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Şii tesirlerle bazı Sünni tekkelerde de 
muharrem ayında Kerbela hadisesinin 
yıl dönümü için ayin ve zikir meclisleri 
tertiplenerek hadiseyi hatırlatan ilahiler 
(muharremiyye) okunınası adet haline 
getirilmiştir. 

Ağıtçılık meselesinde Mu'tezile alim
leri genellikle Sünniler gibi düşünmüş
lerdir. Bazı mutasawıflar ise ölüye ağ
lamamak lazım geldiğini ileri sürmüş
ler. emrihak vaki olduğu zaman aşık 

maşukuna. kul mevlasına vasıl oldu di
ye sevinmişler, neşideler söylemişler, 

sema etmişler ve düğünde olduğu gi
bi ziyafet vermişlerdir. Hz. Mevlana'nın 
ölüm yıl dönümlerinde mevlevihaneler
de icra edilen ve günümüzde de devam 
eden " şeb-i arüs" (düğün gecesi) tören
leri bu tarz kutlarnalara bir örnektir. Şi
iler'in yaptıklarının tam tersi olan se
vinmek. neşideler söylemek ve sema 
etmek de dine ve insan tabiatma ay
kırı olduğu için çok sınırlı kalmış ve top
lum tarafından geniş bir kabul görme
miştir. 
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Türk Edebiyatında Ağıt. Ağıtın Türk
ler'de çok eski bir geleneği vardır. Or
hun Kitabeleri'nde yuğ ve sığıt olarak 
adlandırılan bu türe, Dfvô.nü lugati't
Türk'teki Alp Er Tunga sagusu ilk ör
nek sayılabilir. 
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Azerbaycan'da şiven ve ağı, Türkmen
ler'de ağı, tavs ve tavsa, Kazak Türkle
ri'nde köris, müslüman Kerkük Türkle
ri'nde sazlamağ ve hıristiyan Kerkük 
Türkmenleri'nde madras gibi kelimeler, 
konu ve biçim bakımından ağıt yerine 
kullanılmaktadır. Anadolu ağızlarında 

ise ağıt ve ağıt töreni için ağıt, ağıt

mak, ağıtlama, ağat, ağut, avut, deme, 
deşek, deyiş, diyeşek, mersiye, sagu, sa
ğı, sağunç, savu, sayma, şivan, türkü ve 
yakım gibi kelimelerle ağıt etmek, ağıt 
düzmek, ağıt havası, ağıt koparmak, 
ağıt söylemek, ağıt tutmak, ağıt yak
mak, ağıt yapmak, ağıt yitirmek, bayatı 
söylemek, sağu kılmak, sağu sağına, 

sağı sağmak, şivan etmek, yakım yak
mak, yas çağırmak, yas etmek, yas kal
dırmak ve yası tutturmak gibi deyimler 
kullanılmaktad ır. Bu kelime ve deyim
ler. söylendikleri yöreye, adet ve gele
neklerin özelliklerine göre birtakım an
lam farklılıkları gösterirler. Bazı bölge
lerde erkeklerin de ağıt yaktığı görül
mekle beraber ağıtlar genellikle kadın
lar tarafından yakılır. Ağıtçılığı bir mes
lek olarak sürdüren. para veya birtakım 
hediyeler karşılığı ağıt söyleyen yakı

cılar halen mevcuttur. Ağıt yakanlara 
ağcı, ağıtçı, ağlayıcı, aşık bacı, hayatı

Cl, sağıcı, sağucu, sağu sağıcı, sazlıyan 

gibi isimler verilmekte, ağıtların söylen
diği yas törenlerine de çeşitli bölgeler
de sadlamağ, şivan, ölgülü veya sadece 
yas denmektedir. Ağıtlar, yakanın adıy
la anıldığı gibi. ölen kişinin veya ölümün 
vuku bulduğu yerin adıyla da anılır. 

Ağıtlar genellikle ölenin yakın akra
baları tarafından yakılır. Bu törenler
de hem ağlanır, hem de ezgiyle birlikte 
etkili sözler söylenir. Törenler, çoğun
lukla ölünün başında ve ölünün gömül
mesinden sonra ölü evinde yapılır; an
cak. ölü gömülürken mezarlıkta ve da
ha sonra yapılan mezar ziyaretlerinde 
veya ölünün hatırlandığı zamanlarda da 
ağıt törenleri tertiplenmektedir. Ağıt
lar. ya bir kişi veya törene iştirak eden
ler tarafından ölenin ya da akrabaları
nın ağzından yakılır. Bazan ölünün ça
maşır bohçası sırayla kadınların önüne 
konur ve önüne bohça konulan kadın 
ağıt söyler. Aynı ağırta ağzından konu
şulan kişilerin değiştirildiği de görül
mektedir ; buna örnek olarak iki aylık 

bir bebeğin ağıtında ninesi. annesi ve 
babasının ayrı ayrı konuşturulduğu tes
bit edilmiştir. Ağıtlarda değişik olaylar 
için çoğu kez birbirine çok yakın söyle
yişler tekrarlanır. 

Ağıtlar hece vezniyle söylenmekte ve 
mani, koşma. türkü. destan şekillerinde 
olmaktadır. Bu bakımdan ağıtları şekil
lerinden çok konuları açısından sınıflan
dırmak gerekir. Bazı araştırıcılar ağıtın 
divan şiirindeki mersiye karşılığı oldu
ğunu ileri sürerlerse de bunlar hüzün 
ve kederi ortak tema alarak kullanımla
rının dışında yapı, mahiyet ve söyleniş
leri bakımından birbirlerinden tama
men ayrıdır. Yüksek sesle, ağlayarak ve 
belirli bir törenle okunan ağıtların çoğu 
anonim olduğu halde mersiyenin şairle
ri bellidir. Ayrıca mersiye yalnızca ölen 
biri için söylendiği halde ağıt, tabii bir 
felaket, gelin olan kız veya hapse düşen 
biri için de söylenebilir. Ağıtta , mersiye
de olduğu gibi yalnız acı ve keder anla
tılmaz; ölenin iyilikleri. üstünlükleri ve 
kahramanlıkları da anlatılarak övülür. 

Kına gecelerinde ve düğünlerde de 
gelin ağiatmak için ağıtlar yakılmakta
dır. Kına ağıtı, gelin ağıtı , ağıt havası, 

gelin ağiatma havası, gelin savusu, sa
vu sağmak, gelin türküsü, gelin yası ve 
akşama denilen bu ağıtlarda ölüm acı
sı yerine. ayrılık üzüntüsü vardır. Ge
lin ağıtları. gelinin ağzından ya da ya
kınlarının ağzından söylenir. Askere gi
den oğul, kaza ·neticesinde sakat ka
lan genç, yenilgi ile sonuçlanan savaş, 
düşman saldırısı, ayaklanma. göç, yan
gın, kıtlık ve hastalık gibi konulara da 
ağıtlar yakılmıştır. Bunlardan başka is
teğini yerine getirememe, sevdiğine ka
vuşamama gibi durumlarda ve at, kö
pek, geyik gibi çok sevilen hayvanların 
ölümlerinde yakılmış ağıtlar da bulun
maktadır. 

Ağıtçılar, yakacakları ağıtın metnini 
hafızalarındaki eski temeller üzerine 
kurarlar. Ayrıca kendi yetenekleriyle. 
içinde bulundukları zaman, mekan ve 
olayın yarattığı etkiden faydalanarak 
söyledikleri ağıtın şekil ve korıu bakı
mından zenginleşmesini sağlarlar. Ağıt

lar çoğu zaman uzun manzumeler ha
linde söylenir. Bunların metinlerinde 
vezinler genellikle düzensizdir. Serbest 
tarzda, konuşur gibi söylenen cümlele
rin kelimeleri arasında seci yapılarak 

bir iç kafiye meydana getirilir. Bağlan
tılı ve bağlantısız bendiere sahip bulu
nan ağıtların bend ve bağlantılarındaki 
mısra sayısı değişebilmektedir. Ağıtlar , 

dörtlükler halinde de söylenir. Bu dört
lüklere, bazı yörelerde ölü deşetleri ve 
sazlamağ gibi isimler verilir. Ağıt örnek
leri arasında soru-cevap şeklinde düzen
lenmiş dörtlükler de bulunmaktadır. 



Ağıtlar. en çok yedi. sekiz ve on birli 
hece vezni ile söylenmekte. kafiye ya
pıları değişebilmekte ve kafiyesiz olan
larına da rastlanmaktadır. Saz şairleri

nin aruzla söyledikleri örnekler de mev
cuttur. 

Türk MOsikisinde Ağıt. Ağıtlar edebi ya
pı ve ezgileriyle birlikte bir bütünlük ar
zederler ve ağıtçıların törenlerdeki vü
cut hareketleri de anlamlarını tamam
lar. Ağıtların ezgileri. gerçekte söyleye
nin hafızasında eskiden kalan bir nevi 
"melodi kalıpları"dır. Ağıt yakma deyimi 
ise "yas töreni sırasında ağıtı yakanın, 

hafızasında yer etmiş bulunan mahallT 
melodi kalıplarına söz döşemesi" olarak 
tanımlanabilir. Bu sebeple ezgi kalıpla

.rı hem bölgenin ritim, melodi, diyalekt. 
tavır ve üslüp özelliklerini yansıtır. hem 
de söyleyenin şahsi üslübunu taşır . Ge
nellikle ağıtların söz ve ezgi cümleleri 
içinde "ah", "of", "aman". "anacığım". 

"kuzum", "babamın oğlu" gibi anlamlı 

ve anlamsız terennümler de bulunur. 

Tamamen serbest ağızia ve serbest 
bir ritimle söylenen ağıtlar. Türk halk 
müziğinin "uzun hava " formu içinde te
lakki edilmektedir. Bu çeşit ağıtlar ol
dukça fazladır ve adeta ritimli bir ezgi 
gibi belli durak yerlerine sahiptir. Tiz 
seslerden başlayarak çoğunlukla inici 
bir melodik seyir takip eden ağıtların 

ses genişliği genel olarak bir oktav ka
dardır: ancak bundan daha dar ve da
ha geniş ses sahalı olanları da bulunur. 
Serbest ritimli ağıtların son bölümlerin
de karar sesine olan süratli melodik 
düşmeler. ağıtların ortak özelliklerin
dendiL Ağıtlar. uzun hava tarzında ve 
tamamen serbest ritimde oldukları gi
bi, kırık hava tarzında ve düzenli bir 
ritimde de olabilirler. Ana usul, birleşik 
usul ve karma usulde örnekler çoktur. 
Bunların dışında , serbest başlayıp son
radan usule giren. saz bölümleri belli 
bir usulde, söz bölümleri ise serbest ri
timli ağıt örnekleri de bulunmaktadır. 

Türk halk müsikisinin zengin çeşitleri 

arasında ölüm olaylarının sözsüz olarak 
yalnız saz ile tasvir edildiği bazı örnek
ler de yer almaktadır. 

Derlenmiş olan türkülerin bir kısmı 
konu itibariyle ağıttır. Bu durum. ağıt
ların zamanla türkü haline dönüştüğü
nü göstermektedir. Kıtaları arasında 

başka halk şairlerinin şiirlerinden. daha 
eski ağıtları;tan ve meşhur türkülerden 
parçalar bulunan ağıt örnekleri de dik
kat çekmektedir. 
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Iii SüLEYMAN ŞENEL 

MilAMA 
(Büka ' 15:.JI ). 

Hayatın her döneminde insanların 

tepkilerini göstermede özel bir yeri 
olan ağlamanın dini hayatta da önemi 
vardır. Rivayete göre Hz. Adem cennet
ten çıkarılıp yeryüzüne indirilince, işle

diği günaha o kadar çok ağiarnıştı ki 
bütün melekler ona acımışlardı. Sonun
da bu kadar çok ağlaması affedilmesini 
sağiarnıştı ibk. Ahmed b. Hanbel, s. 611 
Kur'an-ı Kerim, Hz. Ya'kub'un sevgili 
oğlu Yüsufun hasretiyle çok ağlama
sından dolayı gözlerine perde indiğini 
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haber vermektedir ibk. Yüsuf 12 / 841. Hz. 
Davüd'un da günlerce ağladığı nakledi
lir 1 b k. Ahmed b. Hanbel. s. 611 Diğer 

peygamberlerin de ağladıklarına dair 
rivayetler vardır. Bütün semavl dinlerde 
aşırı derecede gülrnek hoş karşılanma
mış, buna karşılık ağlamak tavsiye edil
miştir. Nitekim Kur'an da az gülmeyi, 
çok ağlamayı tavsiye eder [bk et-Tevbe 
91 821. Ağlayarak yere kapananları öven 
ve bu hareketin saygı duygusunu artır
dığını ifade eden Kur'an-ı Kerim. bu su
retle ince ve hassas kalbi över ibk. el
isra 171 ı 091; kaba ve duygusuz kalbi 
taşa benzeterek yerer (bk. ei-Bakara 2/ 
74 ; Al- i imran 3/ 159 . el-Hac 22 / 35, ei
HadTd 57 1 161 Hz. Peygamber. "Benim 
bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağ
lardınız " 1 Buhar!, "Küsılf" , 2 ; Müslim. "Kü
suf", li buyurmuştur. 

Ağlamanın sebebi Allah korkusu ve 
sevgisi. cehennem. kıyamet ve ölüm en
dişesi, cennet nimetleri olduğu gibi. 
dünya ile ilgili üzüntü ve acılar da olabi
lir. Nitekim Hz. Ya'kub oğlu Yusuf için 
ağladığı gibi Hz. Peygamber de oğlu 

ibrahim'i can çekişirken kucaklayarak 
öpmüş, koklamış ve onun için göz yaşı 
dökmüş, bunu gören çevresindeki sa
habfler de ağlamışiardı ıbk. BuharT. "Ce
na 'iz", 44; Müsli m. "Feza 'il", 621 Yine 
Hz. Peygamber annesinin kabrini ziya
reti sırasında ağlamış (bk Nesa!. "Ce
na 'iz", ı o ll, ölen bir torun u için de göz 
yaşı dökmüş (bk Buhar!, "Cena 'iz", 33, 
Müslim, "Cena 'iz", 121, koma halinde 
bulunan Sa ~d b. Ubeyde'yi ziyaret etti
ğinde gözleri yaşarmış ve orada bulu
nanlar da ağlamışiardı lbk Buhar!, "Ce
na 'iz", 54, Müslim. "Cena 'iz", 121. Ay
rıca Osman b. Maz'Qn'un naaşını yaş

lı gözlerle öpmüştü (bk. Tirmizi, "Ce
na'iz", 141. 

islam'da bedeni, ailevr. dünyevl fe
laket ve acılara ağlamayıp sabır ve ta
hammül göstermek tavsiye edilmekle 
birlikte. bu durumlarda taşkınlık yap
madan ağlamak yasaklanmamıştır. Bu
na karşılık nevha yani isyanı andıracak 
şekilde bağırıp çağırarak, saçını başını 

yolarak ağlama kesin olarak haram kı
lınmıştır. Kalben üzülmek ve göz yaşı 
dökmekte ise dinen mahzur yoktur. Ni
tekim Hz. Peygamber, oğlu ibrahim'in 
ölümüne ağladığı için kendisine hayre
tini ifade eden bir sahablye. "Kalbimiz
de acı, gözümüzde yaş var; ama dilimiz 
Allah'ın rızasına aykırı bir söz söylemez" 
buyurmuşlardı (Buhar!. "Cena 'iz", 43 ; 
Müslii-n. "Feza 'il", 621 
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