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Türk halk şiiri ile Azerbaycan söz
lü halk şiiri aras›ndaki tarihî  yak›nl›k
inkâr edilemez bir gerektir. Yan yana
yaşayan Doğu Anadolu âş›klar› ile Azer
baycan âş›klar›n›n birçok benzer yönleri
vard›r. Her iki Türk soyunun yetiş
tirdiği Yunus Emre (XIII. as›r), Âş›k
Kurbanî (XVI. as›r), Tufarganl› Abbas
(XVII. as›r), Karacaoğlan (XVII. as›r),
Âş›k Ömer (XVII. as›r), Sar› Âş›k (XVII.
as›r), Heste Kas›m (XVIII.as›r), Dadaloğ
lu (XVIII- XIX. as›r), Aş›g Elesger (XIXXX. as›r), Âş›k Şenlik (XIX-XX. as›r),
Âş›k Veysel (XX. as›r) gibi âş›k tarz›nda
eserveren şairlerin sanat›ndaki karş›
l›kl› etkileşim, hatta birçoğunun (Yunus
Emre, Âş›k Şenlik gibi) Azerbaycan ve
(Âş›k Al›, Âş›k Elesger gibi) Türkiye
ile ilgili rivayetlerde de yaşad›klar› bilin
mektedir.
Bu karş›l›kl› etkilenmenin bâriz bir
örneğini vermek için âş›k tarz› şiirdeki
“dedim-dedi”lere dikkat etmek yeterli
dir.
Âş›k Gurbanî
Dedim: Sene âş›k olan can budur,
Dedi: Senin aşk›n akar bir sudur.
Dedim: Cavan ömrüm çürüyüp gedir,
Dedi: Abes sözdür, efsanedir bu
Âş›k Ömer
Dedim: Dilber yanaklar›n k›zarm›ş,
Dedi: Çiçek takt›m gül yaras›d›r.
Dedim: Tane tane olmuş benlerin,
Dedi: Zülfüm değdi tel yaras›d›r.
Âş›k Emrah
Dedim: Erzurum neñ? Dedi: Élimdir.
Dedim: Gider misin? Dedi: Yolumdur.
Dedim Emrah nedir? Dedi: Kulumdur.
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Âş›k Al›
Dedim: Satar m›s›n? Söyledi yok yok!
Dedim: Hestelerin can derman›san,
Dedi: Âş›klara kerem kân›san.
Dedim: Ay g›z, menim ad›m tan›san,
‹relden bilirem, Al›’san dedi.
Âş›k Şenlik
Dedim: Şenlik sana yard›
Dedi: Befadar›m vard›.
Dedim: Şahs›n şems-i nurdu,
Dedi: Kevkeb tutaram men1
Âş›k Şemşir
Dedim: Zülfün niye dönüp ilana
Dedi: Dilin öyreşipdi yalana
Dedim: Bir derdimend yari olana
Dedi: Elesine çöp de verilmez.

Dikkat edilirse, bu şiirlerde birbi
rinden etkilenme ve şeklî bir yak›nl›k
mevcuttur. Bu da, üstad âş›klar›n birbi
rini iyi tan›d›klar›n›n bir belgesi, sanat
lar›n›n ayn› kökten dal budak sald›ğ›n›n
güzel bir işaretidir.
Âş›k Şenlik hakk›nda değerli bir
incelemesi olan Ensar Aslan, Anadolu
ve Azerbaycan âş›klar›n›n birbirini etki
lemesini şöyle izah etmektedir:
“... Âş›k Şenlik bugün memleketimiz
de büyük âş›klar yetiştiren okulun ger
çek hocas›d›r. Şenlik Azerî sahas›ndan
ald›ğ› birçok unsuruAnadolu’da yayarak,
âş›k edebiyat›m›za yenilik getirmiş, bu
tarz›n gelişip daha mükemmel eserler
vermesine yard›m etmiştir. Eserlerini
çok iyi tetkik edip öğrendiği Azerî sahas›
âş›klar›ndan Dikmetaşl› Dede Kas›m
ve Hasta Hasan’›n sanatlar›n›n hayra
n›d›r.”
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Araşt›r›c› Anadolu ve Azerbaycan
âş›k sanat›ndaki kültür al›şverişinin
sağlam kaynaklara dayal› olduğunu yaz
makla, Âş›k Şenlik’in f›trî istidad›na da
dikkat çekmiş olmaktad›r:
“Şenlik, tam anlam›yla meslekten
yetişme bir âş›kt›r. Fakir bir köy çocuğu
olmas›na rağmen âş›klar aras›nda geçen
hayat›, doğuştan olan  kabiliyetini geliş
tirmiş ve âş›kl›k kültürünü kuvvetlen
dirmiştir. Bu âş›kl›k kültürünü Şenlik
Azerbaycan âş›klar›ndan alm›şt›r. Çün
kü bu devirde Anadolu’da Şenlik’e tesir
edecek bir âş›k yoktu. Ayn› zamanda dil
ve gelenek bak›m›ndan onlar› kendine
daha yak›n biliyordu.”2
Âş›k Şenlik de diğer âş›klar gibi
ülkeler gezmiş, saz çal›p söz söylemiştir.
Hayat›n›n belli bir döneminin Azerbay
can’la ilgili olduğu rivayet edilmektedir.
Âş›k Şenlik ile Fahral› şair Nebî’nin her
be-zorbas›, Âş›k Şenlik’in ç›rağ› O Kör
Nesib’in Âş›k Elesger’le deyişme’si vs.
gibi rivayetler Azerbaycan’da yayg›nd›r.
Âş›k Şenlik’in şiirlerinde Bakü,
Gazak, Borçal› gibi Azerbaycan  şehir
ve kasabalar›n›n ad› geçer. Bir şiirinde
Azerbaycan’›n birçok sanat ve kültür
varl›ğ›n›n vücuda gelmesi için var›n›
yoğunu esirgemeyen meşhur zengini
Hac› Zeynelabidin Tağ›zade’nin ad› geç
mektedir:
Bakü’de oturan bir yüce insan,
Destigir eylesin ol Gani Sübhan.
Takizade Zeynel bir han oğlu han,
Yan›nda kullar› muhtasar gelir.3

Âş›k Şenlik’in Azerbaycan’da tan›n
mas›n›n bir sebebi de yetiştiği Ç›ld›r böl
gesi ile alâkal›d›r. Tarihen bilinmektedir
ki, XVIII. yy.›n sonlar›na kadar Osmanl›
Devleti s›n›rlar› içinde olan Ç›ld›r böl
gesi, XIX. yy.da Rus işgaline maruz
kal›nca ikiye bölündü. Bölgenin Ruslar
taraf›ndan işgal edilen k›sm› Gürcistan
ve Ermenistan’a “hediye(!)”edildi. Dola
y›s›yla Ç›ld›r ve havalisi üç ayr› devletin
s›n›rlar›içinde kalm›ş oldu:
1. Bugün Doğu Anadolu’daki
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k›sm›na hâlâ Ç›ld›r denilmektedir.
2. Ermenistan’a ilhak edilen
(Ağbaba ve G›z›lgoç) k›sm›na Amasya ve
Kukasyan ad› verildi.
3. Gürcistan’a dahil edilen Ah›s
ka kesimi. Ahalisi Türk olan bu bölgeye
de “Mesket-Cavahetiya” ad› verildi.
Âş›k Şenlik’in yetiştiği bu üçe bölün
müş Ç›ld›r bölgesi, âş›kl›k sanat›n›n
bütün özelliklerinin icra edilmesi bak›
m›ndan Azerbaycan ve Anadolu’nun
keşistiği noktad›r. Heste Hesen, Âş›k Şen
lik, Âş›k Nuri, Âş›k Nesib (Kör Nesib),
Ağabal› Âş›k ‹skender, Âş›k Balakşin,
Âş›k Ehmed, Çorru Mehemmed, Âş›k
Mehmet, Usta Abdullah, gibi nice nice
sanatkarlar yetişmiştir. Azerbaycan’da
Ç›ld›r Âş›k muhiti ve bu muhitte yetişen
Âş›k Şenlik hakk›nda bilgi ve belgeler
ortaya konulmuş, incelemeler yap›lm›ş
t›r.
1964’te Prof. Ehliman Ahundov
ve Prof. Mehmet Hüseyin Tehmasib
Bakü’de “Telli Saz Ustadlar›” adl› eser
lerinde Âş›k Şenlik’in hayat  hikâyesini
anlatm›şlard›r. Prof. Vagif Veliyev’in de
“Gaynar Sözçeşmesi” (Bakü 1981) adl›
eserinin 99-101. sayfalar›nda; Şair Mem
med Aslan’›n “Türk Halk Şiirinden Seç
meler” (Bakü 1980) adl› kitab›nda da bir
çok Anadolu âş›klar› ile birlikte Şenlik
hakk›nda bilgiler bulmaktay›z.
Mus›kişinas Azad Kerimli “Ç›ld›r
Âş›k Mektebi” adl› makalesinde (bkz.
Azerbaycan Mus›kî Dergisi, Bakü 1994,
s.130) Ç›ld›r âş›klar›na mahsus 17 hava
cattan (makam) bahsetmektedir. Bun
lar› şöyle s›ralayabiliriz:
“Ağababa”, “Deyişme”, “Diyarbek
ri”, “Garacoğlan”, “Gurdoğlu”, “Göyne
baş›”, “‹rfanî”, “Gülendam›”, “‹skende
ri”, “Otal›?”, “Otuz Biri”, “Hoşdamağ›”,
“Çukurova”, “Ç›ld›r Divanisi”, “Çalpa
pak”, “Sümmani”, “Şahseveri”, “Şenlik
Mirzecan›s›”.
Prof. Mürsel Hekimov’un “Âş›k Sana
t›n›n Növleri” (Bakü 1987) adl› eserinin
“Âş›k şiirinin okunduğu saz havalar›n›n
cetveli” bölümünde, Azad Kerimli’nin
tesbit ettiği makamlar›n bir k›sm›n›n
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(“Ç›ld›r Gülü”, “ürfani”, “Çukurova”,
“Ç›ld›r Divanisi”, “Ç›ld›r Mühemmesi”,”Ş
ahseveni”) ad› geçmektedir (s.58-78).
Prof. Kamil Veliyev, “Size Kimden
deyek? Ç›ld›rl› Âş›k Şenlik’ten..” adl›
makalesinden Âş›k Şenlik’in doğduğu
Suhara köyünün Ç›ld›r gölüne sekiz kilo
metre mesafede olduğunu, 19. yy.›n orta
lar›nda Kazak ve Borçal› bölgelerinden
göç edip Türkiye’ye yerleşen Karakal
pak boyundan olduğunu, neslinin ve
ç›raklar›n›n bu bölgede yaşad›ğ›n› yaz
maktad›r.
Veliyev,
Şenlik’in
ç›raklar›n
dan Güllübulakl› Âş›k Nesib’in ad›n›
vurgulayarak, onun Şenlik’in ad›yla ilgi
li birçok rivayet, halk hikayesi, saz hava
lar› ve şiirlerini bildiğini yazmaktad›r.
Bu makalede aş›ğ›n okuyucular taraf›n
dan pek bilinmeyen birkaç şiiri de tak
dim edilmiştir.
Ad› geçen makalesinde Veliyev, Ağba
bal› Âş›k ‹skender’in Çukurova Sar›yay
l›k, Hoşdamağ› gibi saz havalar›n›n Âş›k
Şenlik’e ait olduğunu ifade etmektedir.
V. Hac›yev’in “Folklorumuzun Ufuk
lar›” (Bakü 1991), Meherrem Gas›ml›’n›n
“Aş›g Seneti” (Bakü 1996), “Türkün 101
Şairi” (Bakü 1993), adl› eserlerinde ad›
geçen muhit ve Âş›k Şenlik hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler verilmiştir.4
Ve nihayet, Âş›k Şenlik, Azerbay
can’da bir doktora tezi olarak çal›ş›l
m›şt›r. (Bkz. G. Veliyev, “Âş›k Şenliyin
Heyat›, Mühiti ve Poetik Yarad›c›l›ğ›”,
Bakü 1992
Bütün ad› geçen araşt›rmalar
da Ç›ld›r edebî muhiti dikkatle
vurgulanmaktad›r. Ç›ld›r mahal›n›n
Ermenistan ve Gürcistan’a ilhak edilen
bölgelerinde de âş›k sanat›, bu çevrede
yaşayan Ermeni ve Gürcüleri etkilemiş,
birçok Ermeni ve Gürcü aş›ğ›n yetişmesi
ne vesileolmuştur.5
Günümüzde bu muhitteki âş›k sanat›
birbirinden ayr› düşmüş, darmadağ›n
olmuştur, denilebilir. M. Gas›ml›’n›n yaz
d›ğ› gibi; “Rusimperyas›n›n anti-Türk
siyaseti neticesinde Ç›ld›r mahal›n›n
Gürcüstan’a verilen kesiminde 1944. ilde
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apar›lan etnik temizlemeden (Türklerin
zorla Kazakistan ve Orta Asiya’ya sürgün
olunmas›) sonra indi Mesket-Cavahetiya
adlanan arazide faaliyeti o kadar da
hissedilmeyen bir neçe goca Gürcü aş›ğ›
istisna olunmakla âş›k muhiti yoktur.
Hemin araziden sürgün olunan ahali ile
birge gurbetlere sepelenmiş Ç›ld›r âş›k
lar›n›n bir k›sm› Kazakistan’›n Çimkent,
Tald›-Kurgan ve Cambul vilayetlerinde
ve K›rg›zistan’›n rayonlar›nda faaliyet
lerini devam ettirirler.
Ç›ld›r mahal›n›n Ermenistan’a
kat›lan ikinci kesiminden ise 1988’ci
ilde etnik s›k›şt›rma yolu ile Türkler
tamamiyle ç›kar›lm›şt›r. Hemin kesimin
(Ağbaba ve G›z›lgoç) ahalisi, o cümleden
de âş›klar› perakende şekilde Azerbay
can’›n muhtelif bölgelerine yay›lm›şt›r.
Böylelikle de, Ç›ld›r âş›k muhitinin
indiki Gürcistan ve Ermenistan arazisine
düşen kesimleri zor gücüne dağ›t›larak
s›radan ç›kar›lm›şt›r.”6
Dedelerimizin bizlere emanet ettiği
âş›kl›k sanat› Türklerin eski çağlardan
gelen millî-manevî tarihini aksettirmek
tedir. Onu bütün yönleriyle araşt›rmak,
ortak noktalar› bulmak, sonraki nesillere
aktarmak her bir Türk araşt›r›c›s›n›n
                
millî görevi say›l›r, denilebilir.
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