

üyelerine hitap eder ve onların şerefine saz eşliğinde birkaç kıtadan oluşan 

övgüler söyler. 

 

 

1. Âşık Memmed Muhammedzade’ye Ait Damat Övgüleri 
 

                                                Örnek № 1 

 

 

Eyleşenler428 eyleşibler bir boyda,429 

Hamınız430 olasız şirnide431, toyda,432 

Terifiz ederem433 Tebriz’de, Hoy’da, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bey dedesi434 gözlerin aydın olsun.435 

 
 

 

 

       Örnek № 2 

 

 

Bülbül olum uçum gonum436 damınıza,437 

Şerik438 olum gezanıza439, şamınıza,440 

Bir terif diyorem441 sizin hamınıza,442 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Sağdıçın, solducun, elin var olsun. 
 

                                                            
428 Eyleşenler - oturanlar 
429 Bir boyda - tek boyut 
430 Hamınız – hepiniz  
431 Şirnide – tatlı olan güzel meclisler, düğünler anlamında 
432 Şirinde, toyda – bayram, düğün, şenlik  
433 Terifiz ederem – öerim.  
434 Dede- baba  
435 gözlerin aydın olsun – Sevinçli bir durum ortaya çıkdığında söylenen tebrik 

ifadesi, sevincine ortak olduğunu belirten bir ifade 
436 Gonum-  havadan inerek bir yere oturmak, konmak. 
437 Dam – çatı  
438 Şerik - ortak 
439 Geza – öğle yemeği anlamında. Azerbaycan’da nahar denir 
440 Şam – akşam yemeği  
441 Deyerem - diyorum 
442 Hamınıza - hepinize 
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Örnek № 3 

 

Tardı, kamançadı, garmondu443 sazım, 

Çalıp okuyanam444, bülbül avazım, 

Gelen bu baharda men terif445 yazım, 

Enam446 veren gül elleriz var olsun, 

Bak bele toy447 subaylara448 borc olsun. 
 

2. Tebrizli Âşık Ersalan Dusti’ye (Bkz: Resim № 23) Ait Damat 

Övgüleri 

 

Örnek № 1 

 

Gökde bir yıldız var adı Talıbdı, 

Öz449 nurunu bu meclise450 salıbdı, 

Hamı enam verib bey atası galıbdı,451 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gohumun452, kardeşin, elin453 var olsun. 

 

 

     Örnek № 2 
 

Seherecen454 men bu sazı çalaram, 

Çalıp , çalıp küllen455 enam456 alaram, 

Taze beye457 özüm terif yazaram,458 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gohumun, kardeşin, elin459 var olsun. 
 

 

                                                            
443 Garmon – Azerbaycan’da yaygın olan akordeona benzer tuşlu körüklü enstrüman 
444 Okuyanam – söyleyen birisiyim 
445 Terif – tanım  
446 Enam – bahşiş  
447 Bele toy – böyle düğün  
448 Subay – bekar  
449 Öz - kendi  
450 Meclis – Düğün, dernek, şenlik, yas vs yerlerde toplanan insanların meydana 

getirdiği şey 
451 Galıbdı – kaldı  
452 Gohum - akraba 
453 El - halk 
454 Seherecen – sabaha kadar 
455 Küllen – fazla, çok 
456 Enam - bahşiş 
457 Taze bey – damat  
458 Özüm terif yazaram – kendim medhederim 
459 El - halk 
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                                                 Örnek № 3 
 

Dünen bu vakit460 men getmişdim Eher’e,461 

Düşmenin çöreyi462 dönsün463 zehere,464 

Akşamdan okuruk465  kalar sehere,466 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gohumun, kardeşin, elin467 var olsun. 

 

      Örnek № 4 
 

Eline alıbdı kalemi Mirze, 

Bu beyin elinden468 gederem469 erze,470 

Ḫoş gelibler bu meclise silsile,471 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gohumun472, kardeşin, elin473 var olsun. 

 

       Örnek № 5 
 

Toy olcağın474 bezenipdi475 otaklar,476 

Yol yeriyib incimesin477 ayaklar, 

Toya gelib doğma,478 aziz adamlar, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gohumun479, kardeşin, elin480 var olsun. 

                                                            
460 Dünen bu vakit – dün bu zaman 
461 Eher – İran’da küçük bir şehir 
462 Çörek – ekmek  
463 Dönsün - dönüşsün 
464 Zeher – zehir  
465 Okuruk – söyleriz  
466 kalar sehere - yarına kadar kalır 
467 El - halk 
468 Bu beyin elinden –damadın yüzünden  
469 Gederem - gidiyorum 
470 Erze -  eski usule göre yeryüzünün bölündüğü yedi iklim, yâni yedi parçadan 

birinci iklim, ekvatora yakın olan mıntaka. Bkz: https://www.osmanice. com/ 

osmanlica-7208-nedir-ne-demek.html .  
471 Silsile – dizi, seri. Kunukların düğüne fazla gelişi anlamında 
472 Gohum - akraba 
473 El - halk 
474 Toy olcağın – düğün yapılan zaman 
475 Bezenipdi – süslenibdi  
476 Otaklar – odalar  
477 İncimesin – yorulmasın, ağrımasın, eziyet, çile çekmesin  
478 Doğma  - en yakın  
479 Gohum - akraba 
480 El - halk 
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Örnek № 6 

 

 

 

Başına goyupdu kara481 külahi,482 

Metlebini483 versin kudret İlahi, 

Kaş kara, göz kara yürek sürahi. 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bey anası484 enam versin şad olsun. 

 

        Örnek № 7 
 

Şane485 olub asdanaram486 telinden, 

Bal emerem487 dodağından488, dilinden,489 

Bey gohumlar ayrılmasın elinden, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Sağdıçına, solducuna borc olsun. 

 
 

                    Örnek № 8 
 

Terif490 deyim teze beyin boyuna, 

Kısmet oldu491 özüm geldim toyuna,492 

Nemer493 veren bizi saldı yâdına,494 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Enam veren görüm canın sağ olsun.495 

 

                                                            
481 Kara - siyah 
482 Külah - eskiden erkeklerin giydiği, genellikle keçeden yapılan, ucu sivri ya da 

yüksek başlık. Bkz: https://www.google.com/search?g=k%C3%BClah+ne+ 

demek&rlz=1C1OKWM_trTR921TR921&og=k%C3%BClahi&ags=chrome.2.6

9i57j0j0i10i30j0i5i30l7.9099j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
483 Metleb – matlap İstenilen, talep edilen şey, istek, meram, matlûp 
484 Bey anası – damat annesi  
485 Şane – tarak (farsca) 
486 Asdanaram – asılmak anlamında 
487 Emerem – içerim  
488 Dodağından - dudaklardan 
489 Dilinden  - dilden  
490 Terif – övgü, tanım  
491 Kısmet oldu – nasib oldu 
492 Özüm geldim toyuna - Kendim geldim düğüne  
493 Nemer veren – bahşiş veren şahıs 
494 bizi saldı yadına –bizi de  zikretti, bizi de andı 
495 Görüm canın sağ olsun – inşallah can sağlığı olsun 

https://www.google.com/search
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3. Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi’ye (Bkz: Resim № 13 ), Ait Damat 

Övgüleri 
 

 Örnek № 1 
 

Bey dayanıb496 güzel meclis başında, 

İlahi vesmesi497 kalem kaşında, 

Muradına498 çatdı499 cavan500 yaşında, 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Gohumun501, kardeşin, elin502 var olsun. 
 

        Örnek № 2 

 

Beled oldum503  senin halı504 huyuna,505 

Koyun, kuzu kurban kesim boyuna, 

Kısmet oldu men de geldim toyuna, 

Ay taze bey506, toyun mübarek olsun, 

Enam veren eller payidar507 olsun. 

 

 

     Örnek № 3 

 

Ne güzel dayanıb üç cavan goşa,508 

Allah çok görmesin gohum509, kardaşa,510 

Yaşa bu dünyada a bey min yaşa, 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Enam veren kardeşlerin var olsun. 

 
 

                                                            
496 Dayanıp – ayaküste durup  
497 Vesme – kaşa sürülmüş siyah boya 
498 Muradı - Amaçı, isteği, arzusu, maksadı, gayesi.   
499 çatdı – erişti.   
500 Cavan – civan  
501 Gohum - akraba 
502 El - halk 
503 Beled oldum – aşina oldum, bildim, tanıdım 
504 Hali - durumu 
505 Huy - İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat, karakter 
506 Taze bey - damat 
507 Payidar – yaşasın, var olsun 
508 Goşa – cift  
509 Gohum - akraba 
510 Kardaş – kardeş  
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Örnek № 4 
 

 

Mansur Bey de verdi külli511 enamı, 

Gelen gonaglara512 deyim selamı,  

Var olsun meclisde eyleşen hamı,513 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Gohumun514, kardeşin, elin515 var olsun. 

 

    Örnek № 5 
 

 

 

 

Kış sovuşdu516 biz de yetiştik yaza,517 

Eller kulak versin518 söz ile saza, 

Tanrım yardım etsin cemi serbaza519 , 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Enam veren gül ellerin var olsun. 

 
 

Örnek № 6 
 

 

 

Ay yüze dökübdü kara520 telini, 

Gül bülbülü sever, bülbül gülünü, 

Taze bey cem edib ağır elini, 521 

Gohumun522, kardeşin, elin523 var olsun.   

Ay taze bey, toyun mübarek olsun. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                            
511 Külli – fazla, çok  
512 Gonaklara – misafirlere, konuklara 
513 Eyleşen hamı – oturan herkes  
514 Gohum - akraba 
515 El - halk 
516 Sovuşdu – çekildi, gitti  
517 Yetiştik yaza –ilkbahar mevsimine ulaşdık 
518Kulak versin – dinlesin   
519 Cemi serbaza – tüm askerlere 
520 Kara – siyah  
521 Taze bey cem edib ağır elini – Damat halkl biraraya getirip 
522 Gohum - akraba 
523 El - halk 
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Örnek № 7 

 
 

Bülbül gezer bağda kızıl gül ile 

Terif söyleyerem şirin524 dil ile 

Taze bey de şad525 yaşasın el526 ile, 

 Gohumun527, kardeşin, elin528 var olsun.   

Ay taze bey, toyun mübarek olsun. 

 
 

 

Örnek № 8 
 
 

 

Karadı kaşların, eladı gözün, 

Şirindi sohbetin, şirindi sözün, 

Sevinsin yüreğin529, goy gülsün yüzün, 

Gohumun530, kardeşin, elin531 var olsun.   

Ay taze bey, toyun mübarek olsun. 

 

   Örnek № 9 

 
 

 
 
 
 

Ucadı532 gametin533, karadı kaşın, 

Yığılıb devrede534 gohum, kardaşın,535 

Allahdan isterem536 min olsun yaşın,537 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Sağdıç solducuna toy kısmet538 olsun.   

 

 

 
 

 
 
 

 

                                                            
524 Şirin - tatlı 
525 Şad – mutlu, memnun  
526 El – toplum, insanlar 
527 Gohum - akraba 
528 El - halk 
529 Yüreğin - kalbin 
530 Gohum - akraba 
531 El - halk 
532 Uca - yüce 
533 Gamet - boy 
534 Devrende - çevrende 
535 gohum, kardaşın – akraban, kadeşin 
536 İsterem – isterim  
537 min olsun yaşın – doğum günün min olsun 
538 Kısmet – nasib  
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Örnek № 10 

 

 

 

Teşrif getdi539 bir ağsakkal540 nurani, 

Camalile rövşen541 etdi buranı, 

Sözünü eşiden ondan pur542 anı, 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

                                    Sanatkârın el içinde var olsun. 
 

 

Örnek № 11 
 

Zahmet çekib elde şöhret ad alıb, 

İncesanatından543 lezzet, dad alıb, 

Gohum sevib, dostu sevib, yâd544 alıb, 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Ustad sanatkârın elde var olsun.  

 

 

  Örnek № 12 

 

 
 
 

Enam aldım taze beyin adına, 

Kadir Allah özün yetiş dadına,545 

Gaynatası546 beyi saldı yâdına,547 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların canı sağ olsun. 

 

  Örnek № 13 

 

 

 

Ay ağalar neylemişem, neylerem,548 

Şirin549 canı dosta kurban eylerem,550 

Bey dilince size selam söylerem,551 

Ḫoş gelibsiz ayaklarız var olsun, 

Gezdiyiz552 bu yerler lalezar olsun. 

                                                            
539 Teşrif getdi – ziyarette bulundu  
540 Ağsakkal – ihtiyar  
541 Rövşen – parlak  
542 Pur - oğul 
543 İncesanat – güzel sanatlar 
544 Yâd– kenar, üvey 
545 Özün yetiş dadına – yardımına bir an önce kendin koş 
546 Gaynata – gayınpeder  
547 Saldı yadına  - ismini zikretti, andı  
548 neylemişem, neylerem – neyapmışam, neyaparım 
549 Şirin – tatlı  
550 Eylerem - yaparım 
551 Bey dilince size selam söylerem – Damadın timsalinde size selam diyorum 
552 Gezdiyiz – gezmiş olduğunuz  
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Örnek № 14 
 

Açılsın gül-çiçek bezensin553 dağlar, 

Yürekler sevinsin, gülsün dudaklar, 

Uzakdan, yakından gelen konuklar 

Ḫoş gelibsiz ayaklarız var olsun,554 

Enam veren oğlan payidar olsun. 
 

Örnek № 15 
 

Ağa Settar lütf eyledi enamı, 

Beye,555 konuklara verdim selamı, 

Ḫoş gelibdi konukların tamamı,556 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların canı sağ olsun. 
 

Örnek № 16 
 

Âşık şevke gelib sazın çalıpdı, 

İlhamını ellerinden alıbdı, 

Gohum-kardeş beyi yâda salıbdı, 

Ay taze bey, toyun mübarek olsun, 

Elin, tayfan557 elde paidar olsun. 
 

 

4. Ḫurramdereli Âşık Zülfali Caferzade’ye (Resim № 30) Özgü      

Damat Övgüsü 
 

Örnek № 1 

 

 

 

Hamı558 arzu eder oğul, kız toyu, 

Oğlu bey duranda559 bir göre boyu,560 

Çok mübarek olsun beyin bu toyu, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Enam veren gül ellerin var olsun. 

 

                                                            
553 Bezensin – süslensin  
554 Ḫoş gelibsiz ayaklarız var olsun – gelen ayaklarınız ağrımasın 
555 Beye  - damada 
556 Tamamı – hepsi  
557 Tayfa – kabile  
558 Hamı – herkes  
559 Duranda – kalktığında  
560 Bir göre boyu – boy-posunu göre 
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5. Erzurumlu Âşık Erol Ergani’ye (Bkz: Resim № 20)  Özgü          

Damat Övgüsü 
 
 

Örnek № 1 
 

Ergani’yim âlem olsun, 

Dilimizde kelam olsun, 

  Türkiye’den selam olsun, 

    Bey toyun mübarek olsun. 
 
 

6. Zencan’lı Âşık Ali Hoşgil Ḫalefi’ye (Bkz:Resim № 37)  Özgü       

Damat Övgülerı 
 

 

Örnek № 1 
 

Bezendi Honcalar yandı şamları,561 

Eller başdan-başa562 lalezar olsun, 

Körpeler563 ağlaşır, kuşlar seslenir.564 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların elin var olsun. 
 

Örnek № 2 

Deryada çok olur nehengi565 balık, 

Bey seni saklasın566, yaradan Ḫalık, 

Toyuna gelmişik567 yürekden şadıḫ, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bey atası568 gözlerin aydın olsun. 
 

Örnek № 3 

Kar altından çıktı kudretli dağlar, 

Al-elvan bezenib cavan yaylaklar,569 

Erus570-bey toyuna gelen konuklar, 

Geldiğiniz yollar nevbahar571 olsun. 

                                                            
561 Şam – mum  
562 Başdan-başa - Baştan sona 
563 Körpeler - bebekler 
564 Seslenir - ötüyor 
565 Nehengi balık – dev balık  
566 Saklasın - korusun 
567 Toyuna gelmişik – düğününe gelmişiz 
568 Bey atası – damad babası 
569 Al-elvan bezenib cavan yaylaklar – renkli süslenip civan yaylalar 
570 Erus (fars.) – gelin  
571 Nevbahar – ilkyaz, ilkbahar 
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                                                 Örnek № 4 

Ceyran572 olan çıkar gider çöllere,573 

Ördek olan uçar konar574 göllere. 

Terif deyim burda olan ellere, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların, elin var olsun, 

Bey anası gözlerin aydın olsun. 
 

                                                Örnek № 5 

Bir hava çal, hȗblar575 girsin oyuna, 

Özüm kurban gametine576, boyuna, 

Âşık Ali gelib senin toyuna, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların, elin var olsun. 

                                                 Örnek № 6 

Honcama koymuşum577 noğulnan578, badam579, 

Toyuna gelmişem580 yürekten şadam,581 

Bu toyuna gele Hazreti Âdem, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların, elin sağ olsun, 
 

                  Örnek № 7 

Allahdan dilerem582 saadet size, 

Ne güzel yaraşır şan583-şevket584 size, 

Haktan nazil olub muhabbet size, 

Ay taze bey toyun mübarek olsun, 

Tay-tuşuna585 yoldaşına borc olsun. 

                                                            
572 Ceyran – ceylan  
573 Çöllere - bozkırlara 
574 Konar  - iner  
575 Hȗblar (fars) – güzeller  
576 Gametine - boyuna 
577 Koymuşum – koydum   
578 Noğulnan – nogul ile 
579 Badam - badem 
580 Gelmişem - geldim 
581 Şadam - memnun oldum 
582 Dilerem - dilerim 
583 Şan - san, ün, şöhret. 
584 Şevket - ruhsal güç, cesaret, savaş azmi 
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 Örnek № 8 

 

Ay ağalar neynemişem, neynerem,586 

Hançer alıb düşmenneriz587 peylerem,588 

Şadamadı589 men de terif eylerem, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların, elin sağ olsun. 
 

     Örnek № 9 

Şeyda bülbül uçar gonar590 güllere, 

Şedde591 olub dolanaydım bellere, 

Terif deyim burda olan ellere, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bele592 meclis, bele dövran var olsun. 

    Örnek № 10 

Bey bezenib çıkıp593 çeşme594 başına, 

Şövgü595 düşüb atın yeher596 kaşına, 

Gaynanası597 kurban kalem kaşına, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bele meclis, bele dövran var olsun, 

Gelen konukların, canı sağ olsun. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
585 Tay-tuş- Akran, arkadaşlar 
586 neynemişem, neynerem – neyapmışım, neyaparım 
587 Düşmenneriz - düşmanları 
588 Peylerem – hançer, bıçak ile yaralamak, vurup öldürmek 
589 Şadamad – şah damad 
590 Gonar – iner  
591 Şedde – ipliğe dizilmiş inci  
592 Bele – böyle  
593 Çıkıp – çıktı, gitti  
594 Çeşme – pınar  
595 Şövg - ışık 
596 Yeher - eyer 
597 Gaynanası – kayınvalidesi  
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7. Zencanlı Âşık Cevad Pasiyar’a (Bkz: Resim № 38 ) Özgü Damat 

Övgüleri   

 

 
 

 

 

 

Resim № 38. Âşık Cevad Pasiyar 

 

Örnek № 1 

 

 

Terif deyim şadamadın özüne,598 

Gülle değsin599 istemeyen600 gözüne, 

Damat enam601 verdi menim özüme,602 

Bele603 meclis, bele dövran604 var olsun 

Bey dedesi605 gözlerin aydın olsun. 

 

Örnek № 2 

 

 

Bey oğlandı bu yerlerin ceyranı, 

Özüm ollam o gözlerin kurbanı, 

Meclislerde tanıyarlar606 insanı, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Bey anası607 gözlerin aydın olsun. 

 

                                                            
598 Özüne - kendisine 
599 Gülle değsin – kurşun değsin 
600 İstemeyen - sevmeyen 
601 Enam – bahşiş  
602 Özüme - kendime 
603 Bele - böyle 
604 Dövran - zaman 
605 Bey dedesi – damad babası 
606 Tanıyarlar - tanırlar 
607 Bey anası – damat annesi 
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Örnek № 3 

Kar altından çıkan kudretli dağlar, 

Al-elvan geyinib civan yaylaglar,608 

Erus609-bey toyuna gelen konuklar, 

Ḫoş gelibsiz kedemleriz var olsun, 

Bele dövran, bele meclis var olsun. 
 

8. Zencanlı Âşık Müslüm Askeri’ye (Bkz: Resim №39 )  Özgün Damat 

Övgüleri   

 
 

 

Resim № 39. Âşık Müslüm Askeri ve İlgar Cemiloğlu 
 

                                                 Örnek № 1 

 

 

 

       Bir el vurun610 ḫublar611 girsin oyuna,612 

Men kurbanam gametine, boyuna, 

Kısmet olsun gelim oğlun toyuna,613 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

 

                                               Örnek № 2 

 

Kar altından çıkdı kölgeli dağlar, 

Al-elvan614 geyinib, civan yaylaglar,615 

Erus616-bey toyuna gelen konuklar, 

Ḫoş gelibsiz kademleriz var olsun, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

                                                            
608 Yaylaklar - yaylalar 
609 Erus – gelin  
610 Bir el vurun - alkışlayın 
611 ḫublar - güzeller 
612 Oyun – dans etmek 
613 Oğlun toyuna – oğul evladının düğününe 
614 Al-elvan – renkli  
615 Yaylag - yayla 
616 Erus – gelin  
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Örnek № 3 

Dağların nergizi, bağın gülleri, 

Sinemde617 birleşir sazın telleri, 

Yaşasın, var olsun beyin elleri, 

Ḫoş gelibsiz kademleriz var olsun, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

Örnek № 4 
 

Honcaya düzübler618 noğulnan badam,619 

Gelmişik toyuza620 yürekden şadam621, 

Burda eyleşenler mihmanam622, yadam,623 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

Gelen konukların, elin var olsun. 
 
 

9. Zencanlı Âşık Meruf Bayat’a  (Bkz: Resim № 40)  Özgün Damat 

Övgüleri   

 
 

 

 

Resim № 40. Âşık Meruf Bayat 

Örnek № 1 
 

Bir hava çal ḫublar dursun624 oyuna, 

Özüm625 kurban gametine, boyuna, 

Kısmet oldu biz de geldik toyuna, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun 

                                                            
617 Sine – göğüs  
618 Düzmek - birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek. 
619 noğulnan badam – noğul ile badem 
620 Gelmişik toyuza – düğüne gelmişiz 
621 Şadam - muluyum 
622 Mihmanam – mihmanıyımm, misafirleriyim 
623 Yâd – kenar şahıs 
624 Dursun -  kalksın 
625 Özüm – kendim  
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Örnek № 2 
 

Kar altından çıkdı kudretli dağlar, 

Al-elvan626 geyinib civan yaylaglar,627 

Damat görüşüne gelen konuklar, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

Örnek № 3 
 

Bahar olur eller geder yaylağa,628 

İsti vurar629 bürkü630 dolar otağa,631 

Canım kurban sizin kimi632 gonağa,633 

Ḫoş gelibsiz kademleriz var olsun, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

Örnek № 4 
 

                                    Gülüstan bağında reyhan zemisi,634 

                                    Deryaya gerg olmaz635 Huh’un gemisi, 

                                    Enam verer taze beyin emisi,636 

                                    Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

Örnek № 5 

 

 

                                     Gülüstan bağında reyhan tayası,637 

                                     Üstünde638 yatıbdı ahu balası, 639 

                                     Enam versin taze beyin ağası, 

          Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

                                     Gelen konukların, elin var olsun. 
 

                                                            
626   Al-elvan – renkli  
627 Yaylag - yayla 
628 Yaylağa - yaylaya 
629 İsti vurar – sıcak çarpar 
630 Bürkü - Havanın bunaltıcı sıcak zamanı, çok sıcak ve sıkıntılı hava 
631 Otağa - odaya 
632 Kimi - gibi 
633 Gonağa - konuğa 
634 Zemi – tarla, mahsul, ekin, 
635 Gerg olmaz – alabora olmaz 
636 Emisi – amcası  
637 Reyhan tayası – reyhan yığını 
638 Üstünde - üzerinde 
639 Ahu balası – ceylan yavrusu 
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10. Nezerabadlı Âşık Ramazanali  Ḫudabendilu’nun (Bkz: Resim № 

35)  "Mübarek Olsun" Radifli Damat Övgüsü  

 

Birçok âşıklar kendi tariflerini ekleyip düğünlerde icra ettiği 

unutulmamalıdır.  Bu açıdan bakıldığında Nezerabadlı usta âşık Ramazanali 

Ḫudabendilu'nun damat övgüsüne ithaf edilen altı kıtalık "Mübarek Olsun" 

radifli şiirin sözlerine bir göz atalım. 

 

Gülüstan bağında reyhan butası,640 

Damada deymesin641 düşmen hatası, 

Enamı göndersin beyin atası,642 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

Men kurbanam bağçasına, mevine,643 

Teklif getdik644 şadamadın evine. 

Bir enam ver belki âşık sevine, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

Uca645 dağ başının vardır sefası,646 

Biz okuruz gedib çatsın sedası647, 

Enamı göndersin beyin anası, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

Enam aldık şadamadın648 elinden, 

Terif diyek649 bey damadın elinden, 

Men okuram avaz ile dilinden. 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

Uca dağ başına men yol eylerem, 

Cümle ağayana terif eylerem, 

                                                            
640 Buta - gonca 
641 Deymesin - dokunmasın 
642 Ata – baba  
643 Mevine – meyve anlamında 
644 Getdik – götürdük  
645 Uca – yüksek  
646 Sefa - safa 
647 Gedib çatsın sedası – gidib ulaşsın sesi -sedası 
648 Şadamad – damadların şahı 
649 Terif diyek – övgü diyelim 
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Bir canım var beye kurban eylerem,  

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

Ramazan oḫuru650 sene nağmeni, 

Her bir yerde terif ederler seni, 

Allah çok görmesin tayfana651 seni, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 

11. Tebrizli Âşık Gafar İbrahimi’nin  (Bkz: Resim № 13)  "Mübarek 

Olsun"  Radifli Damat Övgüsü 

 

Yüreğim isteyen güzel insanlar, 

Deyin652 bu toy günü mübarek olsun. 

Çevrilsin şâdlığa653 çisgin654 boranlar,655 

Deyin bu toy günü mübarek olsun. 

 

 

Yığılsın bir yere heggi656 cananlar, 

Yürekten can deyib ele yananlar.657 

El çalıp oynasın658 goca659, civanlar, 

Deyin bu toy günü mübarek olsun. 

 

 

Açılsın gül-çiçek bezensin660 dağlar, 

Yürekler şad olsun661, gülsün dudaklar, 

Uzakdan, yakından gelen konuklar, 

Deyin bu toy günü mübarek olsun. 

 

                                                            
650 Oḫuru – okuyor, söyler 
651 Tayfa – sülale,  Ev halkı, aile. 2.Yakın, hısım akraba.  
652 Deyin – söyleyin  
653 Şâdlığa - sevinçli olma durumu, sevinçlilik anlamında 
654 Çiskin – sis, 
655 boran – tipi  
656 Heggi – asil  
657 Ele yananlar- elin kahrını çekenler 
658 El çalıp oynasın – alkışlar eşliğinde dans etsin 
659 Goca - ihtiyar 
660 Bezensin - süslensin 
661 Şad olsun - sevinsin 
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Azalsın yürekden ellerin gamı662, 

Hamı olsun bir-birinin hemdemi663, 

Gafar’am deyirem664 men deste cemi, 

Deyin bu toy günü mübarek olsun. 

      

    Bu şiir biten kimi meclis üyeleri birlikte “Allah mübarek elesin” der. 

Tanımlar zincirinin merkezi olan Aşama III'ün ikinci bölümü sona 

yaklaşırken bu süreç onu Aşama IV'e getirir. 

 

4.Aşama 

 

Damadın tanımlarının IV. Aşaması, işlev açısından nihaidir. Son 

konudaki tanımlar, Aşama IV'ün belirli bir özelliğidir. Hoy, Salmas ve 

Urmiye bölgelerinde faaliyet gösteren âşıklar, son derece önemli olan bey 

tanımlarını farklı varyantlarda tamamlarlar. Son tanımlar, damadın 

ihtişamına ve onuruna adanmış tanım sürecinde olan aşığın son sözleridir.  

Araştırmamız sonucunda şunu bulduk. Nihai karakterin tanımları, iki şekilde 

kendini gösterir. 

  

1. Bir kıtadan oluşan son tanımlar 

 

Bir kıtadan oluşan son tanım örneği Hoy Âşık okulunun ustalarından 

Abbas Tacḫatunlu'nun (Resim № 31) seslendirdiği bir dörtlük şiir buna bir 

örnektir. 

 

Örnek № 1 

 

Düzülüb Honcaya noğulu-badam,665 

Eyledim toyunu yürekden şadam, 

Var olsun dövrede666 yığılan adam, 

Çok mübarek olsun toyu bu beyin. 

 

 

                                                            
662 Gem - gam 
663 Hemdem - canciğer olmak, çok yakın dost yoldaş olmak anlamına gelmektedir.  
664 Deyirem - diyorum 
665 Badam - badem 
666 Dövrede - etrafında 
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2. Ayrıca bir şiir biçiminde birkaç kıtadan oluşan son tanımlar. 

 

Tanımların sonunu dikkate alan Salmaslı Âşık Manaf Mahmudoğlu (Bkz: 

Resim № 9), yüksek sesle "Allah mübarek elesin" dedi ve aynı radifte ve 8 

heceli şiir şeklinde son tanımı bu kıtalarla bitirdi. 

Deyim667 damadın toyunu, 

Allah mübarek eylesin, 

Allah emrin, Resul şartın, 

Allah mübarek eylesin. 

 

Sağdıç, solducu yanında, 

Boya bakıp fehır eylesin, 

Eller, bahemlikle668 deyek,669 

Allah mübarek eylesin. 

 

Gördüm damat cemalini, 

Benzer, gülün goncasına, 

Seni emanet tapşırram,670 

O Düldülün671 yiyesine.672 

 

Bu gün şadlık673 meclisidi, 

Hamı674 düşüb dost behsine,675 

Sağdıç, solducu yanında, 

Boya bakıp fahır eylesin, 

Eller, bahemlikle676 deyek, 

                                    Allah mübarek eylesin. 
 

 

 

                                                            
667 Deyim - diyorum 
668 Bahemlikle - birlikte 
669 Deyek - diyelim 
670 Emanet tapşırram – emanet ediyorum 
671 Düldül – Hazret Alinin atının ismi  
672 Yiyesine - sahibine 
673 Şadlık – şenlik  
674 Hamı - herkes 
675 Behsine - konusuna 
676 Bahemlikle - birlikte 
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Şahi-Merdan677 özü678 gelib, 

Yetirsin dada, imdada,679 

Arzum budur ömrüm boyu,680 

Şad681 olasız bu dünyada. 

 

Saz götürüb destan diyor, 

Mahmudoğlu şahdamada, 

Sağdıç, solducu yanında, 

Boya bakıp fahır eylesin,682 

Eller, bahemlikle683 deyek, 

Allah mübarek eylesin. 

 

53.Damat Tanımında İcra Olunan Âşık Havaları 

 

Araştırmamızdan yola çıkarak damadın tanımları için icra edilen ezgilerin 

de bölgelere ve âşık ekollerine göre farklılık gösterdiğini öğrendik. Örneğin. 

Hoy, Urmiye, Dol, Salmas ve Sulduz yöresinin âşıkları esas olarak 

Dikdabanı ve Destan'ı (yani Baş Muhammes) isimli ezgilerle damadı överler. 

Ancak Tebriz'in sazlı-sözlü ustaları en çok Şirvan âşıklarının repertuarına 

ait olan “Kafiye”, “Kolhoz”, “Döşeme”, “Çindivani” (Çindivari olarak da 

bilinir) ve Sarıköynak isimli ezgiler eşliğinde damadı medh ederler.  

 

Nezerabad âşık ekolünün ustası Ramazanali Ḫudabendilu (Bkz: Resim № 

35),  Şeşengi, Maran ve Zergeri adlı ezgilerle damada övgüler verer.  

 

Erzurum Âşık ekolünün temsilcisi Erol Ergani (Bkz: Resim № 20), damat 

tanımında “Güzelleme” denilen havayı kullanıyor.  Damadın tanımında bu 

havanın adını böyle şiirsel bir dille söylüyor. 

 

 

 
 

 

 

                                                            
677 Şahi-Merdan – Hazret Ali  
678 Özü – kendi  
679 dada, imdada - yardıma 
680 ömrüm boyu - hayatım boyunca 
681 Şad – şen  
682 Fahır eylesin – gurur duysun 
683 Bahemlikle - birlikte 
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Örnek № 1 
 

   Yaradana684 duamız var, 

  Kötülerle davamız var, 

     “Güzelleme” havamız var, 

       Bey toyun mübarek olsun. 
 

54. Hayır – Dualar, Kutsamalar 
 

Düğünlerin en önemli özelliklerinden biri kutsamalardır. Araştırmamıza 

dayanarak şunu belirledik: kutsamalar iki pozisyonda kendini gösterir.  

A. Bahşiş veren kişiler-konuklar tarafından ifade olunan kutsamalar.  

B. Âşıklar tarafından ifade olunan hayır-dualar. 
 

A. Meclis Üyelerinin Kutsamaları 
 

Törene katılanların kutsamaları böyle bir sürece yansıyor. Meclis 

üyelerinden biri düğün törenini yöneten aşığa, istediği herhangi bir havayı ya 

da sevdiği bir şiiri okumasını sipariş eder. Bu sipariş bir hediye ile yapılır. 

Önceden bozdurduğu, elinde hazır tuttuğu bahşişi gören davulcu ona 

yaklaşır. Unutulmamalıdır ki Tebriz ve çevresinde bahşiş sunumu belli bir 

zaman diliminde gerçekleşir. Bu süre yaklâşık 2-4 dakika içinde ölçülür. 

Kurala göre mecliste icracılığı sürecinde âşığa kesinlikle bahşiş verilemez.  

Âşık çalıp söylemediği zamanda ise bahşiş şeklinde sipariş verme mümkün. 

Hediye sunumu, törene katılanların gözleri önünde gösterişli bir şekilde 

gerçekleştirilir. Neredeyse, törene davetli misafirlerin çoğunluğu, bu bölgeye 

özgü hediye verme yöntemini bir süreç olarak açıkça gözlemlemektedir. 

Yerel geleneğe göre hediyeler toplu olarak değil, sonuna kadar tek tek 

sunulur. Küçük paraların takdim edildiği anda bahşiş sahibi istediği kişileri 

isimlendirir ve ardından da kutsar.  Bu anlamda hediyeyi verenin sağladığı 

“hedeflerin”  kutsama ile olan kapsamı, farklılığı ile dikkati çeker.  

 

1. Bazı misafirlerin diksiyon şeklinde verdiği kutsamalar şu farklı 

sözlerle kendini belirtir.   

1. Çalan685 aşığın sağlığına. 

 2. Eyleşen686 konuklar sağlığına. 

                                                            
684 Yaradana – yaratıcıya  
685 Çalan – icra eden 
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 3. Ata-analar sağlığına. 

 4. Ağsakkallar687 sağlığına. 

 5. Kardeşlerin sağlığına. 

 6. Bacıların sağlığına. 

 7. Damadın sağlığına. 

 

2. İkinci bir konuk davulcuya bahşişi sunar ve başka bir deyişle 

onu kutsar. 

1. Bu cergede688 oturanlar sağlığına. 

2. O tarafta eyleşen689 ağalar sağlığına. 

3. Bunu da verdim Misirḫan’la balalarının690 sağlığına. 

4. Ağayi Abbas’ın özünün691, yoldaşının692 sağlığına. 

5. O başın sağlığına.693 

6. Bu da konukların sağlığına. 

7. Ehl-i meclis694 sağlığına. 

  

Böylece hediyenin takdimi yukarıdaki kutsama sözleriyle sona erer. Son 

olarak tef695- def çalan sanatçı paraları tek tek sayar ve nihai miktar, 

hediyenin sahibi adına ilan edilir, meclis üyelerine yüksek sesle duyurulur. 

Ardından elindeki tüm paralardan bir miktar ayırıp sanatçı arkadaşına yani 

aşığa hediye etmekle, diğer büyük miktar bahşişi ise özel bir kişi olan “toy 

beyi”ye teslim eder. Hediye aşığa ulaştığında o kişiye (yani siparişi veren 

kişiye) dönerek, hediyenin miktarını ve adını düğün davetlilerine duyurur ve 

şükranlarını çeşitli sözlerle ifade ederler. Salmas'tan Âşık Manaf 

Mahmudoğlu (Bkz: Resim № 9) siparişe yönelik hediyeyi aldığında, bu 

mübarek sözlerle rızasını ifade eder. 

                                                                                                                                            
686 Eyleşen – oturan  
687 Ağsakallar – ihtiyar büyükler 
688 Cergede – sırada  
689 Eyleşen – oturan  
690 Bala – yavru, evladlar 
691 Özünün - kendisinin 
692 Yoldaşının - arkadaşının 
693 O başın sağlığına – en başdakıların sağlığına 
694 Ehl-i meclis – tüm meclis üyeleri 
695 Def – Bir tarafı deri ile kaplanmış ve aralarına birbirine çarpacak şekilde pirinçtrn 

pullar takılan veya sade olan  tahta çemberden meydana gelen vurmalı bir musiki 

aleti, daha çok şarkı icra edenler ellerinde tutarak parmakları ile belirli bir ritmile  

çalarlar. 
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       1. Var olsun Şahdamat. 

       2. Var olsun Allahverdi. 

       3. Cemi696 konuklar sağlığına. 

       4. Cemi dostlar sağlığına. 

       5. Cemi toy sahibinin sağlığına. 

 

B. Âşıkların Kutsamaları 

Düğün törenindeki kutsamaların ikinci kısmı, partiyi yöneten sanatçı-

aşığın dili ile gerçekleşir.  İran'da âşıkların katılımıyla düğünlerde farklı 

sözlerle ifade edilen hayır-dualar üç yerde bulunur. 

1. Düğün töreninin başlanğıcında. 

2. Düğün töreninin orta kısmında. 

3. Düğün töreninin sonunda. 

 

1. Töreninin başlanğıcındakı kutsamalar 

 

Törenin başlangıç kısmında âşıklar toplantıya geldiklerinde ilk sözü 

kutsamalar olur. Toplantının hayır-dualarla açılması bir tür törenin 

"selamaleykümü" dür. Diksiyonla ifade edilen bu tür sözler, törenin 

açılışında anahtar rolü oynuyor gibi görünüyor. Âşık icracılığı sanatının 

kurallarından biri de bu iç açıcı sözlere yansır. Âşıklık sanatının görgü 

kuralları, bu tür nazik sözlerle kendini kanıtlamıştır. Meclisin giriş 

aşamasında, dilek içeren kutsamalardan sonra âşık direk saza ve söze geçer. 

Bu ilkeyle yaklaşıldığında, kutsamalar, saza ve söze geçişin giriş aşaması 

olarak kabul edilir. Kutsamaların ifade edildiği nokta, âşık, enstrümanını 

gömleğinden çıkarıp onun akorunu düzenledikten sonra kendini belirter.  

Yani saz sanatçının göğsündeyken aşığın kalbinden kutsamalar akar.  

Gönülden gelen sözlerle ifade edilen hayır-dualar, esas olarak düğünün 

sahibine, damada, akrabalara ve meclis üyelerine yöneliktir. 

 

2. Töreninin orta bölümündeki kutsamalar  
 

Meclisin orta kısmı damadın tanımları olarak kabul edilir. Kutsamalar 

işte bu bölümde kendini gösterir ve iki özellik ile karakterize edilir. 

1. özellik. Bir kıta ile sınırlandırılan, şiirsel dizelerle, vokal tarzda icra edilen 

kutsamalar. Damat tanımının üçüncü aşamasının A. Bölümünde âşıkların 

                                                            
696 Cemi – toplam, tüm  
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verdiği kutsamalardan bahsetmiştik. (Bkz: S. 88 - 89) Bu kutsamaların 

karakteristik özelliği, damat tanımı sırasında şiirsel mısralarla icra 

edilmesidir.  

1) Tebrizli Âşık Ersalan Dusti'nin (Bkz: Resim № 23) şiirsel dizelerine 

dayanan kutsamalar şunlardır.  

Örnek № 1 

 

 

Derya gırağında697 saldırdım kümbez,698 

Okudum Kur’anı dediler bilmez, 

Beye kömek olsun699 göze görünmez,700 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Sağdıçın, solducun elin701 var olsun. 
 

Örnek № 2 

 

 

Derya kenarında saldırdım hamam, 

Okudum Kur’anı eyledim tamam, 

Size kömek olsun Sahibi-zaman, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Allahdan dilerim canın sağ olsun. 
 

2) Hoy âşık okulunun temsilcisi Nedim Abbaszade (Bkz: Resim № 24) 

damadı şiirsel mısralarla şöyle kutsar. 

Örnek № 1 

 

 

Şahların şahından bey çıksın hova,702 

Kudret kılıcını getirsin sova, 

Âşık, gece-gündüz sen eyle dua, 

Olsun havadarı703 Ali704 bu beyin. 

3) İran'da âşıkların katılımıyla yapılan düğünlerin ayrı bir güzelliği var. 

Bu güzelliğin sebepleri, âşıkların dilindeki dileklerle, hayır dualarla ifade 

edilerek kendini gösterir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, Türk 

                                                            
697 Gırağında – kenarında  
698 Kümbez – kümbet  
699 kömek olsun – yardım etsin  
700 Göze görünmez  - Rabbim  
701 El - halk 
702 Hova – ava  
703 Havadar – birine arka çıkan, onun tarafını tutan, müdafa eden, taraftar 
704 Ali - Hazreti Ali  
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âşıklarının icrasında bir hayır-dua ruhu taşıyan şiirsel tanımlamalar da 

vardır. Bu açıdan bakıldığında Erzurum aşığı Erol Ergani'nin (Bkz: Resim № 

20)  damatlara ithaf ettiği hayır dualardan esinlenen övgü sözleri bunlar. 

Örnek № 1 

Zahmetile ucalsınlar, 

Vatanından güc alsınlar, 

Bir yastıkda gocalsınlar,705 

Bey toyun mübarek olsun. 
 

2. özellik.  Bey'in tanımı, okuduktan sonra diksiyonla ifade edilen hayır-

dualar. Bu hayır duaların hedef noktası halk, insanlar, vatan, dostlar 

olacaktır. Salmaslı Âşık Manaf Mahmudoğlu’nun (Bkz: Resim № 9)  damat 

tanımında vokal şekilde kendini belirten iyi dileklerini söyledikten sonra, 

diksiyonla ifade olunan kutsamanın diğer sözcükleri şöyledir.  

1. Allah bayramımızı mübarek elesin. 

2. Bele706 eller, bele dövran var ola. 

3. Bele dövran, bele meclis var ola. 

4. Var olsun ellerimiz.  
 

3. Töreninin sonunndakı kutsamalar 

Toplantının sonundaki hayır dualar da iki özellik ile karakterizedir.  

1. Özellik: Diksiyon tarzında ifade olunan kutsamalar. 

2. Özellik: Şiirsel mısralarla ifade olunan kutsamalar. 
 

a) Diksiyon tarzında ifade olunan kutsamalar 

Damadın tanımlarının sonu, diksiyon hayır-dualarının başlangıcıdır. Âşık 

bu aşamada bir usta olarak yürekten sözlerini, yüce duygularını, arzularını ve 

iyi dileklerini herkesin bu kutsamalarla duyabileceği bir sesle ifade eder. 

Diksiyon ile kendini belirten hayır dualar düğün töreninin son kısmıdır.  

Âşık, bu nazik sözlerle, işinin bittiğini düşünür ve faaliyetini durdurmuş 

oluyor. Kutsamalar aşığın sağdıça ve solduca olduğu gibi damada hitap 

olunan iyi dileklerinin son sözleridir. İyi niyetle yaptığı bu kapanış 

                                                            
705 Gocalsınlar - ihtiyarlansınlar 
706 Bele - böyle 
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konuşmasıyla meclis üyelerine sanki veda etmiş görünüyor. İran'ın 

Miyandab ve Marağa bölgelerinde damadın övgüsünden sonra meclisin saz 

sanatcısı damat olmak üzere sağıç ve solunducun arkasına geçip durarak üç 

kez "Allah, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin, Fatima" der. Bu mübarek 

isimler her anıldığında önce sağdıçın sonra da solducun sırtına eliyle vurur. 

Sonunda şahdamatın sırtına dokunmakla "Allah'ım iki oğlu ve bir kız versin" 

demekle hayır duasını tamamlar. Bu sözlerle âşık yönetdği töreninde son 

görevini sonlandırmış olur.  

b) Şiirsel mısralarla ifade olunan kutsamalar. 

Bu arada, eski zamanlarda âşıklar damadın sırtına elleriyle dokunur ve 

"Tanrı'dan yedi oğul ve bir kız" dileyerek onları kutsarlardı. Zamanla yaşam 

standartlarının düşmesi ve maddi zorluklar nedeniyle bu arzuların sayısı 

azalmıştır. Örneğin, yedi oğul önce beşe, sonra dört veya üçe indirildi. Son 

zamanlarda, iki oğul ve bir kızın istekleri, âşıkların kutsamalarında daha 

belirgin hale geldi. Damat tanımlarında bile, Hoy âşıkları bu dileği böylesine 

şiirsel bir dille yerine getirirler. 

Örnek № 1 

 

 

 

Ağalar ağası, beylerin ḫası, 

Silindi gönlümün kalmadı pası, 

               (Görüm) Bey olsun cift oğul, bir kız atası, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

   Yüreğin sevinsin, gönlün şad707 olsun. 

 

Görüldüğü gibi farklı zamanlarda çocuklar arasında oğul için yapılan 

dilekler farklı sayılarda kendini göstermiştir.  Bununla birlikte, kıza duyulan 

arzu her zamanki gibi değişmeden ve istikrarlı kaldı. Damat tanımının 

sonunda şiirsel mısralarda verdiği nimette herhangi bir kızın varlığından 

bahsetmeyen âşıklar bile vardır. Bu açıdan Hoy âşık okulunun temsilcisi 

Abbas Tacḫatunlu (Bkz: Resim № 31), bundan 60-70 yıl önce, sadece yedi 

erkek evlat dileyerek, son zamanlarda tanımındaki sayıyı üçe indirdi. Usta 

aşığın damada adanmış kutsama ruhundaki şiirsel tanımın sözleri bunlardır. 

 

 

                                                            
707 Şad – sevinç, neşe 
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Örnek № 2 

 

  Kızıl gül destesi708, nergiz butası,709 

   Damada deymesin710 düşmen hatası, 

                        (Önce) Görüm olsun yeddi oğul atası,711 

                       (Şimdi) Goy damat olsun üç oğul atası, 

                               Açılıb arada712 gülü bu beyin. 

 

 

III FASIL: ÂŞIK İCRACILIĞI SANATINDA DİKSİYONUN ROLÜ VE 

ÖNEMİ  

1. Diksiyonun karakter özellikleri 

Âşık icrasının özelliklerinden biri de diksiyondur. Diksiyon, âşık 

icracılığı sanatının ayrılmaz bir parçasıdır. Diksiyon olmadan performans 

sanatını hayal etmek imkânsızdır. Diksiyon olmadan, âşık icracılığı sanatı bir 

tür eksiklik içinde olacaktır.  Âşık icracılığı sanatında diksiyonun 

kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır. 

1. Destanların nesir bölümlerinin diksionla anlatımı.  

2. Âşık atışmalarının bazı noktalarında rast gelinen diksiyon. 

3. Klasik âşık havaların adının diksiyonla duyurulması.  

4. Şiiri diksiyonla söyleme.  

5. Diksiyon ile olan hayır-dualar. 

6. Diksiyon ile hitap. 

7. Diksiyon ile sonuç sözler. 

Âşık icra sanatında diksiyonun yeri ve önemi çok büyüktür. Örneğin, bir 

şiir bir melodi eşliğinde söylendiğinde, kelimelerdeki belirli kelimeleri 

telaffuz etmek bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu da şiirin anlamını bozar. Bu 

gibi durumlardan kaçınmak için icracının aynı kıtanı diksiyonla tekrar etmesi 

gerekir. Bu durumda vokal partide gözüken yanlış anlama ortadan kalkar. 

Bir şiirdeki herhangi bir kelimenin vokal icrası sırasında anlam bakımından 

bozulmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu bozulmalara izin veren başlıca 

faktörler aşağıdaki gibidir.  

                                                            
708 Deste – demet  
709 Buta - gonca 
710 Deymesin - dokunmasın 
711 Ata - baba 
712 Arada - ortada 
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1. Vokal icrası sırasında âşık havasının ezgiye karşılık gelen çeşitli 

kıtlaklardan oluşan seslerin karışması kıtalardakı bazı kelimeler anlaşılmaz 

ve bazı sözleri ise net duyulmaz hale getirmektedir. Bu da şiire zarar verir ve 

anlamını bozar.  

2. İcra sırasında belirli bir kelime veya deyimin yanlış telaffuz edilmesi 

bu şiiri anlam açısından çarpıtarak anlaşılmaz hale getirir.  

3. Bazı dinleyicilerin bir sanatçı aşığı uzaktan izlemesi ve dinlemesi de 

söz ve deyimlerden birinin yanlış olmasına neden olur. 

4. Bazı âşıkların vokal icraları sırasında enstrümanı yüksek sesle çalması 

da kelimelerden birinin net olarak duyulmasını sağlamaz. 

5. Âşık söylerken kendisine eşlik eden balabanchi'nin (mey çalan) bu 

nefesli çalgıyı yüksek sesle çalması kelimelerin ve deyimlerin yanlışlığını 

etkiler. 

6. Bir âşık şarkı söylediğinde, davulcu bu enstrümanı yüksek sesle çalar 

ve belli bir şekilde döver, bu da tabii ki kelimelerden ve ya sözlerden her 

hangi birini net duyulmasını engeller.   

7. Âşık çalarken bazı huysuz dinleyicilerin sanatçıya saygısızlık etmeleri 

ve mecliste yüksek sesle konuşmaları da bazı sözlerin ve kelimelerin net 

olarak duyulmasını engellemektedir. 

8. Tören sırasında âşık ileri geri yürürken geride bıraktığı bazı konuk 

seyirciler bu durumda bazen birçok kelimeyi ve deyimi anlamakta güçlük 

çektiler. 

Nihayet bu sebeplerden dolayı âşık, okuduğu dörtlüğü bir daha tekrar 

etmek zorunda kalır. Bu tekrarlık diksiyon sayesinde kendini belirtir.  Tabii 

ki bu tekrar ikinci kez diksiyondan kaynaklanıyor. Diksiyonun önemi, âşık 

icra sanatında belli bir kelimenin yanlış anlaşılmasını önlemek, aynı 

zamanda seyircinin icracıdan memnun kalmasını sağlamaktır. Bir toplantıda, 

seyirci âşıktan memnun değilse, bu sanatçının performansında bir sorun var 

demektir. Âşık bu hatalardan kaçınmak için yeteneğini, kelime dağarcığını, 

performansını ve deneyimini ustaca kullanarak bu sanatta profesyonel 

olduğunu kanıtlamaya çalışır. Aynı zamanda seyircinin ve genel olarak 

halkın sempatisini kazanmış oluyor. Âşık icra sanatında dikteler farklı 

şekillerde kendini gösterir. Bu açıdan bakıldığında her âşık kendi zevkine, 

düşüncesine ve üslubuna göre farklı zamanlarda diksiyon kullanır. 
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1. Birçok âşık şiirin her kıtasını okuduktan sonra o dörtlükleri diksiyonla 

bir daha tekrarlar. Bu tür diksiyon, âşık icra sanatında en yaygın olarak 

kullanılan yöntemdir. 

2. Bu diksiyon yönteminde iki âşık yer alır. Birinci âşık bir mısranı okur, 

ikinci âşık ise bir sonraki mısranı sırayla okur. Yani kıtadskı I. ve III. 

mısraları birinci aşığa, II. ve IV. mısralar ise diğer ikinci aşığa düşer.  

3. Bu diksiyon türü de iki âşık arasında bölünmüştür. Bu diksiyon 

yönteminde birinci âşık, ayetin birinci ve ikinci mısralarını, ikinci sanatçı ise 

üçüncü ve dördüncü mısralarını diksiyonla aktarır. 

4. Üç kıtalık bir şiirde usta ile çırak arasındaki diksiyon ilkesi şöyledir: 

Bu yönteme göre, âşık I.  ve III. kıtayı tekce kendisi söyledikten sonra usta 

aynı ayetleri bir daha dikte ederek tekrarlar. Çırak sadece II. kıtanı okumak 

ve diksiyon ile tekrar etmek zorundadır. 

5. Bu diksiyon türü düet şeklinde olup bir nevi soru-cevap şeklinde 

kendini gösterir.  Bu esasa göre mısra iki kısma ayrılır.  Âşık, ayetin ilk 

yarısını diksiyonla yüksek sesle sorar. Mısranın ikinci yarısını ise çırak 

diksiyonla cevaplanır. Bu diksiyon versiyonu daha çok divani ve muhammas 

şiirlerinin türleriyle ilgilidir.  

6. Âşık icracılığı sanatında iki âşık arasında karışık bir diksiyon türüne de 

rastlanır.  Örneğin, Urmiyeli Âşık Dehganla ve Salmaslı Âşık Manaf 

Mahmudoğlu’nun (Bkz: Resim № 22, № 9) düet tarzında icra ettikleri 

"Cigali tecnis" atmosferinde karışık bir diksiyon örneğidir. Âşık Dehgan, 

tüccar Abbas'ın şiirinin ilk kıtasını tek başına çalıp okuduktan sonra 

diksiyonla yeniden aynı kıtayı tekrar etti. 

                  I  kıta 

Âşık Dehgan:     Bir güzeldir şövgün salıb cahane, 

   Tifil tek bakıram713  güzel göz ala, 

             Azizi cahane, 

             Cahan kurban cahane, 

             Hudamın hoş bendesi, 

             Hoş gelibdir cahane. 

  Yaradan yaradıb salıb cahane, 

  Ne eceb ovladıg güzel göz ela.714 

                                                            
713 Bakıram – bakıyorum  
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Şiirin ikinci vokal performansını Âşık Manaf Mahmudoğlu (Bkz: Resim 

№ 9) seslendirdi. Ancak diksiyonla tekrar edilirken her iki âşık da aynı ayeti 

bu ilkeye göre sunmuştur. 

                        II kıta 

Âşık Manaf:           Eğer bağban715 olsan, bağ işini gör. 

                                Bağ becer, bağ besle, bağ işini gör. 

Âşık Dehgan:              Azizim bağ işini gör, 

                                     Bağban bağ işini gör.  

Âşık Manaf:                Avcı olsan saysal bak, 

                                     Maralın716 bakışını gör. 

Âşık Dehgan:        Cellad gözümün yağışını717 gör  

Âşık Manaf:          Kaş kara, göz kara, güzel göz ala. 

 

İki âşık arasındaki III. kıta, yine değişim ilkesi temelinde, sanki karışık 

diksiyondaymış gibi sunuldu. 

Âşık Dehgan:         Tacir Abbas sözün desin sene yar, 

                                Tuti dillim, mina boylum, sine718 yar. 

                                      Ezizim sene yar 

                                      Tiğ al bağrım, sine719 yar 

 Âşık Manaf:                 Kış odada, yaz bağda,720 

                                      Mehman ollam721 sene yar. 

Âşık Dehgan:        Dolandım dünyanı neçe sene722 yar, 

                              Görmedim senintek723 güzel göz ela. 

Görüldüğü gibi farklı diksiyon türleri sadece âşıkların icrasına ait olup, 

onu güzelleştirmek, tını açısından renkli kılmak önemlidir. Ana amaç, daha 

önce de belirttiğimiz gibi, kelimenin anlamını ve özünü dinleyiciye tam ve 

net bir şekilde iletmektir. 

                                                                                                                                            
714 Ela - harika 
715 Bağban - bağçıvan 
716 Maral - geyik 
717 Yağış - yağmur 
718 Sine - göğüs 
719 Sine – göğüs  
720 Yaz bağda – yaz mevsimind ebahçede 
721 Ollam - olaram 
722 Neçe sene – kaç yıllar 
723 Senintek – senin gibi 
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2. Diksiyonun Ruh-Hali Açısından Sınıflandırması 
 

Âşık icra sanatında diksiyonun kendine has özellikleri vardır. Bir âşığın 

icrasında diksiyonun karakteristik özelliği, acıklılığı, ihtişamı, bazı 

durumlarda sakin olması, net kelimelerle yüksek sesle ve diğer anlarda 

yumuşak olması, yavaş bir sesle, biraz kırılgan söylenmesi ile karakterize 

edilir. Bu açıdan bakıldığında, icracı âşıklar cesaret, yiğitlik, kahramanlık 

ifade eden sözleri elbette yüksek sesle, acıklı ve azametle söylerler. Ancak 

diksiyonla hüzünlü, kasvetli sözler söylediğinde, sesinin tonuna biraz hüzün, 

keder, ateş, kırılganlık ekler. Şiirin ruhuna uygun sözler diksiyonla 

söylenmediği zaman dinleyici üzerinde daha büyük bir etki bırakır. Bu, 

âşıkların icrasında diksiyonun önemli rolünü ve değerini gösterir. Diksiyon 

daha çok söylenen kelimelerin ruh hali ile ilgilidir. Bize göre diksiyonla şiir 

okumanın sekiz temel özelliği vardır.  

1. İyimser kelimelere dayanan kendinden emin diksiyon. 

2. Sevinc, neşeli ruh hali ifade eden kelimelere göre heyecan verici 

diksiyon. 

3. Üzüntü dolu, bir kadar hüzün ifade eden sözlere göre, gam ruh halini 

yansıtan diksiyon.  

4. Felsefi ve manevi bilgelik dolu kelimelere dayanan ihtiraslı diksiyon. 

5. Kahramanlık ve yiğitliğin çağrısı tonlama, çığlık motifi, heybetli 

diksiyon. 

6. Yüce, duygusal aşk, vusal bu gibi türden olan şiirler için lirik diksiyon 

7. Yaşlılık, ölümlülük, kızgınlık ruh halini ifade eden şiirlere göre 

kırılgan diksiyon. 

8. Hicran, ayrılığı ifade eden kelimelere dayalı etkili bir diksiyon. 

 

3.  Âşık Musikisinin Adının Duyurulması 

 

Âşık icra sanatının özelliklerinden biri de havanın sunumudur. 

Unutulmamalıdır ki, her âşık tarafından seslendirilen ezgilerin adları 

diksiyon yoluyla farklı şekillerde telaffuz edilir. Bu, âşık performansında 

farklılıklara yol açar. Âşık müziğin farklı şekillerde duyurulması, her 

sanatçının kendine özgü tarzı ve kendine özgü icra (konuşma) çizgisinden 

kaynaklanmaktadır. Araştırmamıza dayanarak, âşık havalarının adını 

diksiyonla telaffuz etmenin iki yolunun olduğunu belirledik.  
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Yöntem I: Saz havası adının doğrudan sunumu. Farklı âşıklardan 

aldığımız melodilerin duyurmasına ait örnekler şunlardır: 

1. Hoy âşık okulunun temsilcisi Abbas Caylaklı (Bkz: Resim № 21), 

"Ekinci Abbas" destanında seslendireceği havanın adını bu şekilde beyan 

eder.  
 

Örnek № 1 

a. “Bu hava arz eliyirem724. Bu hava Geraylıdı”725. 

b. “He, dostlar buna da Dastan726 diyorler727, meclisde, sohbet 

arasında”. 

2. Hürremdereli ustat âşık Muhammed Süleymani (Bkz: Resim № 41)  

 
 

 

Resim № 41. Âşık Muhammed Süleymani 
 

icra edeceği havayı şöyle açıklıyor: 

Örnek № 2 

a. “Bir tane “Şah Hatai” okuyacam728, ağayanın729 icazesiynen730”.  

b. “Amma götürüb bir kelmesin ne dillerinen deyir731 ta, bende732 arz 

elliyim.733 Ta, bu ahengimizin734 adı Osmanı’dı” 

                                                            
724 Eliyirem - ediyorum 
725 Geraylı - Sekiz heceli şiir türüne Azerbaycan edebiyatında ve âşık sanatında 

“geraylı” denir. 
726 “Dastan”- Azerbaycan âşıkları bu havaya “Baş muhammes” diyorlar. 
727 Deyerler - derler 
728 Okuyacam - okurum 
729 Ağayanın - beylerin 
730 İcazesiynen - izniyle 
731 Deyir - diyor 
732 Bende – men de 
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3. Urmiyeli usta âşık Muhammedhuseyin Dehgan (Bkz: Resim № 22) 

seslendireceği ezgilerin isimlerini direkt olarak şöyle açıklıyor. 

 

Örnek № 3 

a. “Dostlar, indi de735 Misri havasını okuruk736, bir dene737 nümune. 

Ellerimiz şad ola Misri! Misri!”. 

b. “Beli738 dostlar. Bu da bir nümune “Karabağı”dır. Hem de739 “Zil740 

şikeste” diyorler741”. 

c. “Tecnis okuruk aziz eşidenler742 şad olsunlar743”  

d.   “Cığalı Tecnis havası okuruk. Aziz eşidenler şad olsunlar”. 

4. Salmas âşık okulu temsilcisi Manaf Mahmudoğlu (Bkz: Resim № 9)  

bu versiyonda âşık havasını duyurdu. 

 

Örnek № 4 

a. “Hub.744 Bir dene745 “Köroğlu Yemenisi”, tek bir dene numunesin 

men okuram.746 Ellerimizin, dostlarımızın sağlığına. Var olsun ellerimiz, 

Elbette ustad Dehgan’ın icazesiynen”747 

b.   “Dostlar748, bu ahengi “Kesme Kerem”nen okuyacam749 hizmetinize. 

Ümidvaram şad yaşıyasız.750 Usta Derviş (Bkz: Resim № 42) de gerek 

“Kesme Kerem”nen cavab vere”.751 

                                                                                                                                            
733 Elliyim – ederim, ediyorum 
734 Ahengimizin - müziğimizin 
735 İndi de – şimdi de     
736 Okuruk – okuruz, söyleriz, söyleyelim 
737 bir dene – bir tane 
738 Beli - evet 
739 Hem de - Ayrıca 
740 Zil - tiz 
741 Deyerler - derler 
742  Eşidenler – duyanlar  
743 Şad olsunlar - sevinsin 
744 Hub (farsca) – güzel, iyi 
745 Bir dene – bir tane 
746 Tek bir dene numunesin men okuram -  sadece bir örnek söylerem, okurum 
747 Elbette ustad Dehgan’ın icazesiynen - tabi ki Dehgan Usta'nın izniyle" 
748 Dostlar - arkadaşlar 
749 Okuyacam – okurum, söyleyeceğim. 
750 Ümidvaram şad yaşıyasız - Umarım mutlu yaşarsınız. 
751 Usta Derviş de gerek “Kesme Kerem”nen cavab vere -  Derviş Usta “Kesme 

Kerem” isimli ezgi ile cevap versin." 
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Resim № 42. Âşık Derviş Vahabzade 

“Veystanlı Âşık Behruz Süleymani  (Bkz: Resim № 43 ) havanın adını şöyle 

elan edir” 752 

 
 

 

                              Resim № 43. Âşık Behruz Süleymani 

   

Örnek № 5 

a. “ Bu ahengi çalıram, Ağabeyi’di adı.”753 

 

        Yöntem II: Saz havası adının dolaylı anlatımı- duyuru.  Bu yöntemde 

icracı, dinleyici olarak havanın adını sanki bir yabancı gibi sorar ve bir âşık 

olarak da cevap verir. Bu, âşıkların icrasında havanın adını duyurmanın 

ikinci yöntemi olarak kendini gösterir. Bu yöntemin özel örnekleri şunlardır: 

1. Hoy âşık okulunun temsilcisi Abbas Çaylaklı (Bkz: Resim № 21 ), 

havanın adını bu şekilde, yani kendine bir soru sorarak ve bir cevap alarak 

duyurur. 

Örnek № 1 

a.   “Neynen deyir?.754 Geraylı’ynan deyir. Urmu Geraylı’sıdı. Urmiyye 

Geraylısı ha!. Neinki Hemedan, neinki Hoy?”. 

b. “Dustlar neynen deyir? “Kesme Keşişoğlu”ynan deyir”. 

                                                            
752 Şöyle elan edir - şu şekilde açıklıyor: 
753  Bu ahengi çalıram, Ağabeyi’di adı - Ağabeyi adındaki bu melodiyi çalıyorum. 
754 Deyir – diyor, söylüyor  
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c.  “Neynen deyir? Yanık Taciri’ynen deyir, Yanık Taciri’ynen”. 

 

4. Destanın İcrasında Diksiyon İle Hayır Dualar  

Âşık icra sanatının özelliklerinden biri de hayır-dualardır. Hayır dualar 

kendini iki şekilde gösterir.  

 

A. Şiirsel mısralarda hayır-dualar 

Bu hayır dualar daha çok halkın düğün geleneğinde özel yeri olan 

damadın tanımı sırasında kullanılır. Tebrizli Âşık Ersalan Dusti (Bkz: Resim 

№ 23), damadı överken böyle bir kutsamanı şiir diliyle okur. 

 

Örnek № 1 

 

Derya kenarında saldırdım755 hamam, 

Okudum Kur’anı eyledim tamam, 

Size kömek olsun Sahibi-Zaman, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Allahdan dilerim, canın sağ olsun. 

 

B. Sıradan konuşma tarzında, diksion ile olan hayır-dualar 

Sıradan sözler ve konuşma yoluyla yapılan kutsamalar, daha önce 

bahsedildiği gibi, destanın icrasında ve ayrıca âşık ezgilerinin icrası 

sürecinde kendini gösterir. Diksiyonlu kutsamalar geleneksel olarak destanın 

icrasının başlangıcı (düğün töreninin açılışında) ve bitişi (törenin sonunda) 

ile karakterize edilir.  

1. Toplantının açılışında aşığın dinleyicilere hitaben yaptığı giriş 

fonksiyonlu sözler diksiyonla ifade edilir. Bu sanatın icra kurallarına göre, 

meclisin açılış konuşması için her sanatçının ayrı ayrı sözleri, farklı hayır 

duaları vardır. Düğün törenine diksiyonla giren bir âşığın ilk açılış cümlesi, 

giriş niteliğinde bir işlev olarak önem arzetmektedir. Destan başlamadan 

önce, Urmiye âşık ekolünün ünlü sanatçısı olan merhum Âşık Derviş 

Vahabzade'nin (Bkz: Resim № 42), diksiyon araçılığı ile olan hayır dualarını 

yansıtan örneğini verebiliriz.  Meclisin açılışında, hem düğün sahibine hem 

de meclis üyelerine hitaben bir diksiyon şeklinde âşığın güzel sözlerle olan 

iyi dilekleri ve hayır - duaları şu cümlelerle başlar:  

Örnek № 1 

 

                                                            
755 Saldırdım – yaptırdım anlamında 
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“Aziz muhterem eşiden756 dostlar. Selam arz edirim hizmetinize. Allah 

hemişe757 şadlık versin yüreğinize758”. 

2. Destanın icrasının sonunda diksiyonla ifade olunan kutsamalar, eski 

yazılı anıtımız Kitabi Dede Gorgud'da bulunabilir. Destandaki tek tek 

bölümllerinin son kısmında hayır-dua anlamına gelen farklı kelimelerle 

tamamlanması dikkat çekicidir. 2000 yılında Ankara'da yayınlanan destanın 

Dresden baskısının 146. sayfasında, “Bekil Oğlu İmran'ın Boyn”unun 146. 

sayfasında şu hayır dualar dile getirilmektedir:  

Örnek № 2 

1. “Yum vereyin, Han’ım! 

2. Yerli kara dağların yıkılmasın! 

3. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin! 

4. Allah veren ümidin kesilmesin! 

5. Günahınızı adı görklü Muhammed”e bağışlasın! 

6. Han’ım hey!”759  

 

5. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin (Bkz: Resim № 44), adlı araştırmacı  

 
Resim № 44 Ali Berat Alptekin 

tarafından 1997 yılında Ankara'da yayınlanan "Halk Hikâyelerinin Motif 

Yapısı" kitabının 12. sayfasında âşıkların anlattığı destanların hayır-dua ile 

tamamlanması konusunda şöyle der:  

Örnek № 3 

1. “Hikâyenin sonu da yine bir dua ile tamamlanır:”760  

                                                            
756 Eşiden - duyan 
757 Hemişe – her zaman 
758 Allah hemişe şadlıg versin yüreyinize - Allah gönlünüze her daim mutluluk 

versin. 
759 Schmiede Achmed H. “D” Kitabi Dedem Korkut, Dastanlarının Drezden nüshesi, 

Türkiye deyanet vakfı yayınları, Ankara, 2000, S. 146.  
760 Berat Ali., “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı”, Akçağ Yayınları 228, Ankara, 

1997, S. 12.   
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2. “Hekayemiz burada menziline yetdi. Allah darda galanları, mırad 

üstünde olanlari mıradına gavuşdursun”761  

3. “Analar muradına ermiş. Ol Hazret-i Mevla bizi irgüre”762  

4. “İki sevgili kırk günün erzinde murat alıp, murad verdi. Siz de 

hemişe damahda olasınız. Allah sizin de muradınız varsa vere inşaallah”763 

 

6. 1979 yılında Bakü'de yayınlanan "Azerbaycan Muhabbet Destanları"      

kitabının 490 - 491. sayfalarında destanların hayır - dua içeren kelimelerle 

tamamlanmasına bir başka örnek de şöyledir: 

Örnek № 4 

1. ”Onlar arzularına çatıb764 hoş gün765, hoş saatla ömür sürürler766. 

Siz de muradınıza çatasınız”767 

 

7.  Eğer destan bir gecede tamamlanmazsa, âşığın ertesi gün okumaya 

başladığı zaman toplantıyı açan ilk sözü böyle bir hayır-dua olur.  

Örnek № 5 

1. “Sabah oldu, cümlemizin üstüne hayırlı sabahlar açılsın”768  

2. “O gece geldi, sabah oldu. Hayırlı sabahlar cümle âlemin üzerine 

açılsın inş Allah”769   

5. Âşık Şiirinin ve Musikisinin İcrası Sürecinde Diksiyon ile 

Hayır-Dualar 

Âşık icra sanatında diksiyon ile hayır dualar çeşitli anlarda kendini 

gösterir. 

1. Bir şiirin okunmadan ve sadece diksiyonla söylenmeden yani nazım 

kısmından sonra nihayi özü olan, hayır-dua ifade eden sözler. Bir şiirin tüm 

                                                            
761 Berat Ali., “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı”, Akçağ Yayınları 228, Ankara, 

1997,  S. 187  
762 Berat Ali., “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı”, Akçağ Yayınları 228, Ankara, 

1997, S. 22 
763 Berat Ali., “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı”, Akçağ Yayınları 228, Ankara, 

1997, S. 22 
764 Çatıb - erişip 
765 Hoş gün – mutlu gün 
766 Ömür sürürler -  yaşıyorlar 
767 Siz de muradınıza çatasınız - Siz de amacınıza ulaşasınız İnşallah 
768 Berat Ali., “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı”, Akçağ Yayınları 228, Ankara, 

1997, S. 22 
769 Berat Ali., “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı”, Akçağ Yayınları 228, Ankara, 

1997, S. 22 
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mısraları diksiyonla okunduktan sonra, icra edilmemek kaydıyla, son söz 

(hayır-dua) ile tamamlanması, âşık icra sanatının karakteristik bir özelliğidir. 

Araştırmamıza göre her âşık, amaçlanan şiiri diksiyonla okuduktan sonra 

kendine has bir şekilde son işlevli sözünü söyler. Bu kelimeler, bireysel 

âşıkların dilindeki farklılıklar ile karakterize edilir. Diksiyon yoluyla 

söylenen şiirin sonunda kullanılan kelimelerin nitelik bakımından 

birbirinden farklılık gösterdiğine dikkat edilmelidir. Bu farklılık iki açıdan 

dikkat çekicidir. 

a) Hayır- dua nitelikli son sözler  

1. Veystan âşıklarından Mirzaga Süleymani'nin (Bkz: Resim № 45)   

 
 

 

Resim № 45. Mirzağa Süleymani 

 

sözlerindeki son hayır-dua kelimesinin özel örneği şöyledir: “Hamınızın770 

sağlığına”. 

 

b) Dini nitelikli, son hayır-dua sözler. 

Araştırmamıza dayanarak, âşıkların bazen dini bir temayla ilgili belirli bir 

şiirin sonunda bir salavat okumak için son bir söz söyleme ihtiyacı 

hissettikleri ortaya çıktı. Bu kelime elbette diksiyonla ifade edilir. Veystan 

Âşık mektebi temsilcisi Muhammed Süleymani'ye (Bkz: Resim № 41)  göre 

dini konularda son söz şöyledir:   

Örnek № 1 

"Salavat Muhammed'in gül cemaline". 

Dini mahiyetteki bu kapanış konuşmasından sonra meclis üyeleri tek bir 

kişi olarak salavat getirirler. 

2. Herhangi bir şiirin okunmasından sonra diksiyon şeklinde söylenen 

mübarek sözler, hayır-dualar.  

                                                            
770 Hamınızın - hepinizin 



140 | PROF.DR. İLGAR CEMİLOĞLU, FİRUZE İMAMVERDİ 

 

Âşık havalarının seslendirmesinden önce ve sonra gelen hayır duaların 

daha fazla ilgi çektiğini belirtmek gerekir. Bu konuda hayır - dualar  

seslendirilecek şiirin belirli mısralardan önce veya sonra gelmesi ile 

karakterize edilir ve karakteristik bir özelliği vardır. Araştırmamıza göre 

âşıkların diksiyonunda hayır-dua noktaları dört durumda tecelli etmektedir. 

 

I. Âşık havasının isminin diksiyonla ilan edilmesinden sonraki hayır-

dualar. 

1. Zencan âşık okulu'ndan İhsan Tahiri (Bkz: Resim № 46 )  âşık havasını   

 

 
Resim № 46. İhsan Tahiri 

 

icra etmeden önce kendi tabirine uygun hayırı-dua sözlerini diksiyonla şu 

tarzda ifade ediyor.    

Örnek № 1 

“Coşğunu Kerem okuram771 eyleşenlerin hamısının772 sağlığına”. 

2. Zencan Âşık Okulu'nun bir diğer temsilcisi Sattar Hudai (Bkz:  

 

 
 

 

Resim № 47. Âşık Settar Hudai 

                                                            
771 Okuram – okurum, söylerim 
772 Eyleşenlerin hamısının sağlığına – Meclisde oturmuş herkesin sağlığına. 
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Resim  № 47), okuyacağı havanın adını diksiyonla duyurduktan sonra böyle 

bir iyi dilek veriyor. 

Örnek № 2 

 

“Ağahanı havası okuyacağık773 yene774 el sağlığına”. 

 

II. Âşık şiirin'in orta kıtalarından birinin vokal seslendirmesi 

bittikten ve diksiyonla tekrarlandıktan sonra bir sonraki kıtalar için 

kutsamalar. 

1.  Zencan’ın âşık ekolü temsilcisi İhsan Tahiri (Bkz: Resim № 46), 

şiirin ara mısralarından birini diksiyonla duyurduktan sonra hayır-dualarını 

bu sözlerle dile getirdi. 

Örnek № 1 

 

“Götürüb orasını deyek775 hamınızın776 sağlığına777, cemi778 sağlığına”. 

III. Son kıtanın vokal performansından önceki hayır – dualar 

1. Zencanlı âşık İhsan Tahiri (Bkz: Resim № 46), son kıtanı diksiyonla 

ilan ederek açıkça bildirdikten sonra, bu sözlerle böyle bir hayır-dualar verir. 

Örnek № 1 

 

a. “Sözün tahellüsün779 okuram780  hamınızın781 sağlığına”. 

b. “Aḫırını782 da deyim,783 hamınızın sağlığına”. 

c. “Götürüb görek784 aḫırın ne cür785 deyir786, deyim787 hamınıza788 can 

sağlığı”. 

                                                            
773 Okuyacağık -  okuyacağız, söyleriz 
774 Yene – bir kez daha, tekrar 
775 Deyek - diyelim 
776 Hamınızın - herkesin 
777 Sağlığına - sağlığınıza 
778 Cemi – toplam  
779 Tahellüs – son kıta 
780 Okuram – okurum, söylerim  
781 Hamınızın - hepinizin 
782 Aḫırını – son kıtasını 
783 Deyim - diyelim 
784 Götürüb görek – Alıp bakalım, görelim  
785 Ne cür – nasıl  
786 Deyir – diyor  
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2. Zencan âşık okulunun bir diğer temsilcisi Yaverali Muhammedi (Bkz: 

Resim № 48), son kıtanı diksiyonla duyurduktan sonra böyle bir lütufta 

bulundu. 

 
Resim №  48. Yaverali Muhammedi 

Örnek № 2 

“Götürüb şair görek sözün tahellüsün ne cür deyir789? Men de arz 

elliyim,790 dostlara can sağlığı”. 

 

       IV. Şiirin tüm kıtaları söylenip, musiki bittikten sonra gelen hayır-

dualar. 

1. Zencan'ın ilinin aşığı İhsan Tahiri (Bkz: Resim № 46), son ayeti 

okuyup diksiyonla tekrarladıktan sonra böyle bir hayır-dua içerikli 

kelimelerle son sözünü kapatır. 

Örnek № 1 

“Ahengimizin791 adı “Firengoğlu” idi. Okudum792 hamınızın793 sağlığına”. 

2. Gedebey'e bağlı Şekerbey köyünde, sazı ve sözleriyle yerel halkın 

düğünlerinde sahne alan üstat Âşık Sarı, havayı seslendirdikten sonra son 

olarak şu duayı yaptı: 

Örnek № 2 

“Sağ olun, şaddıḫda olun794, aziz olan gardaşım”.795 

                                                                                                                                            
787 Deyim – diyorum  
788 Hamınıza - hepinize 

789 tehellüsün ne cür deyir – son kıtayı nasıl diyor 
790 Arz elliyim -  sunum, saygı ile anlatım 
791 Ahenk – ezgi, melodi, müzik, hava anlamında 
792 Okudum - söyledim 
793 Hamınızın – herkesin  
794 şaddıḫda olun – mutlu olun 
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Semt ve yörelere göre her aşığın konuşma tarzına göre diksiyonla 

söylediği hayır dualar birbirinden farklıdır. Elbette bu hayır duaların bazı 

alternatifleri de vardır. 

6.Âşık Sözlüğünde Diksiyonla Varyant Hayırlı-Dualar 

 

1. Hoy âşık okulunun ustası Abbas Çaylaklı (Bkz: Resim № 21), 

"Ekinci Abbas" destanını okurken bu tür varyasyon hayır-dualardan oluşan 

kelimeler kullandı. Getirdiğimiz örnekler Âşık Abbas'ın sözleriyle değişken 

hayır dualardir. 

Örnek № 1 

1. varyant.  “Dustlar796 şad797 olsun” 

2. varyant.  “Dustlar hamısı798 şad olsun” 

a.  “Dustlar hamısı şad olsunlar. Şad ḫuraman799 olsunlar. İnşa Allah 

da hemişe800 şaddırlar”. 

b. “İslamın persengi801 uca802 olsun”. 

c. “Bu havaları istiyenlerinen803 dustlar sağlığına”. 

ç. Dustlar, tamam eşidenler,804 bu havalara kulak asanlar805, bu 

navarı806 istiyen oğlanın sağlığına”. 

d.  “Ekinçi Abbas, dustlar sağlığına”. 

e. “Bu navara kulak asanlar sağlığına”. 
 

2. Âşık Dehgan (Bkz: Resim № 22), icra edeceği havanın adını 

açıkladıktan sonra iki versiyonda böyle bir lütuf söylüyor.  

Örnek № 2 

 

 

1. varyant.  “Ellerimiz şad ola”. 

2. varyant.  “Taa eller şad ola”. 

                                                                                                                                            
795 Aziz gardaşım – sevgili kardeşim 
796 Dustlar – dostlar anlamında 
797 Şad – mutlu  
798 Hamısı – hepsi, tümü 
799 ḫuraman – nazlana- nazlana, sallana-sallana yürüyen  
800 Hemişe – her zaman 
801 Perseng –Terazinin gözlerini eşit ağırlıklı yapmak için konan taş 
802Uca - yüce  
803 İstiyenlerinen – isteyenler ile 
804 tamam eşidenler – tüm duyanlar  
805 Kulak asanlar - dinleyenler 
806 Navar – teyp kaseti 
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3. Urmiye'nin bir diğer usta sanatçısı merhum Âşık Derviş 

Vahabzade'dir. (Bkz: Resim № 42), Onun diksiyonla söyledikleri hayır-

dualar sadece farklılık ile karakterize edilir. 

Örnek № 3 

a. “Ümidvaram807 şadlıhda808 yaşıyasınız”.809 

b. “Allah hemişe810 şadlık versin yüreğinize”. 

 

4. Salmas âşık mektebinin üstadı Manaf Mahmudoğlu'nun (Bkz: Resim 

№ 9),  deyimiyle farklı ve varyant olan hayır - dualar bunlardır. 

Örnek № 4 

a. “Tamam dostlarımızın, ellerimizin sağlığına” 

b. “Ümidvaram şad yaşıyasız”.811 

                             1. varyant.  “Ellerimizin sağlığına”. 

               2. varyant.  “Ellerimizin, dostlarımızın sağlığına”. 

3. varyant.  “Var olsun ellerimiz”. 

 

5. Veystan âşık ekolü temsilcisi Teyyub Süleymani (Bkz: Resim № 32), 

hayır-duaları diksiyonla bu kelimelerle verdi. 

a. “Okuyam hamının812 sağlığına”  

b. “Taḫellüsün men deyim813, eyleşenlere814 can sağlığı”. 

 

6. Veystan âşık mektebi'nin bir diğer temsilcisi Muhammed Süleymani  

(Bkz: Resim № 41), de diksiyonla ifade ettiği şu sözlerle hayır-dua söylüyor. 

a. “Bende815 arz elliyim816 aziz eşidenlerin817 hamısının818 sağlığına”. 

b. “Ta bende arz eyleyim dustların819 hamısının sağlığına”. 

c. “Ağayan820 sağ olsun”. 

                                                            
807 Ümidvaram – umarım  
808 Şadlıhda - mutlulukta 
809 Yaşıyasınız - yaşarsınız 
810 Hemişe - her zaman 
811 Yaşıyasız - yaşarsız 
812 Hamının – herkesin  
813 Teḫellüsün men deyim – son kıtanı men anlatım 
814 Eyleşenlere - oturanlara 
815 Bende – men de 
816 Elliyim - edelim 
817 Eşidenlerin  - dinleyenlerin 
818 Hamısının – hepisinin, tümünün 
819 Dustlar – arkadaşlar, dostlar 
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7. Hurramdere âşık okulunun tanınmış saz-söz üstadı Gülabali 

Davudbey’i (Bkz: Resim № 17), de hayır-duasını farklı cümle ile söylüyor. 

a. “Şad ḫürrem821 yaşıyasınız”. 

8. İran’ın Save âşık okulunun temsilcisi olan Budagali Raşidi (Bkz: 

Resim № 2), tarafından diksiyonla ifade olunan hayır-dua şöyledir.    

a. “Kulak asanlar sağlığına”.822 

9. Tebriz âşık okulu temsilcisi İsmail Gamberi'nin (Bkz: Resim № 3),   

düğün sırasında diksiyonlu olarak verdiği hayır-dua içerikli sözleri, çeşitliliği 

ile daha fazla dikkat çekiyor. Bu değişkenlik, her seferinde bir anahtar 

sözcüğün etrafındaki diğer sözcükler birbirinin yerine geçerek 

değiştirildiğinde ortaya çıkar. "Sağlığına" kelimesi etrafında oluşturulmuş 12 

seçenekteki hayır-dualar kendini şu kelimelerle belirtir.  

        1. varyant.  “O tay, bu tay aşıgların sağlığına” 
2. varyant.  “Konukların sağlığına” 
3. varyant.  “Hamının823 sağlığına” 
4. varyant.  “Ata-ananın824 sağlığına” 
5. varyant.  “Ehli- meclis825 sağlığına” 
6. varyant.  “Eyleşenler826 sağlığına” 
7. varyant.  “O terefdekilerin sağlığına”827 

8. varyant. “O terefde eyleşen828 ağaların sağlığına” 
9. varyant.   “Ağsaggalların829 sağlığına” 
10. varyant.  “Kardeşlerin sağlığına” 
11. varyant.  “Bacıların sağlığına” 

12. varyant.  “Damadın adının sağlığına” 
 

 

 

12. Zencan Âşık Okulu temsilcisi Yaverali Muhammadi'nin (Bkz: Resim 

№ 48 ),   diksiyonunda hayır-duanın sözleri böyledir. 
 

a. ”Şad olsun, şad yaşayasınız”. 

                                                                                                                                            
820 Ağayan – Ağa Bey Efendi 
821 ḫürrem – şen, neşeli, sevinç, ferah, mutluluk içinde olan 
822 Kulak asanlar sağlığına – dinleyenlerin sağlığına  
823 Hamının - herkesin 
824 Ata-anne – baba,  
825 Ehli – meclis, tören üyeleri, tören katılımçıları  
826 Eyleşenler - oturmuşlar 
827 O terefdekilerin sağlığına - Karşı taraftakilerin sağlığına 
828 Eyleşen - oturan 
829 Ağsaggallar - ihtiyarlar 
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13. Zencan okulunun bir temsilcisi olan İhsan Tahiri (Bkz: Resim № 

46),  âşık havasını çalıp performansını sergilemeden önce hayır-dualarını 

diksiyonla bu sözlerle ifade eder.   

      a. “Men de goca830 aşık İhsan Tahiri dübareden831 okuyuram832 

hamınızın833 sağlığına” 

       b. “O taylı, bu taylı hamınızın sağlığına”.  

 

      Verdiğimiz somut örneklerden yola çıkarak, âşık icra sanatında çeşitlilik 

konularının, diksiyonda hayır-dualarla da yansıdığını söyleyebiliriz. 

 

7. Müracaat834 - Hitap Mizaçlı Diksiyon 

Diksiyonun özelliklerinden biri de kendini temyiz şeklinde 

göstermesidir. Düğünde davetlilere yapılan çağrılar birbirleriyle 

kıyaslandığında fark göze çarpmaktadır. Diksiyon ile olan müracaatlerin bu 

kadar çeşitli olmasının üç ana nedeni vardır. 

A. Farklı ilçelere ait âşık okullarının özel müracaat biçimleri. 

B. Her sanatçının kendine özgü bir konuşma tarzında müracaat biçimi. 

C.  Farklı âşıkların yerel lehçe ve konuşma tarzı ile karakterize edilen 

müracaat biçimi. 

Bireysel âşıkların performansına özgü olan müracaat tarzına birkaç örnek 

verebiliriz. 

1. Veystan âşık okulu temsilcisi Muhammed Süleymani'nin  (Bkz: Resim 

№ 41), tabirinde yer alan müracaat karakterli diksion bu kelimelerle ifade 

olunmuştur.  

Örnek № 1 

 

 

“Üstadi muhterem” 

2.Hürremdere âşık ekolü temsilcisi Gülabali Davudbeyi'ye  (Bkz: Resim 

№ 17), ait çeşitli hitaplar şöyledir: 

Örnek № 2 
 

 

a. “Muhterem eşidenler 835 ”. 

                                                            
830 Goca – ihtiyar  
831 Dübareden – ikinci kez, bir daha, tekrar 
832 Okuyuram – söylerim  
833 Hamınızın – hepinizin  
834 Müracaat – birine yönelik söylenen söz, çağırış  
835 Eşidenler - duyanlar 
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b  “Aziz hemvetenler ”836. 

c. “Aziz ve uöhterem hemvetenler ”. 

ç.  “Aziz ve muhterem eşidenler ”. 

 

3. Gedebey âşık bölgesinin sanat temsilcisi Şekerbeyli Âşık Sarı'nın 

hitap tarzı şu şekildedir: 

Örnek № 3 

“Aziz olan kardeşim”. 

IV FASIL: İRAN DÜĞÜN TÖRENLERİNDE DANSLAR 

Düğün törenlerinin karakteristik özelliklerinden biri de danstır. Danslar 

törenin güzelliğidir ve partiye hayat verir. Meclis üyelerinin yüzlerindeki 

neşeli ifadeler, alkışlar, şarkılar ve danslar, konukların sevincinin 

tezahürüdür. Danssız bir düğün hayal etmek imkânsız. Düğünlerde danslar, 

insan sevincinin coşkulu anını temsil eder. Danslar karaktere göre üç bölüme 

ayrılır.  

a. Bayan dansları. 

b. Erkek dansları 

c. Toplu danslar-Halay oyunları.  
 

 

a. Bayan Dansları. 

İran düğünlerinde erkek dansları, gerçekleştirildikleri ortam nedeniyle kadın 

danslarından farklıdır. Unutulmamalıdır ki müslüman ülkesi olan İran 

düğünlerinde kadınlardan başka hiçbir yabancı erkek bayan danslarını 

göremez. Çünkü düğün evinde, kendilerine özel ayrılmış bir odada törenin 

kadın konukları davul çalıyor, bazen kendi aralarında dans edip oyun 

oynayarak sevinçlerini dile getiriyorlar. 

b. Erkek Dansları 

     Erkek dansları yetenekleri ile karakterizedir. Mümkün olduğunca 

bireyseldir ve hem erkek misafirler hem de dışarıda duran kadınlar 

tarafından izlenebilir.  

 

 

                                                            
836 Hemvetenler – vatandaş, yurttaş  
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c. Toplu Danslar 
 

Toplu danslar icra eden Halaylarda (Yallılarda) oynamak isteyenler de el ele, 

omuz omuza, zurna davul sesine oynarlar. Yallı dansları daha çok İran'ın 

Sulduz semtinin yanı sıra Save ve çevresinin daha karakteristik özelliğidir.  

 

1. Bir Gün İçinde Gerçekleşen Düğünlerde Dansların Karakteristik 

Özellikleri 
 

Araştırmaya göre İran düğünlerinde gün içinde âşıkların katılımıyla 

gerçekleştirilen danslar, karakterlerine göre üç bölüme ayrılmıştır. 

a) Honca'yı getiren kız evi temsilcilerinin dansı. 

b) Damadın dansı 

c) Akrabaların dansı. 
 

a) Honca'yı Getiren Kız Evi Temsilcilerinin Dansı. 

 

Düğün törenlerinde gün içinde başlayıp biten danslar, prensip olarak 

ḫonchayı kızın evinden getirenler tarafından yapılır. Bu sevgili insanlar, 

ellerinde bir ḫoncha ile damadın evine girerler, onu meclisin ortasına 

koyarlar ve saz müziğin sesleri eşliğinde dans ederler. Akşam yemeğinden 

sonra kız evinin temsilcilerinin toplantıya katılacağı unutulmamalıdır. 
 

b) Damadın Dansı 

 

Bir günde başlayıp biten düğün törenlerinde ikinci sırada dans etme 

görevide prensip olarak damat sorumludur. Kural olarak, damadın 

övgüsünden sonra taze bey (damat) dans eder. Damadın dansı bittiğinde 

düğün töreni de biter. Damadın dansı, törenin sonunun bir işaretidir.   

 

c)  Akrabaların dansı. 

 

Prensip olarak son danslar damadın erkek akrabaları tarafından yapılır. 

Damadın yakın akrabalarının dans etmesi bu törenin sevinciyle bağlantılıdır. 

Onlar toplantının sonunda oynayarak bu sevinci paylaşıyorlar. Genellikle 

akrabaların dansı damat danslarından sonra gelir. Bir tür damadın dansının 

devamı ve gelişmesi gibi. Bunu "Düğün törenini dansla sonlandırılması" 

bölümünde daha ayrıntılı olarak konuştuk. 

 



İRAN TÜRKLERİNDE ÂŞIK DÜĞÜN TÖRENLERİ | 149 

 

 
 

2. Düğün Töreninin Dansla Sonlandırılması 
 

İran'ın Batı Azerbaycan bölgesindeki Urmiye, Salmas, Hoy, Dol kentleri 

ile çevre yerleşim ve köylerde düzenlenen düğün törenlerinin son bölümü, 

âşıkların diksiyonla damat için kutsamalarının ardından başlıyor. Bu 

aşamanın karakteristik özelliği danslardır. Dansa sadece erkekler katılmış 

olur. Düğün töreninin son bölümü olan danslar iki aşamadan oluşmaktadır. 

 

1. Aşama: Damadın Dansı 

 

Düğünün sona erdiği bu iki aşamadan ilki, damadın dansa davetiyle 

kendini gösterir. Şahdamatın dansı, bu şenliklerin taçı, törenin doruk 

noktasıdır.  Halk arasında damadın dansının üç ana anlamı vardır.  

a) Düğün sahibinin bu tören için yaptığı belirli bir miktardaki masrafı 

karşılamak için damat dansa davet edilir ve bahşiş toplanır.  

b) İnanışa göre damat düğününde oynarsa daha ucuza gelir. 

c) Töreni daha da eğlenceli hale getirmek için damadı dans etmeye 

davet etmek.   

Unutulmamalıdır ki mecliste saz ile temsil edilen baş sanatçı yani âşık 

bey tanımı olan kısmı tamamlayıp son verdikten sonra dans sırası genellikle 

damada gelir.  Bu vesileyle düğün müzisyenleri, bu ülkenin birçok 

sanatçısının repertuarındaki en popüler ve modaya uygun Fars ezgilerinden 

birini, ritmik bir ruh hali ve neşeli bir ruh hali ile âşık bir atmosferde törenin 

atmosferine uygun olarak söyler ve çalarlar. Ya da bu ülkedeki birçok 

sanatçının repertuarındaki en popüler Fars ezgilerden birini icra ederler.  Bu 

açıdan Âşık Ismail Gamberi (Bkz: Resim № 3), "Şirincan" adlı bir Fars 

melodisi söylüyor. Bu şarkılardan birinin melodik ezgileri altında damadın 

yakınlarından biri damadı dansa davet ediyor. Böylece düğünün son 

bölümünün ilk aşaması damadın dans etmesiyle gerçekleşir. Pek çok davetli 

misafirler, dans sürecinde damadın başına pul şeklinde 10, 50, 100, 200 

küçük paralar, bazen de İran'da büyük bir para olan beş yüz bin tümeni 

serperler. Arkadan seyreden erkek misafirlerin yanı sıra şallı kadınlar da 

damadı müziğin ritmik sesleriyle damadı alkışlıyor. Bu sırada evdeki en 

yakın kadınlardan biri, üzerlik yakarak damadın başına fırlatar.  Yaklâşık 10-

15 dakika dans ettikten sonra damat, sağdıç ve solduçla birlikte "dans 

pistinden" yani avludan ayrılarak ağır adımlarla odasına gider.  Bu, bir dans 

olan düğün töreninin ilk aşamasını tamamlar. 
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2. Aşama: Akrabaların Dansı 
 

Damat, sağdıç ve solduç ile birlikte odasına geçmesile düğün töreninin 

yekûnunun 2. aşlaması gerçekleşmiş olur.  Bu aşama, akrabaların dansı ile 

karakterizedir. Damat için çalınan melodik müzik bitmeden birçok genç 

akraba dans etmek için alana atılırlar.  Bu sefer misafirler bahşişleri 

danscıların başlarına serpir, diğerleri ise alkışlarlar.   İki aşamadan oluşan 

dansın bitmesi ile de düğün töreni sonlanır. Böylece âşık, görevini bir kez 

daha gözden geçirir ve aleti kılıfın içerisine koyar. Sonunda ön koşula göre 

kararlaştırılan oranı alarak evine dönerler. Bu yerin geleneğine göre gelin, 

düğünden bir gün sonra getirilir. 
 
 

 

V FASIL: HEMEDAN'DA ÂŞIK DÜĞÜN GELENEĞİ 
 

Hemedan âşıklarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün törenleri 

benzersizdir. Bu toprakların âşıklık sanatı Urmiye, Hoy, Salmas, Sulduz âşık 

okullarında olduğu gibi bir zamanlar tek bir enstrümanla işliyordu. Ancak 

Tahran, Karağan, Şehriyar, Kerec, Veram, Birkend gibi çevre bölgelerdeki 

düğünlere Hemedan âşıkları davet edilince yanlarına balabancı ve defçalan 

sanatçı almak zorunda kalıyorlar. Çünkü isimleri anılan şehir ve yerleşim 

yerlerinde bu yerlerin geleneğine göre balaban ve def artık daha moda. 

Unutulmamalıdır ki, eski zamanlarda Hemedan'da yaşayan birçok âşık bu 

şehirde düğünlere giderdi.  Zamanla fars milleti yavaş yavaş şehre akın 

ettikçe sayıları arttı ve Türkler azınlıkta kaldı. Bu nedenle bu şehirdeki 

düğünlerde âşıkların çalıp söylemesine giderek daha az ihtiyaç duyuluyordu. 

Şu anda yerel fars müzisyenleri Hemedan düğünlerinde daha aktif. Usta Âşık 

Haydar Mahmudi (Bkz: Resim № 1) bu konuda şöyle der: "Diyelim ki 

Hemedan düğününde 20 Türk misafir olursa 50 Fars olur. Aşığa değer veren 

Türkler bu şehirde giderek azalırken, sanatçı arkadaşlarımla farklı 

bölgelerde düğünlere gitmek zorunda kalıyorum. Balaban icracısı İskender 

Mecidi ve defçi Hasan Süleymani Tahran'da yaşıyor. Bu insanlar benim 32 

yıldır düğün arkadaşlarım."  
 

1. Hemedan Âşıklarının Düğün Törenini Açma ve Kapatma Yöntemi 
 

İran'ın farklı bölgelerinde âşıkların katıldığı düğün törenlerinin açılış ve 

kapanış törenleri farklılık göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Hemedan 

âşıkları üstadı Haydar Mahmudi’nin (Bkz: Resim № 1) düğün törenlerini 

açma ve kapama yönteminin bir başka özelliği daha vardır. Usta, âşık törene 
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girdiğinde önce meclis üyelerine hitaben yazdığı şiirine hoş bulduk der. Altı 

kıtadan oluşan “Gözlerim üste” radifli 11 heceli şiirin sözleri aşağıdaki 

gibidir. 

 Müşerref 837 buyurdun, teşrif getirdin, 

 Gonak838 hoş gelmisen839 gözlerim üste. 

 Arzum buydu mahi840 cemalın görem, 

 Müşerref buyurdun, gözlerim üste. 
 

Sen geldin otağa841, nur doldu tağa,842 

Sen gelen yollara kurban, sadağa. 

Serim843 kurban olsun sen tek gonağa,844 

Gonak hoş gelmisen gözlerim üste.  
 

Senden vardır güzel, bir yaḫşı845 seda, 

Yüreyime getdin846 bir şirin neva,847 

Gonağa diyorler848 habib-i Huda,849 

Gonak hoş gelmisen gözlerim üste.  
 

Sen gonak gelmisen850, vatan irakdı,851 

Kızıl gül açılıb, geşeng852 yaprakdı. 

Meclisin zineti853 aziz gonakdı, 

Gonak hoş gelmisen gözlerim üste.  

                                                            
837 Müşerref - onurlandırılarak yüceltilen. 
838 Gonak - konuk 
839 Hoş gelmisen - Hoşgeldiniz 
840 Mah – ay  
841 Otağa - odaya 
842 Tağ – kemer, Yarım daire şeklinde, kapı pencere  
843 Ser – kafa, baş 
844 Sen tek gonağa – senin gibi konuğa 
845 Yaḫşı – iyi  
846 Getdin – getirdin  
847 Neva – avaz, ses, aheng, nağme 
848 Deyerler – derler  
849 Habib-i Huda -  Allah'ın en sevgili kulu; Hz. Peygamber (a.s.m.). 
850 Gelmisen - gelmişsin 
851 İrak – uzak  
852 Geşeng – güzel  
853 Zinet – süs 
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Dolanmaz-dolanmaz peyvaleng olmaz, 

Saralıb854- saralıb gül rengin solmaz, 

Senin kimi855 konuk bimetleb856 olmaz, 

Muhabbet eyledin gözlerim üste. 
 

Kızıl gülü deste857-deste bağlaram, 

Bağlayıban858 yahşı859 dosta saklaram.860 

Haydar diyor861 gözüm üste saklaram, 

Müşerref buyurdun, gözlerim üste. 
 

Âşık Haydar Mahmudi (Bkz: Resim 1), düğün törenini hoş geldin 

sözleriyle açtıktan sonra, Hazreti Ali'nin şanına ithafen "Seyidi" destanından 

ikinci bir şiirle seyirciyi büyülüyor. "Diyor862" mısrasında yazılan şiirin 

sözleri şöyledir: 

Evvel863 ağamın adını, 

       Dilim mevla, mevla diyor. 

        Bissimillahın bünyadını,864 

        Dilim mevla, mevla diyor. 

 

      Geldi vardı peyğemberler, 

Üzünde nuri-enverler, 

          Terverzin o keşkilo gember, 

        Geder mevla, mevla diyor. 

 

O kimdi çıkdı berine? 

 O kimdi çıkdı görüne? 

   Güneş gayıtdı865 yerine, 

    Geli mevla, mevla diyor. 

                                                            
854 Saralıb - sararıp 
855 Senin kimi – senin gibi 
856 Bimetleb – arzusuz, dileksiz 
857 Deste - demet 
858 Bağlayıban - bağlayarak 
859 Yahşı – iyi, güzel  
860 Saklaram - saklarım 
861 Deyer - der 
862 Deyer - diyor 
863 Evvel – önce  
864 Bünyad – temel, esas 
865 Gayıtdı – dönüş yaptı, geri döndü 
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           O kimdi aslan866 donunda,867 

  O kimdi İslam dininde, 

      Zülfükar durmaz kınında, 

       Çıkar mevla, mevla diyor. 

 

                                             Okurlar ayeyi yasin, 

     Alınsın könlümün pasın, 

                                             Seyidi de öz868 ağasın, 

        Görer mevla, mevla diyor. 

 

Hz. Ali'nin şerefine ithaf edilen şiirden sonra Âşık Haydar Mahmudi 

(Bkz: Resim 1) dinleyicilere seslendi ve destanı başlatmak için bunu söyledi.  

"Bundan sonra biz bunu öneriyoruz sayın konuklar. Size bir hikâye 

anlatalım.  Efendim ne hakkında konuşabilirim, hizmetinizde. Konuklar 

arasında saygın bir kişi herhangi bir destanı söylemesini arzular. Biz de 

sipariş verilmiş bu destanı meclis üyelerine sunarız " 

Hikâye anlatılıp tamamladıktan sonra, saygın bir kişi aşığa hitaben şöyle 

der. "Âşık meclis üyeleriyle vedalaş." Âşık Haydar Mahmudi (Bkz: Resim 1) 

de, düğün töreninin sonunda "Âşık Garib" destanından Garib'in Halep'ten 

yola çıkarken okuduğu yekün bir şiiri de okuyacak. "Halep halkı" radifinde 

olan 8 heceli şiirin sözleri aşağıdaki gibidir. 

Daha men gitmeli oldum, 

                                         Bağışlayın Halep halkı. 

     Ḫaniman869 terk etmiş oldum, 

                                         Yola salın870 Halep halkı. 

 

                                         Halep’in dövresi871 bağlar, 

                                         Sineme872 çekilen dağlar. 

                                         Anam yazık, bacım873 ağlar, 

                                         İntizardı874 Halep halkı.  

                                                            
866 Aslan - kaplan 
867 Don – elbise, etek 
868 Öz - kendi 
869 Ḫaniman - ev 
870 Yola salın – uğurlamak anlamında 
871 Dövresi - etrafı 
872 Sineme – göğsüme  
873 Bacım – kız kardeşim  
874 İntizardı – endişeli. İntizar - bekleme, gözleme. 
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                                         Halep’in dörd dövrü875 kuyu, 

                                         Şekerden şirindi876 suyu, 

Şahsenem’in gelir buyu877 

                                         Gala bilmem878 Halep halkı. 
 

                                         Garip diyorler879 adıma, 

     Şah merdan yetsin dadıma. 880 

     Gohumlar881 düştü yâdıma882 

   Gala bilmem883 Halep halkı. 

                                         Yola salın884 Halep halkı. 
 

Bu son şiirle meclis sona erer. Ev sahibi de mecliste toplanan bahşişleri 

âşık için getirir ve teslim eder. Sonra düğünün sahibi onlardan memnun olup 

olmaması konusunda âşıktan bilgi alar. Âşık da: "Allah senden bin kere razı 

olsun" - der. 

 Görüldüğü gibi Hemedan âşık sanatında düğün töreni geleneksel kurala 

göre divani şiir türü ile değil “Hoş geldin” radifinde olan şiirle açılmıştır. 

Seyidi'nin destanından Hazreti Ali'nin ihtişamına adanmış "Mevla Diyor" 

dizesiyle de devam ederler. Bundan sonra meclisin aşığı misafirlere hitap 

eder ve hangi destanı anlatacağını onlara bırakır.  
 

2. Hemedan Âşık Düğününe Özgü Damat Tanımları 
 

Eski geleneklere göre Hemedan düğünlerinde damat tanımı yoktu. 

Ancak, yerel âşıklar İran'ın diğer bölgelerine, özellikle Gerec, Tahran 

düğünlerıne davet edildikleri için buranın geleneüıne uyum sağlayarak 

damadı övmek zorunda kalmışlar. Söz konusu yörenin âdetine göre, düğün 

töreninin bir noktasında damadı övmek için âşığa bir hediye gönderilir. Bu 

nedenle Hemedan âşıkları giderek bu tanımları manzum beyitlerle öğrenmiş 

ve komşu bölgelerde kullanmaya başlamışlardır. Hemedan'ın usta âşığı 

                                                            
875 Dört dövrü – dört tarafı 
876 Şirin - tatlı 
877 Buy – koku, ıtır 
878  Gala bilmem - galamam 
879 Deyerler – derler  
880 Şah merdan yetsin dadıma. – Hazret Ali yardım etsin 
881 Gohumlar - akrabalar 
882 Düştü yâdıma - hatırladım 
883 Gala bilmem - kalamam 
884 Yola salın - hoşçakal de, elveda, kalın sağlıkca 
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Haydar Mahmudi (Bkz: Resim 1), düğün töreni sırasında damadı övmek için 

ona bir hediye gönderdiğinde, beş kıtalık böyle bir şiirle damadı tanımlar. 

Müşerref buyurdun, teşrif getirdin, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

Yüreğimden gam-gubarı885 götürdün. 

Görüm a bey toyun mübarek olsun. 
 

 Eline al gonca kızıl gülleri, 

 Goy danışsın886 şirin887-şirin dilleri. 

 Şad etginen888 gohum889, kardeş elleri, 

 Görüm a bey toyun mübarek olsun. 

 Eyleşen890 konuklar hamı891 şad olsun. 
 

Uzak yol gelibsiz olmayın hasta, 

Kızıl gül açılıb, destebe deste,892 

Kademlerin goyub gözlerim üste, 

Görüm a bey toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların, hamı şad olsun. 
 

Şenine diyorem893 adınan sanı, 

Uğrunda kurban eder, bu şirin894 canı, 

Beyi terifler895, Haydar Hemedanı, 

Görün oğlum toyun mübarek olsun, 

Gelen konukların, elin şad olsun. 
 

Elinde var henası,896 

Eyleşibdi ağası, 

Düşmenlere gadası,897 

Görüm toyun mübarek, 

A bey toyun mübarek. 

                                                            
885 gubar – niskil  
886 Goy danışsın – izninizle konuşsun 
887 Şirin - tatlı 
888 Şad etginen – sen sevindir 
889 Gohum - akraba 
890 Eyleşen - oturan 
891 Hamı – herkes  
892 Destebe deste – demet-demet 
893 Şenine deyerem – onuruna diyorum  
894 Şirin – tatlı  
895 Terifler – medheder  
896 Hena - kına 
897 Gada - bela 



156 | PROF.DR. İLGAR CEMİLOĞLU, FİRUZE İMAMVERDİ 

 

VI FASIL: SAVE TÜRKLERİNE MAHSUS ÂŞIK DÜĞÜN 

GELENEKLERİ 

 

İran'ın Save bölgesindeki düğün gelenekleri benzersizdir. Antik çağlardan 

günümüze yöre halkının düğünlerinin dekorasyonu ve güzelliği âşık 

olmuştur. Save'nın ustası İsmail Raşidi'ye (Bkz: Resim № 49 ) göre, devrim  

 
 
 

Resim № 49. Âşık İsmaiil Raşidi 

 

öncesi âşıkların katıldığı düğünler üç gün sürerdi. Ancak İslam İnkılabı 

zaferinden sonra düğünler aynı gün başlar ve biter. Bir günde yapılan 

düğünlerde misafirlere bir öğle yemeği ve bir akşam yemeği olmak üzere iki 

defa verilir. Âşık yıllarında İsmail Raşidi düğünler için çoğunlukla 

Hemedan’a, Gum’a, Tahran’a, Ḫamsakol’a, Aria’ya, Cennetabad’a, Save'ye 

ve memleketi Kereviz'e gitti.  Eski zamanlarda, bu toprakların âşıkları 

düğünlere davet edildiğinde, parasal konuda düğün sahibi ile pazarlık 

yapmazlardı.  Bu konuşmalar olmadan gidip çalıp çağırır, müziği ve 

sözleriyle meclisi neşelendirirdi.  Düğünden sonra ev sahibi genellikle töreni 

yöneten aşığa bir çift el örgüsü çorap, biraz şekerleme veya “kelle gend”898 

ve mümkünse bir hediye (genellikle bir takım elbise) ile veda eder. Yavaş 

yavaş, örme çorap ve “kelle gend”in yerini zamanla bahşiş şeklinde olan 

para aldı. İlk başta bazı meclis üyeleri âşıklara bir ve iki gram899 verdi.  

Böylece âşık için toplanan para, meclis sonunda üç tümen olurdu.  O 

zamanlar bu miktar âşıklar için çok büyük paraydı. Sonra döngü değişti, 

zaman geçti ve şimdi 50-60 bin tümene ulaştı. Budagali Raşidi'den (Bkz: 

Resim № 2 ) aldığımız bilgiye göre âşıkların katılımıyla bugün yapılan Save 

düğünleri iki gün sürüyor.  Önce çeyiz gelir. Damat bir düğün elbisesi giyer. 

                                                            
898 Gend - şeker 
899 Gram – İran’da bir zaman kullanılan para birimi, tabir 
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Akrabalar, zurna ve davul sesleri altında halay eşliğinde avluda yürürler. 

Yerel geleneklere göre gelin tarafından kına getirilir aynı zamanda damat 

tarafından da kız evine kına götürülür. Ertesi gün düğün evinde Subhana900 

ikram edilir ve öğleden sonra misafirlere Geza901 verilir. Öğle yemeğinden 

sonra meclis üyeleri bir araya gelir ve bir liste tutuyorlar. Damada maddi 

olarak yardımcı olmak için kimin gücü neye ulaşırsa biri 10-15 bin, diğeri 

20-30 bin vb. büyük miktarda para topluyorlar. Davetlilerin verdiği para 

miktarı, verenin adı ve şöhreti902 ile birlikte özel bir deftere kaydedilir ve 

düğünün sahibine sunulur.  Bu bölgede bir şahsın önümüzdeki yıllarda oğlu 

evlenirse, düğün sahibi de gidip o törene katılmak zorundadır. O düğün 

törenine sanki bir borç gibi bahşiş koyar ve adını listeye yazdırır. Tören 

sonunda toplanan para miktarı düğüne göre değişiklik göstermektedir. 

Düğün sahibine yardım etmek için toplanan para bazen iki, bazen üç milyar 

tümen oluyor. Şunu da belirtmek gerekir ki bu semtte yaşayan Türklerden 

farklı olarak fars asıllı davetli misafirler düğüne değerli bir eşya veya hediye 

ile gelirler.   

       Âşık Budagali Raşidi (Bkz: Resim № 2) daha sonra şunları 

söylüyor:“Eski zamanlarda ilçemizde balaban903 ve def904 yoktu. Çoğur905 

vardı. Babam çoğurla çalıp söylerdi.  Şah Hatai’den ve Hasta Kasım'dan 

bilge şiirler okuduktan sonra bir destan906 başlardı. Meclisin konukları gece 

yarısına kadar bu destanı dinlemekten zevk alardı. Geleneksel olarak, 

destanın tamamlanması, düğün töreninin sonunun bir işareti olarak kabul 

edilirdi.  Bundan sonra ev sahibi misafirleri halaya davet eder. Davet bu 

sözlerle oluyor. Ağalar907 buyurun908 halaya. Dans etmek isteyenler de zurna 

ve davul sesleriyle halaya giriyor. Bizim ülkemizde gelini zurna ve davul 

eşliğinde getirerler.”  

         Misafirler halaya giderken düğünün sahibi, aşığın hizmetinin 

sonunda kendisine ulaşacak olan parayı, halay bitince takdim eder ve 

saygıyla uğurlar. 

                                                            
900 Sübhana – kahvaltı  
901  Geza - öğle yemeği 
902 Şöhreti – soyadı  
903 Balaban - mey 
904 Def – Tef bir yanı kaplı deri ortüklü, bendire banzar vurmalı enstrüman  
905 Çoğur – Save bölgesinde bağlamaya benzer aşık sazına denen isimdir. 
906 Destan - hikaye 
907 Ağalar – Beyler  
908 Buyurun – hadi  
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1. Save Düğünlerine Özgü Damat Tanımları 

 

Diğer yörelerden farklı olarak eski dönemlerde Save'nin âşık 

düğünlerinde damat tanımı olmadı.  Save'nın usta aşığı İsmail Raşidi'den 

(Bkz: Resim № 49) aldığımız bilgiye göre ustat sanatçı Alibaba ve 

Memmedali'nin dönemindeki düğünlerinde damat övülmezdi, çünkü yöre 

halkının düğün geleneği değildi. Ancak son yıllarda komşu bölgelerde bazı 

âşıklar damadın tariflerini sanatçı arkadaşlarından öğrenip törenlerine 

uyguluyorlar. Bu görüşümüzü doğrulamak için Save şehrinden Âşık Ali 

Sıddık'tan (Bkz: Resim № 26)  aldığımız üç kıtadan oluşan damat tanımına 

bir örnek verebiliriz.  

 

Örnek № 1  

 

 

 

Âşık götür909 sazını, 

Başla hoş avazını, 

Damadı terif910 eyle, 

Dindirginen911 sazını. 
 

 
 

      Örnek № 2  
  

Kurban damat boyuna, 

Eller gelib toyuna912, 

Bir hava çal, deginen,913 

Damat gelsin toyuna. 

 
 
 

 

 

Örnek № 3 

 

 

 

                                              Erus914 gelir evine,  

                                              Şane915 vurub teline, 

Erusun elin verek, 

                                              Şahdamadın eline.  

                                                            
909 Götür – al  
910 Terif - tanım 
911 Dindir - konuştur 
912 Toyuna - düğüne 
913 Değinen – söyle  
914 Erus gelir – gelin geliyor 
915 Şane – tarak  
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2. Save Düğünlerinde Sipariş Yöntemi 
 

Modern Save düğünlerinde, meclisin herhangi bir üyesi saz sanatçısı olan 

aşığa en sevdiği şiiri uygun müzik eşliğinde icra etmesi için sipariş verer.  

Siparişler İran para birimi olan tümenle yapılabilir. Diyelim ki bin tümen 

verince âşığa şöyle diyor. “Âşık, bir beş Köroğlu’dan de”. Veya “Âşık filan 

yerden916 oku”.  

Türkiye'de âşıklara verilen siparişe göre şöyle derler.  “Âşık, Kerem’den 

bir kıta de”917. 

 

3. Save Düğünlerinde Meclisin Açılış ve Kapanış Yöntemi 

 

İran düğünlerinin farklı bölgeleri nedeniyle meclisin açılış ve kapanış 

törenleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, Save 

düğünlerinin âşık ile başlayıp halay ile bitmesi bu semtin özelliğidir. Âşık 

İsmail Raşidi törenin âşıklarla açılışı hakkında bilgi verir: “O zamanın 

sanatçıları (80-90 yıl önce) bu yörenin âşık geleneğine göre düğüne 

girdiklerinde Şah İsmail Hatayi, Hasda Kasım veya Tilimhan'dan hikmet 

ruhulu 5 şiir okuyarak toplantıyı açarlardı. Bundan sonra âşık, meclis 

üyelerine dönerek, "Ağayana918 hangi destanı anlatayım?" diye sorardı. Biri 

Köroğlu, diğeri Şah İsmaiili, diğeri Tahir Mirzanı vb. sipariş vermiş olurdu. 

Yani herkes bir destanı - hikâyeni dinlemek ister. Meclis üyelerinin aynı 

fikirde olmadığını gören âşık böyle bir durumda kafası karışır ve hangi 

destana başlayacağını düşünür. Son olarak, meclis üyelerinin birbirini 

rencide etmemesi için, memnuniyetsizliği önlemek amacıyla bu siparişler bir 

kenara bırakılır.  Âşık, tek çıkış yolunu kendi seçtiği tamamen farklı bir 

destanla başlatacaktı. ”  

Save'nın düğün geleneğine göre, âşık destanını yaptıktan sonra 

toplantının müzikal bölümünün ilk aşaması bitmiş oluyor.   

Eski günlerde meclisi bitirmenin özel bir yöntemi vardı. Diyelim ki 

destan icrasının sonunu gören meclis üyelerinden biri bunu âşıklara işaret 

etmek için şöyle der.  "Âşıkcan, bugünün toyunu tut.”919 Karşılığında âşık 

                                                            
916 Fılan yerden - bir şeyler oku 
917 De  - söyle  
918 Ağayana - beyler 
919 Toyunu tut – düğününü yap. 
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“Be çeşm”920 –söyleyerek neşeli bir ruh hali içinde diksiyonla "Mübarek" 

radifli dizesiyle meclisin aşıkla gerçekleştirilen icra bölümünü kapatırdı: 

Alçagdan-ucadan görünüb başın, 

Hasan paşa bürcü-barın921 mübarek. 

Deyim olsun ağra-perimi seri, 

Biz de tifag edek olsun mübarek. 

 

Erenler elinden içmişem camı, 

İşim bele tutam kalmaya hamı,922 

Bizde aziz olar Kurban Bayramı, 

Siz de tutun bile923 olsun mübarek. 

 

Eynine924 geyibdir al elvan yeşıl, 

Adın deye bilmem925 dilim dolaşır,926 

Nigar ayna salıb gözüm kamaşır, 

Cemalın görmüşem olsun mübarek. 
 

Uzak-uzak o yolları gelmişim, 

Başım üste hakkı adil bilmişim, 

Baş götürüb ayağına gelmişim, 

Verdiyin enamlar927 olsun mübarek. 
 

 

Meclisin musiki bölümünün son, ikinci etabı zurna davulu eşliğinde 

oynanan halay ile kendini gösterir. Halay bitince düğün şenlikleri de biter. 
 

4. Save Düğünlerinde İcra Edilen Halay Müzikleri 
 

       Save düğünlerinde halay oyunları önemli bir yer tutar. Bu semtte 

düğünlerin kutlanması açısından halaylar âşıklarla aynı işleve ve öze 

sahiptir. Sıra halay melodilerini çalmaya gelince aşığın balabançısı zurna, 

defçisi ise davulu alıp avluya çıkarlar. Bu arada Save bölgesinde davul 

çalgısına yerel ağızda "döhul" denir. Âşık Ali Sıddık (Bkz: Resim № 26 ) 

bazen meclislerde âşıklık sanatını icrasıyla yaşatır, zamanı geldiğinde zurna 

                                                            
920 Be çeşm- gözüm üste  
921 Bürcü-bar – kalenin bürclü duvarı 
922 Ham – yarı  
923 Bile - birlikte 
924 Eynine – eyin, elbise, üst baş, kıyafet anlamında 
925 Adın deye bilmem – ismini diyemem 
926 Dolaşır – doğru telaffuz etmiyor 
927 Enamlar - bahşişler 
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sanatçısına davulla eşlik eder.  Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinde 

Anadolu'da yaygın olan halayların İran'ın Sulduz ilçesinde olduğu gibi Şiraz 

ve çevresinde Save dâhil olmak üzere yaygın olarak bulunduğu 

belirtilmelidir. Halay oyunları günümüzde bahsi geçen yörelerde düğünlerin 

süsü olarak kabul edilmektedir. Ve bu ülkelerin düğün kültürünün geleneksel 

yakınlığı ve bağlantısı hakkında soruları gündeme getiriyor. Görünüşe göre 

Yalliler, farklı illerde yaşayan Türklerin toplu danslarıdır. Bu bakümdan 

Sulduz ilçesindeki Karapapak Türkleri, Şiraz bölgesindeki Kaşkay Türkleri 

ve Save bölgesindeki Şahseven Türkleri, çocuklarının düğün şenliklerinde 

bu toplu dansları bir gelenek gibi yaygın olarak kullanmaktadırlar. Kısacası 

halay, bahsettiğimiz yörelerin düğün şenliklerine ait bir örf-adet, kitlesel 

dans geleneğidir. Bir halay sırasında farklı hızlarda (ağır, keskin, orta tempo) 

çalınan çeşitli ezgilerin ritmik kurallarına göre yaklâşık 10-12 kişi el ele, kol 

kola veya omuz omuza dans eder. Save'de icra edilen Yalli'nin kendi isimleri 

vardır. 

 

5. Elyati Halayında İcra Edilen Müziker 

 

Elyati adı altında 3 farklı müzik türü bulunmaktadır. İsim aynı olsa da 

melodiler tamamen farklı. 

1.  a.Elyati   

2.  b. Elyati   

3. c. Elyati   

4. Halay Şirazi 

5. Üç ayag. 

6. Serbazi. 

7. İki ayag 

8. Yeri ha yeri 

9. Sovuş bulak 

10. Zergeri 

11. Şahseveni 

12. Şehriyarı 

13. Kasımabadı 

14. Yarterzeruni 

15. Eyyaku 

16. Tereznayi Şirazi 

17. Bahtiyari. 
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6. Rasta Halayda İcra Edilen Müziker  

Rasta Halay bir isim olsa da üç farklı müzikten oluşmaktadır. 

1. a. Rasta halay 

2. b. Rasta halay  

3. c. Rasta halay  

4. Yeri ha yeri 

5. İki ayak 

6. Üçayak 

7. Karaḫannı 

8. Hasansona-Gel gayıt 

9. Seca 

10. Bahadurbeyi 

11. Tereznayi 

12. Kürdi 

13. Bir terlan  

14. Bar ceyran 

15. Nevazeynim 

16. Yayhannı 

7. Şiraz Halayında İcra Edilen Müziker  

1. Seca 

2. Karaḫan 

3. Üçayak 

4. Beş ayak 

5. Altı ayak  

6. a. Şehriyari  

7. b. Şehriyari  

8. c. Şehriyari  

 

Görüldüğü gibi Save ilçesinde icra edilen halaylar arasında özellikle 

Elyati, Şehriyari ve Rasta halayları gibi Yalılar, en az üç farklı müzik 

türünden oluşması ile karakterize edilmektedir. Save yöresinde iki ayaklı, üç 

ayaklı, beş ayaklı ve altı ayaklı halayların olması oldukça ilgi çekicidir. 
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SONUÇ 

 

Düğünler, her milletin sevincini ve mutluluğunu gösteren geleneksel 

törenlerden biridir. Diğer günlerden farklı olan bu önemli günde, akrabalar, 

arkadaşlar ve tanıdıklar bir araya gelir, yemek yiyor, içecek içer, oyun 

oynayar, şarkı söyleyer, sevinerek neşelenir. Bu düğünler sayesinde iki 

kuşak yeni akrabalığın temellerini atmıştır. Elbette her anne babanın en 

kutsal hayali, çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmek, onları vatan ve 

millet için doğru bir şekilde yetiştirmek, eğitmek ve nihayet düğün gününü 

görmektir. Zeki, kusursuz, asil bir ailenin oğlunun gözlerinin ışığı olan 

sevgili kızıyla nişanlanır ve onunla evlendikten sonra çeyiziyle onu yeni 

evine – damat evine göçürer.  Erkek tarafı ise gelini namuslu ailenin dürüst, 

erdemli, iffetli, güzel, zeki ve ocağa layık mükemmel bir kız bulduktan sonra 

kuracağı eve getirmektir. Elbette bu tür törenler müziksiz düşünülemez. Her 

zaman olduğu gibi, düğünlerde canlı olarak icra edilen renkli müzikler, 

izleyenlerin ruhunu taklit etmeye, onları daha mutlu etmeye, ruh hali olarak 

neşelendirmeye hizmet ediyor. Bu bağlamda düğün sahipleri, oğullarının bu 

değerli gününde partilerinde en ünlü müzisyenleri görmek isteyeceklerdir. 

Bugün birçoğu caz ve pop müziği tercih ederken, diğerleri geçmişte olduğu 

gibi geleneksel halk müziğini tercih ediyor. Halen İran Türklerinde 

uygulanmakta olan bu törenler, başta bir grup âşık (saz, balaban, def, zurna 

davul) olmak üzere halk müzisyenleri (tar, kaman) ve şarkıcıları (tef) 

eşliğinde icra edilmektedir. 

İran Türklerinin yaşadığı bazı bölgelerde, özellikle Garadağ, Mugan, 

Tebriz, Parsabad, Keleyber, Ehar, Miyandab, Marağa, Tahran, Kerec, 

Merend, Miyana, Zencan, Tarım, Ḫal-ḫal, Ḫurramdere, Ebher, Keydar, 

Heşgird, balabançı ve defçinin katılımı ile bu sanatı yaşattıkları gibi. Bu 

gelenek Sulduz'un Karapapak Türklerinin düzenlediği düğünler için de 

geçerlidir.  Söz konusu bölgelerde düğün şenlikleri böylece üç müzisyenin 

katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Save, Sulduz ve Hemedan'ın bazı 

âşıklarının son otuz yıldır balaban ve defin çaldığını belirtmek gerekir ki bu 

yörenin âşık geleneklerine özgü değildir. 

Ancak İran'ın Doğu Azerbaycan bölgesi başta olmak üzere Hoy, Salmas, 

Dol, Sulduz ilçelerinde birçok düğünlerde, özellikle antik kent Urmiye'de 

âşıklar, geçmişte olduğu gibi tek bir aletle - sazla halka hizmet etmekle, eski 

geleneğini yaşatıyor. Bu semtin müzisyenleri, yöre halkının düğünlerinde 

sadece kendi müzikleriyle çalıp şarkı söyleyerek meclisi tek yönetiler. Tabii 
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ki, her bölgenin sanatçıları da kendi tarzında, vokal tarzında şarkı söyler ve 

sazı karakteristik bir tarzda çalar. Farklı semtleri temsil eden âşıkların 

katıldığı düğünler, özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu özelliklerinden dolayı 

yöre halkının istek ve gereksinimlerine, özellikle kurallarına ve en önemlisi 

kendi geleneklerine göre farklılık gösterirler. Bu farklılığın ana nedenleri 

bunlardır.  

1. Farklı sanatçıların farklı yetenekleri ve becerileri ile bu sanatta farklı 

seviyelerde ustalık. 

2. Bu farklılık, her aşığın kendi yerel veya bölgesel saz ezgileri 

repertuarına sahip olmasına da yansır. 

3. Farklı şairlerin sözlerinin repertuarda yer alması bu farkı yaratan 

etkenlerden biridir. 

4. Farklı semtlere ait destanlar da bu çeşitliliğe neden olmaktadır. 

5. Farklı yörelere ait olan âşıklık sanatının kuralları da farklılık 

göstermektedir. 

6. Farklı repertuarlar da çeşitlilik yaratan unsurlardır. 

7. Farklı âşık okullarının karakteristik performans özellikleri de bu 

düğünleri birbirinden ayırmaktadır. 

İran Türklerinin şarkıcıların ve âşıkların tören olarak katıldığı düğün 

gelenekleri, kendine has özellikleri icra, bilimsel araştırma ve milli manevi 

değerlerimizin korunması açısından önemlidir. 
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SÖZLÜK 

1. Navar – teyp kâseti 

2. Gedemler – adımlar 

3. Honça - Gelin ve damat evlerine tepsi içerisinde gönderilen hediye.  

4. Arif – bilge, anlaması, kavraması, sezgisi güçlü, anlayışlı (kimse). 

5. Barat - Banka, postane veya başka bir kuruluş aracılığıyla gönderilen para 

veya diğer değerli eşyalar, banka vs. ile posta ile yollanan para. 

6. Feryad – çığlık 

7. Hoş gelibsiz – Hoşgeldiniz 

8. Toy – düğün 

9. Gelmişik toyuza – düğüne gelmişiz 

10. Toy olcağın – düğün yapılan zaman 

11. Toyuna – düğüne 

12. Toyunu tut – düğününü yap. 

13. Oğlun toyuna – oğul evladının düğününe 

14. Toyuna gelmişik – düğününe gelmişiz 

15. Geldiyiniz bu toy - geldiğin bu düğün 

16. Özüm geldim toyuna - Kendim geldim düğüne  

17. özüm terif yazaram – kendim methederim 

18. Özünün – kendisinin 

19. Özü – kendisi  

20. Özüne – kendisine 

21. Öz - kendi  

22. Bağda – Bahçede 

23. Bağ – bahçe 

24. Yaz bağda – yaz mevsiminde bahçede 

25. .ḫaca – İran’da kızıl gülün bir dalının adına denir. 

26. kismet ede – şanslı ola 

27.  Kısmet – nasib 

28. Kısmet oldu – nasib oldu 

29. Haca – Hac ziyareti  

30. Obaş - erken 

31. Banlamak –ötüyor anlamında 

32. Yaylag - yayla 

33. Sesleyir - sesler 

34. Erş – gök, sema 
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35. Yaradan – oluşduran  

36. Yaradana – yaratıcıya 

37. Teşrif getirenler – ziyaretçiler 

38. Teşrif getdi – ziyarette bulundu 

39. Lütü,  açları - çıplak, aç, fakir, kimsesiz, öksüz 

40.  Goşa – cift 

41.  Cüt – cift 

42. Sona – suna 

43. Hansına – hangisine 

44. Olum – olayım 

45. El vurun – alkışlayın 

46. Bir el vurun - alkışlayın 

47. Getirdiler – getirdi 

48. Getdin – getirdin 

49. Toy henasın – düğün kınası 

50. Yaksın henasın – kınayı sürtsün 

51. İsterem – istiyorum, isterim 

52. Çekmiyin yar cefasın – yar çilesi çekme 

53. Dübare – bir daha 

54. Müjde verir bahare - baharın müjdesini verir 

55. Yoldaşlar - arkadaşlar 

56. Terif – tanım, övgü. 

57. Terifler – medheder  

58. Terif diyek – övgü diyelim 

59. Terif –tanım  

60. Terifiz ederem – överim.  

61. Terifin eylerem – överim, medhederim  

62. Terif eyleyim – övüm, medh edim, övgü yapım, övmeme izin verin 

63. Terif – övgü, medh 

64. Terif eyliyek – damadı övelim 

65. Gardaşları - kardeşleri 

66. Yaksın henasın – kınayı sürtsün 

67. Cavanlar – civanlar 

68. Cavan – civan. 

69. Derhast – sipariş parası  

70. Kşrmzı patlıcan - domates 

71. Yer elması - patates 
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72. Ümumi kök - Karadüzen 

73. Subhana – kahvaltı  

74. Vezir - İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici. 

75. Cem – toplu 

76. Cemi – toplam  

77. Cemi – toplam, tüm 

78. El – halk 

79. El, gün –halk, insanlar, toplum 

80. Elin- günün – halkın 

81. Elin- günün – halkın 

82. İlgar – verdiği sözü tutan  

83. Tarı - Tanrı 

84. Heyif – neyazık 

85. Gülsün – gülümsemek 

86. De  - söyle  

87. Değinen – söyle 

88. Desin – konuşsun  

89. Goca – ihtiyar 

90. Gocalsın – ihtiyarlanmak, yaşlanmak  

91. Gocalsınlar - ihtiyarlansınlar 

92. Fahır – onurlanmak 

93. Fahır eylesin – gurur duysun 

94. Fahır – gururlu: onurlanmak 

95. Uca – yüce, yüksek   

96. Ucalsın – yücelsin, yüceltilmek  

97. Gohumlar – akrabalar 

98. Gohumları – akrabaları 

99. Gohum – kısım, akraba 

100. Gele – gelsin   

101. Yolmaya - çekip koparmak anlamında 

102. Kara - siyah 

103. kavuşmak - yeniden birleşmek 

104. Tanış - tanıdık 

105. Dolmaya – dolmasın anlamında 

106. Evlad - oğul 

107. Şem - mum 

108. Ata – baba  
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109. Dede- baba 

110. Toy – düğün 

111. Gevele – ev için olan ikamet adresi belgesi 

112. Ahund – imam 

113. Gazı – imam 

114. Kebin - Nikâh   

115. Siğe – geçici nikâh  

116. Cahaziye – çeyiz 

117. Gend – şeker 

118. Bey – damat 

119. Bey dedesi – damad babası 

120. Bey atası – damad babası 

121. Beye  - damada 

122. Bu beyin elinden –damadın yüzünden 

123. Şahdamat – damadların şahı 

124. Taze bey – damat 

125. Taze bey cem edip ağır elini – Damat halkı bir araya getirip 

126. Boşgab – tabak 

127. Bednezer – nazarı dokunan, kötü baküşlı, baküşlarıyla başkalarına zarar 

veren 

128.  "Bendeyi taht" – gelin 

129. Erus (fars.) – gelin 

130. Erus gelir – gelin geliyor 

131. Gicgah – Kafanın kulaklardan alın kemiğine kadar olan yan kısmı. 

132.  Sağdıç – Sağdıç - düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden 

kimse. 

133.  Solduç - Damadın ve kızın iki yanındaki nedimelerden sol tarafta 

bulunan. Sağdakine "sağdıç" Soldakine " solduş" denir. 

134.  Zindan, Toguf - Hapishane  

135.  Kever – yabanı soğan 

136. Sup – çorba 

137. Aş – pilav 

138. Şabaş- düğünlerde dans edenlere, damada veya çalğıçılara verilen para, 

bahşiş. 

139. Derhast  - para şeklinde bahşiş  

140. Zil – tiz  

141. Müstahkem - berkitilmiş, sağlamlaştırılmış. 
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142. Enamlar – bahşişler 

143. Hamı enam verdi – herkes bahşiş verdi 

144. Enam – hediye, bahşiş 

145. Külli enamı – bahşişi toplu halde verdi, toplu para 

146. Tümen - İran’da para biriminin ismi  

147. Hıyaban  (farsca) - Cadde. İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu. İki 

tarafı ağaçlı muntazam yol.  

148. Beh - Kaparo  - “Bir sözleşmenin yapılışı sırasında, bağlanmayı 

güvenceye almak üzere, taraflardan birinin ötekine verdiği, miktarı 

anlaşmaya bağlı paraya verilen isim”. 

149.  Elçi – Bir  kızı istemek için kız evine yollanan şahıs. Elçi sıfatıyla gidip 

kız istemek. 

150. Şal – Yünden dokunan, bele bağlanan, boyuna dolanan, başa sarılan 

veya omuza atılan ince ve kıymetli kumaş. 

151. Def – Bir tarafı deri ile kaplanmış ve aralarına birbirine çarpacak 

şekilde pirinçtrn pullar takılan veya sade olan  tahta çemberden 

meydana gelen vurmalı bir musiki aleti, daha çok şarkı icra edenler 

ellerinde tutarak parmakları ile belirli bir ritmile  çalarlar. 

152. Çaycıbaşı – çay işlerine başkanlık yapan kişi 

153. Armudu iistekan -armut şeklinde olan bardak  

154. Demkeş – demlik 

155. Keşniş – aşotu 

156. Zırnış, ziriş - İran’da ve Azerbaycan’da kırmızı nar tanesine benzer, 

ekşi tadı olan bir tür bitki 

157. Lüle kebab – kuzu etinden yapılmış kıyma kebap 

158. Şüyüd – dereotu 

159. Sine – göğüs   

160. Sineme – göğsüme  

161. Kapmak – çabuk almak 

162. Ata – baba 

163. Atası - babası 

164. Budur – şudur  

165. Bey - damad 

166. Beyin - damadın 

167. Bey atası – damadın babası 

168. Dura – kalkmak anlamında 

169. Duranda – kalktığında 
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170. Gele – gelsin 

171. Keder - acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ıstırap, sıkıntı, tasa  

172. İstemirem – İstemiyorum 

173. Elif Geddi – düz boyu 

174. Eyilmiş  kavisli,   kıvrılmış, bükülmüş, 

175. Ehd – söz verip, sözünü tutmak 

176. Ilgar – verdiği sözü tutan 

177. Çıkıbdılar şikare - Avlanmaya çıkdılar 

178. Gelin şad olak -  Hadi mutlu olalım, 

179. Gelin - yaklaş 

180. Goyag şadlıg binasın. – Hadi sevinç temelini kutlayalım  

181. Hura –Arablarda, Farslarda ve Anadolu’da düğün katılımçıları olan bir 

kaç bayanların bir tür kurbağa seslerine benzer ağızlarıyla çıkardıkları 

sesler. Anadolu’da “zilgit” denır. 

182. Bakıram – bakıyorum 

183. Bakır doğma ellere –  üvey olmayan halkı seyreder 

184. Doğma  - en yakın 

185.  A bey arzum budur ki – damat, bu benim hayalim 

186. Sana hoş günler gele - Sana iyi, mutlu günler gelsin 

187. Üzerlik – peganum harmala 

188. Mübarek olsun – tebrikler  

189. Mübarek – tebrik 

190. Dayanıp – ulaşmak anlamında 

191. Durubdu – dayanıp 

192. Dayanıp – ayaküste durup 

193. Şamdan – üzerine mum dikilen alet. 

194. Tarlan – doğan 

195. Hali – durumu 

196. Hal bilen – durumu anlayan 

197. Gerdan - vücudun, omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü boyun 

198. Zülfü perişan – telleri karmaşık, dağınık 

199. Zülfünden - saçından 

200. Mürği-ruhum – ruhumun kuşu 

201. İşve naz – cilve 

202. Cilve – naz, işve, cilve 

203. ḫas – saf, temiz, katkısız. ḫasdarın ḫası – saf olanlar içerisinde en saf 

olanı 
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204. ḫas – asil, necip, soylu 

205. Kimi – gibi 

206. Senin kimi – senin gibi 

207. Kimi baba, kimi ana – biri baba, biri anne 

208. Şöle - ışın  

209. Göy – gök  

210. Süreyya – ülker yıldızı 

211. Çepken-kolları yarık, kenarlarına kaytan  dikilmiş uzun gömlek. 

212.  Behişt – cennet 

213. Gılman - “cennet ehlinin hizmetiyle görevlendirilen ve hiçbir zaman 

yaşlanmayan gençler” 

214. Libas – giyisi, kiyafetler 

215. Endam – boy bos 

216. Gabiliyet – yetenek  

217. Marifet - herkesin gösteremeyeceği beceri, beceriklilik, hüner, ustalık. 

218. Tapıb – bulup 

219. Güzelliyi cem veribdi – güzelliği komple vermiş 

220. Halat- Orta Asya Türklerinin giydikleri yakası açık etekleri üst üste  

gelen elbise 

221. Melül – üzgün 

222. Peşkeş - armağan. 

223. Aygabag – ay yüzlü 

224. Göyçek – alımlı, güzel 

225. Hamı – herkes  

226. Hamınızın – hepinizin  

227. Hamının – herkesin 

228. Hamısının – hepisinin, tümünün 

229. Hamısı – hepsi, tümü 

230. Hamınızın – herkesin  

231. Hamınıza – hepinize 

232. Hamınızın – herkesin 

233. Hamınızın – hepinizin 

234. Hamınız – hepiniz 

235. Hamısından – hepsinden 

236. Giley – üzgün, şikayet, hoşnutsuzluk 

237. Zelil – zillete düşmüş, zavallı, bedbaht, fukara 

238. Har – rezil, kepaze olmuş, zelil, mahcup 
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239. Terlan – uzun kanatları olan yırtıcı kuş 

240. Sar – sığırcık 

241. Ter – taze 

242. ḫar – diken 

243. Meyl – bir tarafa yönelme  eyilme, yönelme 

244. Sefa - safa 

245. Toyumuza sefa geldin - "Düğünümüze ḫoş geldiniz"  

246. Bizde söylemektir sanat - Söyleyecek sanatımız var 

247. Dostuma açaram kanat, - Kanadımı arkadaşıma açtım, dostuma kanat 

açarım  

248. Muterem - saygıdeğer, sayın. 

249. Goçag – cesur, yigid, korkusuz, mert, çalışkan, becerikli 

250. Merd – cesur, yigit 

251. Deste – demet 

252. Destebe deste – demet-demet 

253. Gelibsen – gelmişsin  

254. Taptın – buldun  

255. Tapar - bular  

256. Çağırram – seslerim, yüksek sesle seslemek 

257. Şahi Merdan – Hazret Ali 

258. Ali – Hazreti Ali  

259. Şah merdan yetsin dadıma. – Hazret Ali yardım etsin 

260. Vefalı – sadık, sadakatlı 

261. Yada saldı – anmak anlamında 

262. Yâda saldı – hatırladı 

263. düştü yâdıma - hatırladım 

264. Saldı – para gönderdi anlamında 

265. Saldırdım – yaptırdım anlamında 

266. Saldı yadına  - ismini zikretti, andı  

267. Bizi saldı yadına –bizi de  zikretti, bizi de andı 

268. Yokla – halimi sor, ara, kontrol et 

269. Mıḫla - Çivi çak 

270. Navar – kayd., teyb kasetine yazılmış kayd 

271. Yadigar sakla – koru 

272. Tuttuk – kaydettik 

273. Goyun – izninizle 

274. Arada – ortada 
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275. Növreste - Yeni Yetişen, Yeni Biten. Növreste  

276. Vesf – övgü 

277. Galı – kalsın  

278. Galıbdı – kaldı 

279. Galıbdı – kaldı, kalmıştır 

280. Galı – kalır 

281. Boy – vücudun uzunluğu ve yüksekliği 

282. Üçü bir boyda – burada damadla birlikte sağdıç, solduç 

amaçlanmaktadır. 

283. Ğmrüm boyu - hayatım boyunca 

284. Gametine – boyuna 

285. Gamet – boy 

286. Bir göre boyu – boy-posunu göre 

287. Vesme – kaşa sürülmüş siyah boya 

288. Bir boyda - tek boyut 

289. Bahemlikle – birlikte 

290. Buta – 1. Gonca, 2. Kumaşların üzerine  nakşedilmiş  bademe benzeyen 

bezekler.  

291. Verib – verdi 

292. Nece – nasıl  

293. Hemişe - her zaman 

294. Olasız – olun, bulunun 

295. Eşiden – duyan 

296. Şad etginen – sen sevindir 

297. Şad – mutlu  

298. Ümidvaram şad yaşıyasız - Umarım mutlu yaşarsınız. 

299. Şad olsunlar – sevinsin 

300. Şad – sevinç, neşe mutlu, memnun 

301. Şad – şen  

302. Şad olsun – sevinsin 

303. Allah hemişe şadlıg versin yüreyinize - Allah gönlünüze her daim 

mutluluk versin. 

304. Şaddıḫda olun – mutlu olun 

305. Şadlıhda – mutlulukta 

306. Şaddıḫda – bayram, şenlik 

307. Şaddıḫ - coşkunluk 

308. Dövran - zaman 
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309. Meclis – düğün: düğün töreni: Düğün, dernek, şenlik, yas vs yerlerde 

toplanan insanların meydana getirdiği şey 

310. Ehli – meclis, tören üyeleri, tören katılımçıları: tüm meclis üyeleri 

311. Pardıç - Fırının, tandırın içini temizlemekte kullanılan sopanın ucuna 

bağlanmış bez parçası. 

312. Eyleşen hamı - Oturan herkes  

313. Eyleşenlere – oturanlara 

314. Eyleşenlerin hamısının sağlığına – Meclisde oturmuş herkesin 

sağlığına. 

315. Eyleşen – oturan 

316. Eyleşenler – oturanlar, oturmuşlar 

317. Eyleşen ağayanı – oturan ağanı 

318. Götür – al  

319. Götürüb görek – Alıp bakalım, görelim  

320. Getdik – götürdük 

321. Başla – başlat, başlamak anlamında 

322. Te’rif eyle – methet 

323. Dindirginen sazını – sazını konuştur 

324. Özüne özüm kurban – sene kendim kurban 

325. Odur? - merak ediyorum bu mu 

326. Yoksa – veya 

327. ḫayal – rüya, fantazi 

328. Bezendi – süslendi 

329. Şam – mum 

330. Şam – akşam yemeği 

331. Mecmeyi-bakır veya başka metallerden yapılmış büyük sini-tepsi 

332. Noğul – içine kişniş (aşotu) tohumu konmuş yuvarlak üstü pütürlü şeker 

333. Badam – badem 

334. Noğulnan badam – noğul ile badem 

335. Noğulnan – nogul ile 

336. Şadamad – şah damad, damadların şahı 

337. Şadam – muluyum 

338. Şadam - memnun oldum 

339. Toplaşıb – toplanmış 

340. Henalı –kınalı  

341. Hena - kına 

342. Tökmüşem – döktüm 
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343. İzin verin – izninizle 

344. Dindirek - Hadi sorgulayalım 

345. Kurşasın – bağlasın, dolasın 

346. Dindirim – konuşturalım 

347. Dindir - konuştur 

348. Deyirem – diyorum 

349. Deyir – diyor, söylüyor 

350. Taḫellüsün ne cür deyir – son kıtayı nasıl diyor 

351. Nur-i dide – gözümün nuru 

352. Bala – yavru  

353. Bala – yavru, evladlar 

354. Ahu balası – ceylan yavrusu 

355. Bala bacısı – küçük kız kardeşi 

356. Deymesin – dokunmasın 

357. Küllen – tüm 

358. Küllen – fazla, çok 

359. Bir tanesen – bi tanesin 

360. Hova – ava  

361. Hovalar – çalışan sığırları daha süratli hareket ettirmrk çin ciftcinin 

kullandığı söz.    Not: Ciftcilere hovalar da denir. 

362. Havadar – birine arka çıkan, onun tarafını tutan, müdafa eden, taraftar 

363. Kılıncını – kılıcını 

364. Gelibdi – gelmişti 

365. Gonak -  misafir, konuk 

366. Gonaklara – misafirlere, konuklara 

367. Açıb – açmış 

368. Girdab - Tehlikeli yer, Mühlike.  

369. Özün yetiş dadına – yardımına bir an önce kendin koş 

370. Dada yetsin – imdadına koşsun 

371. Dadına geli – yardımına koşar 

372. Bakginan – bakınız 

373. Dözerem – katlanaram 

374. lütf eyleyib – verip 

375. Dem – ses anlamında 

376. Dem verginen – sazı coşturmak anlamında 

377. Ahım - şaşma, pişmanlık, acı, figan, feryat ifadesi olup bu gibi 

duyguları dile getirir 
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378. .Kömek – yardım 

379. kömek olsun – yardım etsin  

380. Bir kömeyim – tek yardım edenim 

381. İmdad - yardım  

382. Çağırsam imdada geli – seslesem yardıma geler. 

383. Yandırıb – yakmış 

384. Yava- yaba. Ot, saman vs. Şeyleri toplamak, kaldırmak, atmak vs.için 

kullanlan alet dirgen.  

385. Zinet – süs, bezek 

386. Gilas – giraz 

387. Emi - amca 

388. Emisinden – amcasından 

389. Emisi – amcası 

390. Derdi – ağrı 

391. Ağrı  - acı 

392. Bibi – babanın kızkardeşine Azerbaycan’da ve İran’da bibi denir.  

393. Konak – misafir 

394. Konaklar – misafirler 

395. Elleriz – el anlamında 

396. Baba –Azerbaycan’da ve İran’da ata denir 

397. Genare – kuş 

398. Anası – annesi 

399. Gaynanası – kayınvalidesi 

400. Bey anası – damat annesi 

401. Ağ - ak 

402. Yakdız – sürtmek anlamında 

403. Çatsın – ulaşsın 

404. Gedib çatsın sedası – gidib ulaşsın sesi –sedası 

405. Bend – Bağ, Bağlanan. 

406. Meni bende salıbdı - beni köle yaptı 

407. Bende – men de 

408. Fikrimi – düşüncelerimi 

409. Lala – lale  

410. Lalası – lalesi  

411. Yıkılmayan – kırılmamış 

412. Gala – kale 

413. Ela – en iyisi 
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414. Ela – harika 

415. Ala – mükemmel  

416. Kohum – akraba 

417. Sağlığına – şerefine 

418. O terefdekilerin sağlığına - Karşı taraftakilerin sağlığına 

419. Kulak asanlar - dinleyenler 

420. Kulak asanlar sağlığına – dinleyenlerin sağlığına  

421. Sağlığına – sağlığınıza 

422. O başın sağlığına – en başdakıların sağlığına 

423. Aziz gardaşım – sevgili kardeşim 

424. Gardaşı – kardeşi 

425. Gardaşından - kardeşinden  

426. Tay-tuşundan – akran, arkadaşlarından 

427. Tay-tuş- Akran, arkadaşlar 

428. Bacısı – kız kardeşi  

429. Yaḫşı – iyi 

430. Şirin – tatlı 

431. Şirnide – tatlı olan güzel meclisler, düğünler anlamında 

432. Şirinde, toyda – bayram, düğün, şenlik  

433. Paidar – paydar, kalıcı, devamlı, sabit 

434. Doya bilmem – doyamıyorum 

435. Lezzet aldım – zevk aldım 

436. Olcag – olan zaman 

437. Yaylağa – yaylaya 

438. İsti vurar – sıcak çarpar  

439. Otağa  - odaya 

440. Gabağa – ileri 

441. ḫane – ev, mesken 

442. Dayanıb – durdu 

443. Şadlık – eğlence, bayram, şenlik 

444. berg vurur – parlıor 

445. Gönlümüze – kalbimize 

446. Çare – tedavi, tedbir almak, yardım, çaresini bulmak anlamında 

447. Para geldi – bahşiş geldi 

448. Sorağı – sedası 

449. Eşiden – duyan 

450. Heves – arzu, istek 
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451. Gâh -  bazen 

452. Karda imiş – karda bulundu, karda oldu 

453. Zar – figan, nale 

454. burda imiş – burdaydı 

455. Ne güzeldir – nasıl güzel 

456. Bülbül ceh-ceh vurar – bülbül öter 

457. Hoş – duygu okşayan, zevk veren, beğenilen, iyi, güzel 

458. Eşidenin – duyanın 

459. Köynek – gömlek 

460. Salar onu yadına – zikreder 

461. Kademlerin – gelişin 

462. Bele – böyle  

463. Beled oldum – aşina oldum, bildim, tanıdım 

464. Bele toy – böyle düğün 

465. Devran – döngü  

466. Esline – aslına  

467. Gismet oldu - Nasib oldu 

468. Özüm – kendim 

469. Özüme – kendime 

470. Merend, Ḫoy-İran’da şehir  

471. Yurd – memleket 

472. Şenliye - şenliklere 

473. Haram - yasadışı yollardan elde edilen, hak ederek kazanılmayan. 

474. Şöbe - şube, bölüm, kol, dal, kısım. 

475. Feyruz elin atmaz cibe – Feyruz bahşiş vermemek için elini cibine salıp 

para çıkarmaz 

476. Asan – kolay 

477. Dünen – dün 

478. Dünen bu vakit – dün bu zaman 

479. Bu vaḫt – bu zaman 

480. Sırḫab – Urmiya’de kasaba 

481. Çiynime – omuzuma 

482. Aba – din adamlarının giydikleri kolsuz veya kısa kollu, yakası açık, 

uzun erkek elbisesi 

483. sokur hesaba - hesapta hileler ekler, kazık atmak  

484. Gözlerin aydın olsun – Sevinçli bir durum ortaya çıkdığında söylenen 

tebrik ifadesi, sevincine ortak olduğunu belirten bir ifade 
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485. Gonum-  havadan inerek bir yere oturmak, konmak. 

486. Dam – çatı 

487. Şerik – ortak 

488. Geza – öğle yemeği anlamında. Azerbaycan’da nahar denir 

489. Deyerem – diyorum 

490. Şenine deyerem – onuruna diyorum 

491. Garmon – Azerbaycan’da yaygın olan akordeona benzer tuşlu körüklü 

enstrüman 

492. Okuyanam – söyleyen birisiyim 

493. Subay – bekar 

494. Seherecen – sabaha kadar 

495. Kalar sehere - yarına kadar kalır 

496. Eher – İran’da küçük bir şehir 

497. Çörek – ekmek 

498. Dönsün – dönüşsün 

499. Zeher – zehir 

500. Okuruk – okuruz, söyleriz, söyleyelim 

501. Gederem  - gidiyorum 

502. Erze -  eski usule göre yeryüzünün bölündüğü yedi iklim, yâni yedi 

parçadan birinci iklim, ekvatora yakın olan mıntıka.  

503. Silsile – dizi, seri. Kunukların düğüne fazla gelişi anlamında 

504. Bezenibdi – süslenibdi 

505. Otaklar – odalar 

506. İncimesin – yorulmasın, ağrımasın, eziyet, çile çekmesin 

507. Külah - eskiden erkeklerin giydiği, genellikle keçeden yapılan, ucu sivri 

ya da yüksek başlık.  

508. Metleb – matlap İstenilen, talep edilen şey, istek, meram, matlup 

509. Şane –(farsca) tarak  

510. Asdanaram – asılmak anlamında 

511. Emerem – içerim 

512. Dodağından – dudaklardan 

513. Dilinden  - dilden 

514. Nemer veren – bahşiş veren şahıs 

515. Görüm canın sağ olsun – inşallah can sağlığı olsun 

516. Muradı - Amaçı, isteği, arzusu, maksadı, gayesi.   

517. çatdı – erişti.   
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518. Huy - İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat, 

karakter 

519. Payidar – yaşasın, var olsun 

520. Kardaş – kardeş  

521. Gohum, kardaşın – akraban, kardeşin 

522. Külli – fazla, çok 

523. Sovuşdu – çekildi, gitti  

524. Kulak versin – dinlesin   

525. Ceyran – ceylan 

526. Çöllere – bozkırlara 

527. Konar  - iner 

528. Hub (farsca) – güzel, iyi 

529. Hȗblar (fars) – güzeller 

530. Yahşı – iyi, güzel  

531. Geşeng – güzel  

532. Koymuşum – koydum   

533. Gelmişim – geldim 

534. Dilerem – dilerim 

535. Şan - san, ün, şöhret. 

536. Şevket - ruhsal güç, cesaret, savaş azmi 

537. Neynemişem, neynerem – neyapmışım, neyaparım 

538. Düşmenneriz – düşmanları 

539. Peylerem – hançer, bıçak ile yaralamak, vurup öldürmek 

540. Gonar – iner 

541. Şedde – ipliğe dizilmiş inci  

542. Çıkıp – çıktı gitmek anlamında 

543. Çeşme – pınar 

544. Şövg – ışık 

545. Yeher – eyer 

546. Gülle değsin – kurşun değsin 

547. İstemeyen – sevmeyen 

548. Tanıyarlar – tanırlar 

549. Oyun – dans etmek 

550. Düzmek - birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya 

getirmek. 

551. Mihmanam – mihmanıyımm, misafirleriyim 

552. Yâd – kenar şahıs 
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553. Dursun -  kalksın 

554. Bürkü - Havanın bunaltıcı sıcak zamanı, çok sıcak ve sıkıntılı hava 

555. Gonağa – konuğa 

556. Sen tek gonağa – senin gibi konuğa 

557. Zemi – tarla, mahsul, ekin 

558. Gerg olmaz – alabora olmaz 

559. Reyhan tayası – reyhan yığını 

560. Üstünde – üzerinde 

561. Mevine – meyve anlamında 

562. Oḫuru – okuyor, söyler 

563. Deyin – söyleyin  

564. Şâdlığa - sevinçli olma durumu, sevinçlilik anlamında 

565. Çiskin – sis 

566. boran – tipi 

567. Heggi – asil, hakiki 

568. Ele yananlar- elin kahrını çekenler 

569. El çalıp oynasın – alkışlar eşliğinde dans etsin 

570. Gem – gam 

571. Hemdem - canciğer olmak, çok yakın dost yoldaş olmak anlamına 

gelmektedir.  

572. Dövrede – etrafında 

573. Deyim – diyorum 

574. Deyim – diyelim 

575. Deyek - diyelim 

576. Teḫellüsün men deyim – son kıtanı men anlatım 

577. Emanet tapşırram – emanet ediyorum 

578. Düldül – Hazret Ali’nin atının ismi 

579. Yiyesine – sahibine 

580. Behsine – konusuna 

581. dada, imdada – yardıma 

582. Çalan – icra eden 

583. Ağsakallar – ihtiyar büyükler 

584. Cerge – sıra 

585. Cergede – sırada 

586. Yoldaşının – arkadaşının 

587. Gırağında – kenarında: kıyısında  

588. Kümbez – kümbet 
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589. Göze görünmez  - Rabbim 

590. Deymesin – dokunmasın deymesin  

591. Maral – geyik 

592. Yağış – yağmur 

593. Ollam – olaram 

594. Neçe sene – kaç yıllar 

595. Senintek – senin gibi 

596. Eliyirem – ediyorum 

597. Geraylı - Sekiz heceli şiir türüne Azerbaycan edebiyatında ve âşık 

sanatında “geraylı” denir. 

598. “Dastan”- Azerbaycan âşıkları bu havaya “Baş muhammes” diyorlar. 

599.  Okuyacam – okurum, söyleyeceğim. 

600. Deyerler – derler 

601. Ağayanın – beylerin 

602. İcazesiynen – izniyle 

603. Elliyim – ederim, ediyorum 

604. Ahengimizin – müziğimizin 

605. İndi de – şimdi de     

606. Bir dene – bir tane 

607. Tek bir dene numunesin men okuram -  sadece bir örnek söylerem, 

okurum  

608. Beli – evet 

609. Okudum - söyledim 

610. Okuram – okurum, söylerim 

611. Okuyuram – söylerim 

612. Okuyacağık -  okuyacağız, söyleriz 

613. Hem de – Ayrıca 

614. Eşidenler – duyanlar 

615. Eşidenlerin  - dinleyenlerin 

616. Tamam eşidenler – tüm duyanlar 

617. Elbette ustad Dehgan’ın icazesiynen - tabi ki Dehgan Usta'nın izniyle" 

618. Dostlar – arkadaşlar 

619. Dustlar – arkadaşlar, dostlar 

620. Dustlar – dostlar anlamında 

621. Usta Derviş de gerek “Kesme Kerem”nen cavab vere -  Derviş Usta 

“Kesme Kerem” isimli ezgi ile cevap versin." 

622. Şöyle elan edir - şu şekilde açıklıyor.  
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623. Bu ahengi çalıram, Ağabeyi’di adı - Ağabeyi adındaki bu melodiyi 

çalıyorum.  

624. Çatıb – erişip 

625. Hoş gün – mutlu gün 

626. Ömür sürürler -  yaşıyorlar 

627. Siz de muradınıza çatasınız - Siz de amacınıza ulaşasınız İnşallah 

628. Yene – bir kez daha, tekrar 

629. Deyek – diyelim 

630. Tahellüs – son kıta 

631. Aḫırını – son kıtasını 

632. Ne cür – nasıl 

633. Arz elliyim -  sunum, saygı ile anlatım 

634. Aheng – ezgi, melodi, müzik, hava anlamında 

635. ḫuraman – nazlana- nazlana, sallana-sallana yürüyen 

636. Perseng –Terazinin gözlerini eşit ağırlıklı yapmak için konan taş 

637. İstiyenlerinen – isteyenler ile 

638. Navar – teyp kaseti 

639. Ümidvaram – umarım 

640. Yaşıyasınız – yaşarsınız 

641. Yaşıyasız – yaşarsız 

642. Elliyim – edelim 

643. Ağalar – Beyler 

644. Ağayan – Ağa, Bey Efendi 

645. Ağayana – beyler 

646. Hürrem – şen, neşeli, sevinç, ferah, mutluluk içinde olan 

647. Ağsaggallar – ihtiyarlar 

648. Dübareden – ikinci kez, bir daha, tekrar 

649. Müracaat – birine yönelik söylenen söz, çağırış 

650. Hemvetenler – vatandaş, yurttaş 

651. Müşerref - onurlandırılarak yüceltilen. 

652. Mah – ay 

653. Tağ – kemer, Yarım daire şeklinde, kapı pencere 

654. Sadağa – sadaka 

655. Ser – kafa, baş 

656. Neva – avaz, ses, aheng, nağme 

657. habib-i Huda -  Allah'ın en sevgili kulu; Hz. Peygamber (a.s.m.). 

658. Gelmisen – gelmişsin 
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659. İrak – uzak 

660. Saralıb – sararıp 

661. Bimetleb – arzusuz, dileksiz 

662. Bağlayıban – bağlayarak 

663. Saklaram – saklarım 

664. Deyer – der 

665. Deyer – diyor 

666. Evvel – önce 

667. Bünyad – temel, esas 

668. Gayıtdı – dönüş yaptı, geri döndü 

669. Aslan – kaplan 

670. Don – elbise, etek 

671. Ḫaniman – ev 

672. Yola salın – uğurlamak anlamında 

673. Dövresi – etrafı 

674. Bacım – kız kardeşim 

675. İntizardı – endişeli. İntizar - bekleme, gözleme. 

676. Dört dövrü – dört tarafı 

677. Buy – koku, ıtır 

678. Gala bilmem - kalamam  

679. Yola salın - hoşçakal de, elveda, kalın sağlıkça 

680. gubar – niskil 

681. Goy danışsın – izninizle konuşsun 

682. Gada – bela 

683. Gram – İran’da bir zaman kullanılan para birimi, tabir 

684. Sübhana – kahvaltı 

685. Şöhreti – soyadı 

686. Balaban – mey 

687. Çoğur – Save bölgesinde bağlamaya benzer aşık sazına denen isimdir. 

688. Destan – hikâye 

689. Buyurun – hadi 

690. Fılan yerden - bir şeyler oku 

691. Be çeşm- gözüm üste 

692. Bürcü-bar – kalenin bürclü duvarı 

693. Ham – yarı 

694. Bile – birlikte 

695. Eynine – eyin, elbise, üst baş, kıyafet anlamında 
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696. Adın diye bilmem – ismini diyemem 

697. Dolaşır – dilim dolaşır, dilim doğru telaffuz etmiyor 
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  PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV 

İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev 23 Eylül 1956 yılında 

Azerbaycan’ın Gençe şehrinde doğdu. Fikret Amirov adına 

1 sayılı Çocuk Müzik Okulu'nu (1967-1972), Kanber 

Hüseyinli adına Orta İhtisas Müzik Lisesini (1972-1976) ve 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi'ni (1976-

1981yıllarında tar alanında) başarı diplomaları ile bitirdi. 

1985 yılında Öğrenci ve Gençlerin 12. Dünya festivalinin (Moskova) 

diplomasını, 1986 yılında Orta Asya ve Transkafkasya cumhuriyetleri 

arasında Doğu Aletleri üzere Bakü'de düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli adına 1. 

Uluslararası yarışmada birincilik diplomasını kazandı. Transkafkasya, Orta 

Asya ve Türkiye'de düzenlenen halk müziği ve folkloru üzere birçok 

uluslararası kongrelere katılmış, yüz elliden fazla bilimsel makaleleri farklı 

hakemli dergilerde yayımlanmıştır. 1994 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti 

Yüksek Referans Kurumundan sanatşinaslık adayı diplomasını (EN № 0308, 

2 Kasım1994 yıl tarihli Protokol № 54.), 2009 yılında sanatşinaslık doktoru 

diplomasını (ED № 01109, 8 Mayıs 2009 yıl tarihli Protokol № 8 –R), ilmi 

unvanını aldı. 1981 yılından 2000 yılına kadar Bakü Müzik Akademisi Halk 

Çalgı Aletleri bölümünde, 2000 – 2006 yılları arasında Erzurum Atatürk 

Üniversitesi'nde doçent olarak görev yaptı. 2007 yılından itibaren Gaziantep 

Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda doçent, 2009 yılından 

itibaren de aynı üniversitede profesör olarak çalışmaktadır. Kapsamlı 

çalışmalarından dolayı 2015 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek 

Referans Kurumundan 2. Profesörlük Diplomasını (PR № 01432, 17 Nisan 

2015  tarihli Protokol № 07 R) almaya hak kazanan İlgar İmamverdiyev 

birçok ödüller almıştır: 

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Motif Vakfı işbirliğinde düzenlenen 

21.Motif Halk Bilim Ödülleri değerlendirmeleri Ödül Tespit Komisyonu 

tarafından yapılmış “Halk Müziği Hizmet Ödülü”. 12 Aralık 2015 

2. “Avrupa Yayın Basın Evi”nin “En İyi Vatansever Araştırmacı Bilim 

Adamı” Altun Madalyası. (AZ-№ 8032200126 ) Bakü - 2016. 

3. İksad Yayınevinin onur ödülü 2018, 2020 

Bu yıllarda İlgar Cemiloğlu, "Ansambl için piyesler mecmuası" (1997), 

"Azerbaycan âşık icracılığı sanatının karakteristik özellikleri" (2004), 

"Azerbaycan'ın 20 saz havası" adlı I, II (2005) ve III (2006), "Azerbaycan'ın 

40 saz havası" (2006 ), "Piyano eşlikli saz eserleri" (2006), "Piyano eşlikli 
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tar eserleri" 1., 2. cilt (2006), hem de "İran Türklerinde âşık düğün törenleri" 

(2006), iki ciltten oluşan "Azerbaycan dans havaları" (2007), üç ciltten 

oluşan "Azerbaycan muğam (uzun havalar) renkleri ve derâmedleri" (2007, 

2009), "Azerbaycan ve İran Türkleri’nin âşık-icracılık sanatının karşılıklı 

ilişkileri" 1. neşir (2007), 2. neşir (2008), "Âşık Mikail Azaflı’nın saz 

havaları" (2008), altı ciltten oluşan "Azerbaycan halk türküleri" (2007, 2008, 

2009), "Azerbaycan muğam (uzun hava) incileri (mücevherleri) "(2010), 

"Komik hikâyeler ve gülmeceler" (2010), "Miskin Abdal ocağının                

el sanatkârları" (2011), "Şirvan âşıklarının saz havaları" (2011), “İran-

Azerbaycan âşıklarının 40 saz havası (2012), "Köroğlu havaları" (2012), 

"Saz havaları antolojisi" (2013), "Azerbaycan enstrümantal halk müziği 

örnekleri" (2014), "Vahit Alioğlunun şiirlerine bestelenmiş müzikler" 

(2015), “Miskin Abdal elinin saz-söz üstatları” 1. baskı (2016), 2. baskı 

(2017), “Dede Şemşir icracılığı sanatında ananevi saz havaları” (2017), 

“Azerbaycan musikisinde Bahar mevzusu (konusu) ve Nevruz motiflerinin 

izleri” (2018), “Bir millet, iki devlet, Azerbaycan - Türkiye” (2018), 

“Azerbaycan müzik kültüründe bayatılar - mâniler” (2019), “Yaşıyorsun 

yüreğimde” (2020), aynı zamanda Ali İmamverdi ile ortak “Azerbaycan   

raks havaları  atlası” 1. cilt “Kaytağı” (2020), “Azerbaycan raks havaları      

atlası” 2. cilt “Yallılar” (2020), “Azerbaycan raks havaları atlası”                 

3. cilt “Diringi” (2020), “Azerbaycan raks havaları atlası” 4. cilt “Kadim 

Rakslar” (2020), “Azerbaycan raks havaları atlası” 5. cilt “Çağdaş        

Dönem Raksları” (1. Bölüm) (2020), “Azerbaycan raks havaları atlası”          

6. cilt, “Çağdaş   Dönem Raksları” (2. Bölüm), “Avtandl İsrafilov’un 26 raks 

havaları”(2021),“Azerbaycan âşık icracılığı sanatı”(2021), “Yüreğimin 

nağmeleri” (2021), "Âşık Alesker 200, Âşık Alesker'in poetik ve müzik 

dünyası", “Piyao eşlkli enstrumental tar eserleri” (2021), Ali İmamverdi ile 

birlikte yazdığı “Enstrümantal Tar Eserleri” (derâmedler, renkler, diringiler) 

isimli elli iki kitabı yayımlanarak, “Klassik saz havaları” (54 adet 

enstrümantal icra) (2015) isimli CD albümü Azerbaycan müzik camiasının 

beğenisine sunuldu.  

Prof. Dr. İlgar Cemiloğlu farklı yıllarda Rusya (Moskova, St. 

Petersburg), Kazakistan (Alma - ata), Özbekistan (Taşkent, Semerkant), 

İtalya (Roma, Napoli, Kapri), İran (Tebriz, Urmiye),Irak (Bağdat, Babil ), 

Türkiye ( Ankara, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Bayburt, Amasya, Osmaniye, 

Şanlı Urfa, Akçaabat, İstanbul, Bursa, İzmir, Ayvalık, Eskişehir, Kırşehir, 
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Nevşehir, Gaziantep, Adıyaman) vs. birçok ülkelerde çok sayıda konserlere 

katıldı. Aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye televizyonlarında: “AzTV1”, 

“İctimai TV”, “TRT İnt”, “TRT Gap”, “25. kanal” da tar ve saz aleti ile 

farklı konserlerde yer aldı. “Kaçak Nebi”, “Papak”, “Beyin Oğurlanması” 

(Damadın çalınması), “Doğma Sahiller” filmlerinin ve “Sekreğin destanı” 

(Korkut-Ata hikâyesi) çizgi film müziğini tar, Azeri âşık sazı, bağlama ve ud 

enstrümanları ile seslendirdi. 

  Prof. Dr. İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev Gürcistan (Tiflis 1981), 

Özbekistan (Taşkent 1988, 1989), Kazakistan (Alma - ata 1991), Moldova 

(Komrat - Gagavuzya 2017), KKTC (Lefkoşa 2019), ve Türkiye'de (Ankara 

2002, 2007, 2012, Kocaeli 2007, Urfa 2015, Edirne 2016, Niğde 2017, 

İstanbul 2012, 2017, Nevşehir 2017, 2018, Iğdır 2017, Sivas 2017, 

Diyarbakır 2017, Antalya 2018, Afyon 2018, Ardahan 2019, Eskişehir 2019, 

Mugla 2021), düzenlenen farklı törenlerde hem folklor hem de halk müziği 

alanında uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda ve bilimsel zirvelerde 

akademik makaleleri ve icralarıyla yer almıştır.  

 “İran Türklerinde Âşık Düğün Törenleri” isimli kitap Firuze 

İmamverdi’nin ilk, Prof. Dr. İlgar Cemiloğlu’nun Türkiye ve Azerbaycan 

müzik kültürümüze armağan ettiği elli üçüncü eseridir.  
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