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AŞIKMEHMED 

(ö. 1006/ 1598'den sonra) 

Osmanlı coğrafya ve 
kozmografya alimi. 

_j 

964 ( 1556 -57) yılı civarında Trabzon'
da doğdu. Buradaki Hatuniye Medrese
si müderrislerinden birinin oğludur. ilk 
tahsilini burada yaptı. Yirmi yaşlarında 
seyahate çıktı . yirmi beş yıl kadar dolaş

tı. Bu arada doğuda ve batıda bazı se
ferlere katıldı, çeşitli yerlerde mahke
me katipliklerinde bulundu. Bir ara Ma
nisa ·ya giderek bir buçuk yıl Şehzade 

Mehmed'in (l ll. Mehmed) divan katipliği
ni yaptı. Daha sonra Şam'a yerleşti ve 
orada öldü. 

Aşık Mehmed daha çok, hayatının son
larına doğru kaleme aldığı Türkçe Me
nazırü '1- avaJim adlı coğrafi. kozmogra
fik ve topografik eseriyle tanınmıştır. 

Bir giriş , iki bölüm ve bir sonuç kısmın

dan meydana gelen eserin giriş kısmın 

da Allah'ın varlığının delillerinden ; birin
ci bölümde kainatın yaratılışından. gök
lerden, yıldızlardan . cennet ve cehennem
den; ikinci bölümde yeryüzünden; sonuç 
kısmında ise dünyanın ömründen ve kı
yametten bahsedilir. Eserin asıl önemli 
kısmı ikinci bölümüdür. Müellif burada 
on sekiz fasıl halinde yeryüzünden, bil
hassa denizlerden. adalardan, bataklık
lardan, göllerden, nehirlerden. dağlar

dan ve bazı şehirlerden bahseder; daha 
sonra tabii ilimler, madenler. hayvanlar 
ve insanlar hakkında bilgiler verir. 

Müellif eserinde Ortaçağ ' da yazılmış 

önemli coğrafi eserlerdeki malzemeyi 
de toplamıştır. Başlıca kaynağı Ebü'I-Fi
da' nın Ta~vimü'l-büldan'ıdır. Öteki kay
naklarının belli başlıları ise ibn Hurdaz
bih, ibnü'I-Cevzi, Kazvini. Yaküt ed - Dı
maşki ve Hamdullah Müstevff'nin eser
ler idir. Uzakdoğu ülkeleri hakkında ve
rilen bilgiler sathi olup orüinal değilse 
de yazarın gezip gördüğü Osmanlı eya
letleri, özellikle Rumeli ve Macaristan'
daki şehirlere dair verilen tarihi ve to
pografik malumat oldukça değerlidir . 

Menazırü '1 -avalim, Kati b Çelebi 'nin 
de başlıca kaynaklarındandır. Hatta Fr. 
Taeschner'e göre Katib Çelebi'yi Cihan
nüma'yı yazmaya sevkeden etkenlerden 
biri Menazırü 'l-avalim'dir. Aşık Meh
med'in bu eseri, yine XVII. yüzyıl coğraf
yacılarından Ebü Bekir b. Behram tara
fından da kaynak olarak kullanılmıştır. 
Ortaçağ coğrafyacılığının son, Yeniçağ 

coğrafyacılığının ise ilk örneklerinden 

sayılan bu eserin Türkiye içinde ve dı

şında birçok yazma nüshası vardır. Mü
ellif müsveddesi Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde (Halet Efendi, nr . 616, 616) mü
kerrer numaralarda kayıtlı olup bu nüs
hada bir kısmı oldukça zor okunabilen 
çıkma ve ilaveler yer alır. Muhtemelen 
bu müsveddeden temize çekilmiş olan 
nüshalar, Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 

242!) ve N uruosmaniye kütüphanelerin
de (nr. 3033) bulunmaktadır. 

Aşık Mehmed'in ayrıca Medine ve Mek
ke'nin tarihçelerine dair Hulasatü'l-ah
bclr ve Ahbclru Mekkiyye adlarında ila
veli iki tercümesi ile bir Şernail-i Tirmi
zi şerhinden bahsedilmekte (bk. Osman· 

l ı Müellifleri, lll, 94-95) ise de bunların 
ona aidiyeti şüphelidir. 
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AşıK MOSiKisi 

Aşık adı verilen 
saz şairlerinin icra ettikleri 

mfısiki. 
_j 

Aşıklık geleneğinde, şiir söylemede ol
duğu gibi müsikide de usta malı kulla
nılır. Aşıkiar gerek kendi şiirlerini gerek
se eski usta aşıkların şiirlerini hazır ez
gi kalıplarına döşeyerek icra ederler. Bir 
ustaya bağlanan çırak, ustasından sade
ce söz söylemeyi değil. sözü melodi ile 
birleştirmenin inceliklerini de öğrenir. 

Edebi şekillerin kolay öğrenilmesi ve din
leyici üzerinde etkili olabilmesi. melodi 
kalıplarının iyi bilinmesine ve müsikinin 
sözle birlikte başarılı bir şekilde kulla
nılmasına bağlıdır. Bilhassa aruz vezni
ne dayalı türlerde vezin kalıplarının doğ

ru kullanılabilmesi, sözle birlikte sunu
lan bu melodi kalıplarının sağladığı ko
laylıklarla mümkün olabilmektedir. Us
ta malı melodi kalıpları çeşitli dizi, seyir 
ve melodileri içine alır. 

Aşık müsikisinde melodi kalıplarına 
söz döşenmesi sırasında birtakım zorla-

ASIK MÜSiKiSi 

malarla güttenin kalıba uyduru lması , 

bazan güftede, kelime ve hece vurgula
malarında bozukluklar meydana getirir. 
Fakat konuşma diline uzak gibi görünen 
vurgulamalar, gelenekten gelen melodi 
kalıplarının kullanımından doğan özel
liklerden biridir. Bu sebeple aşık müsi
kisinde sık görülen prozodi bozuklukla
rını sadece söz ve melodi uyumu bakı
mından değil, aynı zamanda melodi ka
lıplarının söz yapıları üzerine olan etki
leri yönünden de incelemek gerekir. An
cak üslüp, tavır ve süslemeler kişiden 
kişiye veya yöreden yöreye değişiklik ve 
çeşitlilik arzeder. Ayrıca değişik okuyuş 
şekilleri ve ağız özellikleri aşık müsiki
sinde bir "tarz" olmuştur. Bu özellikler
den dolayı eski usta aşıkların ağızlarıyla 
okuma yanında , kasaba ve aşiret adıyla 
anılan ve belli özellikler taşıyan Sümma
ni ağzı, Karapapağ ağzı, Azeri ağzı, Po
saf ağzı gibi ağız çeşitleri doğmuştur. 

Melodi kalıpları şiirde zaman zaman da
ralma veya genişlemeye sebep olur. Bu 
hal mısra eklenmesi, mısra düşmesi, 

mısra kısalması veya uzaması gibi du
rum ları ortaya çıkarır. 

Aşık müsikisinin melodi kalıpları uzun 
hava veya kırık hava tarzında, ya da her 
iki tarzın özelliğini taşıyan . bir biçimde 
olabilir. Bu müsikide genellikle resitatif 
söyleyişler hakimdir. Uzun hava tarzın

da ve konuşur gibi okuma geleneği aşık 
müsikisinin en eski icra tarzlarından bi
ridir. Bu tür okuyuşlarda, ritm serbest 
olduğu halde, melodi kalıpları gerek ve
zin gerekse söz yapısından dolayı bir iç 
ritme sahiptir. Fakat giriş ve bitirişler

de bu iç ritmin bozulduğu görülür. Ser
best okuyuşlardaki vurgu ve durak yer
leri, söz ve müsiki cümlelerini adeta dü
zenli bir ifade gücüne ulaştırır. 

Aşık müsikisinde nüans kullanımı ifa
deyi güçlendirici bir unsur olarak sık sık 
görülen bir özellikt ir. Konuşma diline 
yakın bir müsiki tarzı ve anlatımı veril
meye çalışılırken nüanslı anlatımlardan 
ve ifadelerden faydalanılır. Kars yöresi 
aşıkları arasında derbeder. hoşdamak, 

bey usulü, at üstü, üç kollu, zarıncı , kö
roğlu gibi adlarla anılan bu ezgilerin her 
biri ayrı bir havada (makam) ve konu
nun verdiği duyguya uygun düşecek nü
anslarla seslendir ilir. 

Aşık edebiyatında müsiki ve söz, bir
birini tamamlayan ve ayrı düşünülmesi 
mümkün olmayan iki unsurdur. Bu mü
siki-şiir beraberliği, bölgelerin müsiki 
karakterlerine göre çeşitlilik ve özellik
ler arzeder. Bazı türler sadece birbirine 
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