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Yüzyıllardan beri bugüne kadar yaşatmaya muvaffak olduğumuz âşıklık
geleneğinin varlığını sürdürmesini, kimliğimizin korunması açısından,
vazgeçilmez önemi haiz bir husus olarak görüyoruz. Şurası muhakkak ki âşıklar
zümresi, geçmişte, toplum tarafından kabul gören bir zümreydi. Ama maalesef
günümüz için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Başta zevklerin, kabullerin ve kültürün
değişmesi olmak üzere bunun pek çok sebebi vardır. Ancak millî kültürümüz
için vazgeçilmez önemi haiz bu geleneğin de yaşatılmasını zaruri görüyoruz.
Bunun için âşıklara, devlete, kurum ve kuruluşlara birtakım vazifeler
düşmektedir.
Hiç şüphesiz âşıklık geleneğinin yaşatılmasında birinci derece rol
oynayacak olanlar âşıklardır. Bu bakımdan öncelikle âşıkların geleneğin
yaşatılması hususunda hassas davranmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan millî kültürün korunmasında ve yaşatılmasında en önemli
iş devlete düşmektedir ve bu onun asli görevidir. Bu hüküm, bütün dünya
devletleri için geçerlidir. Türk kültür hayatında âşıklar zümresi, milletimizin
kimliğini yaşatması ve yansıtması yönünde çok önemli bir yere sahiptir. Öz
değerlerin yozlaşmaması ve ihya edilmesi için devletin bu zümreden azami
şekilde yararlanması gerekir.
Üçüncü olarak birtakım kurum ve kuruluşların da âşıklar zümresi için
gereken çabayı göstermesi gereğine inanıyoruz. Kurum ve kuruluşlar içinde
televizyonların, gazetelerin ve çeşitli derneklerin fonksiyonu azımsanmayacak
derecede büyüktür. İstenildiği takdirde kurum ve kuruluşlar tarafından güzel ve
yararlı icraatlar ortaya konulabilir.
“Halkın gözü, kulağı, dili” dediğimiz âşıklara sağlıklarında değer vermek
gerekir. Bundan nasibini almış âşık sayısı, o kadar azdır ki! Bugüne kadar
yaptığımız şey, bu yüce insanlara, öldükten sonra sahip çıkmaktan başka bir şey
değildir. Yaşayan nice âşığımızı incelemek için -söz yerindeyse- onların
ölmelerini bekliyoruz. Bu halk sanatçılarının çoğunun bizlerden beklediği tek
şey, para-pul değil, hayatta iken kendilerine değer verildiğini görmek. Bizlere
düşen görev, bugüne kadar yapa geldiğimiz hataları yapmayıp yaşayan ve
kendilerini ispatlamış olan sanatçılara, sağlıklarında beklenen ilgiyi ve değer
göstermek olmalıdır.
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