
AZERUAYCAN VE TÜRKiYE'DE TANINAN ORTAK AşIKLAn. 

Doç. DR. AU BElu T AU'TEKiN 

Türk edebiyatının en zengin kolunu teşkil Aşık Şiiri' nin geçmişini çok eski

lere götürebiliriz. Hemen hemen bUlUn araştırıcılar tarafından Türk şiirinin baş

langıcı; ilk törenlere (şölen/şeylmı; yu!t, s(~/r) bağlanmaktadır. ilk törenler ve 

onların yöneticileri olan "kanı" "baksı" "oz,mı ", "şaml/11 " ve "oyun" lar baş

langıç itibariyle sihir işlerinin yanı sıra "ozun "lığı da yürütmüşlenlir. Zamanla 

"ozmJ "lar, sadeee şiir söyleme işlerini üzerlerine alırlarken, sihir ve büyü işleri

ni de "kam" ve "baksı"lar yürtillüler. Tıpkı Anadolu Aşık Şiiri'nde olduğu gibi 

Azerbaycan Aşık Şiiri 'nde de "ozmı" kelimesi yerini i 6. yüzyıldan itibaren fişı

!ta/aşIKa bıraktı. 

Azerbaycan'da Aşık Şiiri söyleyenlere, aşığın dışmda ozmı, l'a l'Sag , ymışag. 

(Lg saggal, dede gibi adlar da verilmektedir. Ancak adı geçen kavramlardan pek 

çoğu günümüzde ya kullanılmakta veya az kullanılmaktadır. 

İlk temsiıcilerini 16. yüzyılın başlarında görmeye haşladığımız Azerbaycan 

aşıklarının sayısını binlerle ifade edebiliriz. Bu aşıkları şöyle sll1lllandırahiliriz: 

Üsdad ı\şıglar: Bunlar adlarından da anlaşılacağı gibi sanatlarının zirvesin

de olan aşıklardır. Bunlar iyi saz çalarlar; büyük çoğunluğu badelidir. Yanların

da çırakları vardır. Gurbani, Tuüırgaı1l11 Aşıg Abbas, Sarı Aşıg, Aşıg Alı, A.şıg 

Elesgcr, Mikayıl Azallı bunların örneklerini teşkil eder. 

ifaçı Aşıghır: Anadolu Aşık Şiiri'nde "I/stl/ /lll/lı" dediğimiz; yani bir haşka 
:ışığın şiirini okuyan kişilere verilen addır. 

EI Şairi: "Halk ,miri" demek olan bu kavramın temsil ettiği aşıklar saz çal-

111<lsınl bilsc1cr bile irticaIleri güçlü olmayan kimselerdir. 

Tiirkiye'de Aşık Şiiri üzerinde çalışanlar aşıkları, "fişık: (İrticalen s ai', eşli

ğinde şiir söyleycn kimse); kalem şııarllSI (İrticalen şiir yazan, ancak saz çala

mayan. kimse); halk şairi (Bir genellik taşır ve a~ıklarla, kalem şuarasını kapsa

mına alır) gihi dalIara ayırafak incekr. 
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Azerbaycan ve Türkiye Aşık Şiiıi'nin tür ve şekillerinde de ortaklıklar var

dır. Bunları mukayese edecek olursak ayrılığın birkaç kavrarnda yoğunlaştığı 

küçük bir dikkatle görülebilir. 

Azerbaycan Türkiye 

Goşma Koşma 

Ge raylı Semai 

Bayatı Mani 

Deyişme Atışma 

G~filbent Muamma 

Mühemmes Muhammes 

Müseddes Müseddes 

Tecnis Tecnis 

Divan O) Divan (i) 

Vücutname Yaşname 

Yazışma Manzum mektup 

Geze! Gaze! 

Geside Kaside 

Azerbaycan aşıklarının kullandığı nazım şekillerinden anızlu türler, Anadolu 

Aşık Şiiri'nde pck hulunmaz, Anadolu Aşık Şiiri'nde (bilhassa Doğu Anadolu 

aşıkları) kullanılan anızlu ti.irler (divani, selis, kalenderi, vezn-i aher, satranç, se

mai) Azerhaycan Aşık Şiiri'nde de az çok bilinmektedir. Azerbaycan Aşık Şi

iri'nde karşılaştığımız "teenis" türü Azerbaycan'a göre Anadolu sahasında daha 

zayıf kalmaktadır, 

Azerhaycan aşıklarının kullandığı gezcl (gazcl), gesi de (kaside), mühemmes 

(muhammes), müseddes gibi türler de Türkiye Aşık Şiiri'nde çok az da olsa bi

linmektedir. 

Tarihi gelişimi içerisinde Türkiye'deki aşıklık geleneği belirli bölgelerde yo

ğunlaşmıştır. Kars, Erzurum, Bayburt, Artvin, Sivas, Tokat, Yozgat, Çukurova 

(Osmaniye, Adana) Konya, Karaman, Bolu, İstanbul vb. 
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Türkiye'de göriilen bu yoğunluk Azerbaycan sahasında da kendisini göster

mektedir. Göyçe, Borçalı, Kazak, Tovuz, Şemkir, Gence, Tebriz vb. gibi. 

Türkiye' de olduğu gibi Azerbaycan' da da aşıklann büyük çoğunluğu hece 

veznini kullanır; mısralardaki hece sayılannın eşitliği ve duraklara göre bölün

me diyebileceğimiz bu vezinde en çok tercih edilenler sekizli ve on birli olanlar

dır. 

Türkiye' de "uyak", "ayak", "kaiiye" gibi kavramlarla tanıdığınuz, nusra son

lanndaki ses benzerliği, Azerbaycan'da da aynı adla (gafiye/gefiye) bilinmekte

dir. Yine ses benzerliklerinin sayısına göre belirlediğimiz kafiye çeşitleri de (ya

nm, tam, zengin, tunç, cinas) her iki bölgede de ortaktır. 

Ana hatlanyla ele aldığınuz Azerbaycan ve Türkiye Aşık Şiiri'ndeki ortak

hklan şekil ve muhtevadan anndırarak şahsiyetlere götiirdüğümiizde de benzer 

özelliklerle karşılaşmaktayız. 

Acaba Azerbaycan ve Türkiye sahasında tanınan ortak aşıklar var nudır'! Bu 

sorunun cevabını araştırdığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız: 

i. Azerbaycan'da Doğup Azerbaycan ve Türkiye'de Tanınan Aşıklur 

Bu aşıklar arasında tespit ettiğinıiz şahsiyetleriıı büyük çoğunluğu Güney 

Azerbaycanlıdır. Kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz. 

Gurbani: 16. yüzyıl Azerbaycan aşıklanndandır. Güney Azerbaycan'ın Diri 

köyünde doğmuştur. Bugün hem Doğu Anadolu, hem de Azerbaycan'da sözlii 

ve yazılı kaynaklarda canlılığını korumaktadır. Hayatı etrabnda Gıırbant ye Pc

ri veya Gurban, adı verilen bir halk hikayesi teşekkül etmiştir. Gurbanl'nin gc

raylı ve goşma1an ünlü olup, Azerbaycan Türkçesini bu lÜrlerde ustalıkla kul

lannuştır. 

Tufargannı Aşıg Abbas: 16. yüzyılın sonu İle 17. yüzyılın başlannda Gü

ney Azerbaycan'ın Tufargan şehrinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Azerbay

can'da olduğu gibi Türkiye'de de (Doğu Anadolu Bölgesi) tanınıp bilinmekle-
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dir. Hayatı etrafında Tı!fclIxanl1l Aş/R Abbas ve GüLRez Peri adlı bir halk hikaye

si teşekkUl etmiştir. 

Güney ve Kuzey Azerbaycan' da hakkında ciltler dolusu kitap yayımlanırken, 

Türkiye'de hakkında ZeyııcHl.bidin Makas tarafından bir doktora tezi hazıı'lan

mıştır l . 

Onun Tufarganlı olduğunu kendisinden aldığımız bir şiiri vererek tamamla

mak istiyoruz. 

Gece gündüz gan ağlaram 

Göz yaşım ümmane getdi 

Şirin canım yar yolunda 

Olmağa gurbana getdi. 

Doymadım yarm dilinden 

Gucmadım ince belinden 

Aldı/ar yan elimden 

Gargana gargana getdi. 

Her ne o/du mene o/du 

Gaynadı peymane do/du 

Dese/er Abbas nece o/du 

Deyin Tufargan'a getdP. 

Han (ohan: IS. yii/.yıl a:iıklanndan oldıığu tahmin edilmekte olup doğum 

ve öliim tarihleri hdli üeğ.ırdiL "ıbn Çobanım Arazbar'dan" mısraına hakanık 

onun Arazbarlı olduğunu söyleyebiliriı. Onun .. "saramı" redit1i müstezadı. Tü!'

kiye vc Azcrbaycan halk Hirkiikri rcpcrttıanııa da girmiş olup ilk ve son hiiliimü 

aşağıdadır. 

Zcyııclfthiıliıı Makas. TII/ill'lilllllll A\.,~ . tNm" i't GÜıliez P,Ti·lJik,1."""i Üzeril/de Hir Am.~II/'IIItI. Erl.lJnıılı 
I<)X2 (Yayıııılanıııaıııı~ Doktora TC/i). 

2 Saim Sakaoğlu, Ali Ikral Alpte·kin. Esıııa Şiııı~ck. lIa~1af7g/(,lf7d(1ıı riiil/iiıııii,c Kadar Türkiye J)/şll1llaki 

Tiirk FtfeiJiwıııol'/ ill/IOlojili. ii. ('iII. Ankara 1<)<)3. s. :'-'\7. 
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Arpaçay'ı aşdı daşdı 

Sel Sararnı göfdi gaşdı 

Sara gözel, gelem gaşdı 

Apardı seller Sararnı 

Bir ala gözlü balamı. 

Gedin deyin Han Çoban'a 

Gelmesin bu il Muğan'a 

Muğan bafıp nahag gana 

Apardı seller balamı 

Bir ala gözlü balam/3. 
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Heste Gasll11: 18. yüzyıl aşıklarından olup Güney Azerbaycan'ın Tikmetaş 

köyündendir. Onun hayatı etraünda Eli Yar, Mesum, Cihan ve Abdullah adlı halk 

hikayeleri teşekkül etmiştir. Sonuncu hikaye, Azerbaycan' da olduğu gibi Türki

ye'de de tanınıp bilinmektedir. Hatta Aşık Lütfi Aydın tarafından anlatılan Cihan 

ve Abdullah hikayesi Karseli dergisinin 84-92. sayılarında yayımlanmıştır. 

Aşıg Elesger: Azerbaycan Aşık Şiiri'nin klasiklerinden olup 1821 yılında 
Ağkilise köyünde doğmuş ve 1926 yılında aynı yerde ölmüştür. Hayatı etrafın

da yirminin üzerinde halk hikayesi teşekkül etmiştir. Onun Türkiye' deki çağda

şı Aşık Şenlik'tİr. Şiirleri, Türkiye ve Azerbaycan'ın tamamında bilinmektedir. 

Azerbaycan'da hakkında pek çok çalışma yapılan Aşıg Elesger'lc ilgili olarak 

Türkiye'de Pertev Naili Boratavs, Hikmet Dizdaroğlu6, Zeyne1abidin Makas7, 

Nizamettin Onkil gibi pek çok meslektaşımızın araştırmaları vardır. 

3 ({.g.e .• s. 360. 
4 Lütfi Aydın, "Dede Kasım'dan Hikayeler: Cihan ve Abdullah", Karseli 7 (X4), Tcnıınuz 1971, 3-4; bura

dan itibaren il (92), 1972'ye kadar il sayı. 
5 Pcrlev Naili Boralav, Halk HiMyeleri ve Halk Hikdyeciliffi, Ankara 1946 (Kitabın muhtelif sayfalarında). 
6 Hikmet Dizdaroğlu, "Aşık Elesker'in Neşredilmemiş Şiirleri", Fikirler, 3904-305; 310-312, 320-321, 

322-323, Ocak 1946 - Ekim 1946 (6 sayı). 
7 Zeynelabidin Makas, Aşık Elesker (Hayatı; SmU/tl; Şiir ve HiMyeleri). Erzurum 1974 (Yayınılanmaıııı~ 

Lisans Tezi l. 
8 Nizamettin Onk, "Göğçeli Aşık Elcsker", Türk f)ünyası Araştml/alan (27), Aralık 1983, s. 269-284. 

Nizamettin Onk, Grilfçeli Aşık Elesker, Atlapazarı 1964. 
Nizamettin Onk- Islam Elcskerzade, Gi;ffçeli Aşık Elesker, Ankara 1987. 
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İyi bir saz şairinde bulunması gereken özellikleri pek çok aşık gibi Elesger' de 

şiirlerinde ele alıp işlemiştir. Örnek olması açısından iki dörtıÜğii aşağıya alıyo

ruz. 

Aş/g olup terk-i veten olantn 

Ezel başdan pür kamalt gerekdir 

Oturup durmagda edebi n bile 

Me'rifet elminde dolu gerekdir. 

Halga hegigetten metleb gandıra 

Şeytant öldüre, nefsin yandıra 

EI içinde pak otura, pak dura 

Daltsmca hoş sadalt gerekdir9. 

Aşıg Alı: Pek çok Azerbaycan aşığının yetişmesinde önemli bir yeri olan 

Aşıg Alı, 19. yüzyıl aşıklarındandır. Azerbaycan'ın dışında Türlldye ve Kafkas

ya ülkelerinde de tanınmaktadır. Hatta onun hayatı etrafında AŞıg Alı '1U11 Türki

ye Seferi adlı bir de halk hikayesi teşekkül etmiştir. 

Türk kültüründe belirli dağlann önemli bir yeri vardır. İşte bu dağlardan bi

risi de Ağn Dağı'dır. O Ağn Dağı ki efsanelere konu olmuştur. O Ağn Dağı ki 

Nuh Aleyhisselam'ın gemisine ev sahipliği yapmıştır. İşte bu şiirlerinden birisi 

ünlü Aşık Elesker'in ustası olan Aşıg Alı'ya aittir. 

<) Sakaoğlu vd. s. 423. 

Havalantp erş üzüne galh/psm 

Dağlarm serdart, ner Ağrt Dağı 

Pay/zm, baharm olur zimistan 

Sende eskik olmaz gar Ağrt Dağı. 
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Eteyin han atdan/r, hun düş ür 

Büyük adm mahalfara ün düş ür 

Her dağdan ireli sana gün düşür 

Ne vaht açlfar dar Ağrı Dağı. 

Sekkizi rizvandı cennetin bağı 

Neçe hanesi var, neçe otağı 

Nuh gemisi, Peygamber'in bulağı 

Sende çok nişana var Ağrı Dağı. 

GÖsterdin·cahanr nece sirr idi 

Tozun galhdl/reva/1'1 bürüdü 

Ahşam üstü her terefden yeridi 

Batırdı ölkeni pir Ağrı Dağı 

Evvel sende olup Rüstem Pehlivan 

Gezip Şah-i Merdan nişan ba nişan 

Aşıg Alı teeccübdü her zaman 

Yarın gardı, yarın nar, Ağrı Dağılo. 

3Y 

Hüseyin Cayan: 1916 yılında Güney Azerbaycan'da doğan aşığımız, şiirle

rinde Azerbaycan'ı ele alıp işlemiştir. Hüseyin Cavan'ın Azerbaycan'da tanınıp 

sevilmesinin bir başka sebebi, Güney Azerbaycan'da doğup, Kuzey Azerbay

can'da ölmesiyle izah edilebilir. 

0, şiirlerinde pek çok güzelliği ele alıp işlemiştir. 

Lo lI.K.e., s. 395. 

Tebriz bir anadır sen de oğlusan 

EI bilir ürekden ona bağlısan 

Oğlun Settarhan'dan sine dağlısan 

Onunçün ağarıp başm Garadağll. 

ii !I.K.e .. ııı. Cilt, Ankara 1993, s. 150. 



40 Azerbaycaıı ve Türkiye 'de Tmıııı",ı Ortak ı\şıklar 

Görüldüğü gibi bu grupta ele aldığımız yedi saz şairinden beşi Güney Azer

baycan'da dünyaya gelmiştir. Diğer ikisi ise bugün Ermeni işgali altındaki Ka

rabağ hölgesinden olup Azerbaycan Aşık Şiiri'nin klasiklerindendir. 

II. Türkiye'de Doğup Türkiye ve Azerbaycan'da Tanınan Aşikıar 

Bu aşıkların sayısı hir hayli fazla olup biz bunlardan Azerbaycan aşıkları ara

sında kendisine yer eden ikisinden hahsedeceğiz. 

Garacaoğlan: Azerbaycan kaynaklarına göre 17. yüzyıl saz şairi olarak hili

nir. O, Azerbaycan'da sadece şiirleriyle değil, aynı zamanda, halk hikfıyelerin

deki fonksiyonlanyla da tanınır. Kul Mahmut adlı hikayede ölen üç kişiye saz 

çalaı'ak, şiir söyleyerek dirilmelerine vesile olması onun vcliliği ile j;·ah edilehi

lir. Bilindiği gibi Garacaoğlan sadece Türkiye ve Azerbaycan sahasında değil, 

aynı zamanda Türkmenistan ve Balkanlar'da da tanınıp hilinmektedir. 

Garacaoğlan, Azerbaycan kaynaklarında geraylıları (semai, !{'li koşma) ilc 

hilinir. Bu geraylılar okunduğu vakit onların Türkiye'de tanınmadığı küçük bir 

dikkatle görülebilir. Örnek olması açısından bir geraylıyı aşağıya alıyoruz. 

12 a.g.e .. s. 347. 

E/a göz/ü naz/ı di/ber 

Vahtm geçer demedim mi 

Göz/erin eel/ad yağıdır 

Kanm içer demedim mi 

Bah şu gaşa, bah bu göze 

Canım gurban o/sun size 

Yahasız köynek/er bize 

Fe/ek biçer demedim mi 

Garacaoğ/an merd i/en 

/şim yohdu namerd i/en 

Fe/ek meni bu derd i/en 

Sa/ıb keçer demedim mil2• 
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Aşık Şenlik: 19. yüzyıl aşıklarından olup, Ardahan ilinin Suhara (Yakunsu) 

kasabasındandır. 0, Azerbaycan'ın ünlü aşığı Elesker'in çağdaşıdır. Zaman za

man Şenlik, Azerbaycan'a gitmiş, oradaki mes1ektaşlarıyla atışmıştır. Zaman za

man bunun tersi olmuştur. 

III. Hem Azerbaycan'da, Hem de Türkiye'de Tanınan Aşıklar 

Bugün, büyük çoğunluğunun yaşayıp yaşamadığını bazı destan (halk hikaye

si) kahramanlan vardır. Bunların hayatı etrafında destanlar (halk hikayeleıi) te

şekül etmiştir. Bunlar da hem Aşık Şiiri'nde, hem de destan (halk hikayesi) ge

leneğinde ortak olan şahsiyatlerdir. Burada şu hususu belirtmemizde de fayda 

vardır. Bu destan (halk hikayesi) kahramanları sadece Türkiye ve Azarbay

can'da değil, bütün Türk dünyasında ortak olan şahsiyellerdir. Bunlardan önem

li gördüğümüz 9azılan şunlardır. 

Aşıg Gerip / Aşık Garip: Hayatı hakkında kesin bilgimiz yoktur. Azerbay

can ve Türkiye'deki sözlü kaynaklara göre onun 17. yüzyılın başında yaşadığı 

tahmin edilmektedir. Senem'le olan aşk macerası etrafında AşıK Gerip Dastant 

/ Aşık Garip halk hikayesi teşekkül etmiştir. 

Kerem Dede: Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Azerbaycan ve Türkiye'de

ki kaynaklara göre 17. yüzyılda yaşamıştır. Hayatı etrafında Esli Kerem Dasta

III / Kerem ile Asıt halk hikayesi teşekkül etmiştir. Bu hikayeden öğrendiğimize 

göre Kerem'in asıl adı Mehemmed; Aslı'nınki ise Meryem'dir. Bade içtikten 

sonra Kerem ve Aslı adını almışlardır. 

Tahir Mirza: Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Azerbaycan ve Türkiye kay

naklarında onun Ziihre ile olan aşk macerası, Tahir ile Zühre halk hikayesinde 

ele alınmıştır. 

Yahya Bey Dilgem: 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın birİncİ yarısında Deller

cirdahan köyünde yaşamıştır. Onun hayatı etrafında teşekkül eden Yahya Bey 

DilKem destanı (halk hikayesi) Azerbaycan ve Türkiye' de de bilinmektedir. 
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Köroğlu: Bütün Türk dünyasında tanınan Köroğlu'nun kendisi ve koçaklan

nın kahramanlıklannı Köroğlu Dastanı / halk hikliyesinde ele alınmıştır, Onun

la ilgili sözlü ve yazılı kaynaklann menşei Güney Azerbaycan'dır. İlk yazmalar, 

ilk derlemeler burada yapılmış, daha sonra dalga dalga Türk dünyasına yayılmış

tır. 

Görüldüğü gibi yukarıda kısa hayat hikayeleriyle verdiğimiz şahsiyetler hem 

Türkiye'de hem de Azerbaycan'da tanınmaktadır. Bunların dışında Türkiye ve 

Azerbaycan'da hiç tanınmamasına rağmen, işlenen konulardaki birliktelik dört

lükler okunduğunda hemencecik görülebilir. 

---- ------- .. -'-~---'=-=ll 
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