
TASLIOVA-REYHANÎ KARŞILAŞMASI* 

Doğan KAYA 

 

Aşağıdaki karşılaşma 4 Eylül şenlikleri çerçevesinde 2.9.1986 günü Sivas’ta 

yapılan Âşıklar Gecesinde gerçekleşmiştir. Yrd. Doç. Dr. Bilal Yücel, Uzman 

Doğan Kaya, Okutman Kutlu Özen ve Ali Şahin’den meydana gelen jüri, Karslı 

Aşık Şeref Taşlıova ile Erzurumlu Âşık Yaşar Reyhanî’yi divan tarzında 

karşılaştırmayı düşünmüştür. Âşıklara, Develili Seyranî’nin; 

 

“Bır erişmez menzil-ı maksuda rahım var benim 

Bir atılmaz yaye bağlı tîr-ı ahım var benim 

Nokta döktüm cümle usturlab-ı aşkı yokladım 

Lutfı değmez kahrına bahtı siyahım var benim”  

 

diye başlayan divanı okunmuş ve onların aynı ayak ile karşılaşmaları istenmiştir 

 

Taşlıova: 

Ben aşığım aşka düştüm böyle ahım var benim 

Yüz dönderdim kıblegâha bir dergâhım var benim 

Yaratmıştır Hak Teâlâ on sekiz bin âlemi 

Cesedimde damarımda böyle şahım var benim 

 

Reyhanî: 

İkrarım var inkârım yok bir ilahım var benim 

Karanlığa ışık verir böyle mahım var benim 

Herkes dört mevsim içinde dört tarafa çevrilir 

Benimse her yandan aynı kıblegâhım var benim 

 

Taşlıova: 

Yıllardır bu hayat böyle tükenmiyor şu ahım 

Affeylesin Yaradan’ım büyük benim günahım 

İmandır elimde olan benim büyük silahım 

Daima hedefi tutan, nişangâhım var benim 

 

Reyhanî: 

Yaradan’dır imdat eden kulunun ah dadına 

Kul odur yüz döndürmesin ikrar ile va’dine 

İncil İsa, Tevrat Musa, Zebur Davud adına 

Kitabım Hazret-i Kur’an Bismillahım var benim 

 

Taşlıova: 

                                                        
* Yayımlandığı yer: Millî Folklor, Haziran 1990, s. 58-59. 



Sorar isen hey efendim halımız böyle bizim 

Ezelden ebede kadar yolumuz böyle bizim 

Altıyı beşe çarpınca dilimiz böyle bizim 

Anasırda Besmeleyle illallahım var benim 

 

Reyhanî: 

Gökyüzüne direk olur feryadımız ahımız 

Bizi senden ayrı koyma ey ulu İlahımız 

Elestü bezminde vardır ikrar u hangâhımız 

O zaman ki secde eden bir ervahım var benim 

 

Taşlıova: 

Her tarafa ulaşmakta, dinimizle sesimiz 

Tükenir mi hey efendim dünyada hevesimiz 

Yedi hatime bedeldir Sure-yi İhlas’ımız 

Ezberimdir her zaman Külhü vallah’ım var benim 

 

Reyhanî: 

El âlem ne derse desin ben “illâ” demekteyim 

İkrarımdan geri dönmem, sanma “lâ” demekteyim 

Yedi mübeynin içinde Yasin’i bilmekteyim 

Seksen üç ayet içinde nişangâhım var benim 

 

Taşlıova: 

Şeref der ki topraktandır anasırdan yapımız 

Hakikatin yollarına açık olur kapımız 

Anasır-ı erbainden gelmiş bizim tapumuz 

Her zaman Allah dilimde zikrullahım var benim  

 

Reyhanî: 

Reyhanî âlem içinde bir hayal kurar idim 

Kemiğimi tarak edip gönlümü tarar idim 

Efendim dişime göre bir hasım arar idim 

İmtihansız jüri kurduk ne günahım var benim 

 

Taşlıova: 

Seref der ki hey efendim ateşe yanmak da var 

Pervanenin etrafında dönerek dönmek de var 

Pek çaba etme arkadaş aşağı inmek de var 

Sen boşa laf atarsın bir penahım var benim 

 

Reyhanî: 

Kendini tapşırdı döndü tekrar eyledi daim 



Zannetmeyin ben unuttum her şeyin farkındayım 

Yukarda olduğuma bakma zaten aşağıdayım 

İşte buna çok gülerim bir mizahım var benim 

 


