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ÖZET
Türk dünyas›nda Azerbaycan, aﬂ›k edebiyat›n›n önemli merkezlerinden birisidir. Aﬂ›kl›k gelene¤i
günümüzde Azerbaycan’da a¤›r aksak devam etmektedir. Geçen y›l a¤ustos ay›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz seyahat sonucu gerek konunun uzmanlar›yla yapt›¤›m›z görüﬂmeler ve gerekse bizzat aﬂ›klarla yapt›¤›m›z sazl›
sözlü sohbetler bize Azerbaycan aﬂ›k edebiyat›n›n günümüzdeki durumunu ortaya ç›karmaktad›r. Bu incelememizde bu seyehattan ald›¤›m›z küçük notlar ve yapt›¤›m›z mülakatlar ele al›nm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
Azerbaycan in Turkish world is one of the most prominent centers of ash›k literature. Today tradition
of ash›k hardly exists in Azerbaycan. The interviews with the ash›ks and experts we had reflects the peresnt
literature of ash›k in Azerbaycan after we had a trip there in August last year. ‹n this study, we focused on
some notes and interviews from this trip.
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2000 y›l› A¤ustos ay›nda Azerbaycan'da tan›ﬂt›¤›m Prof. Dr. Sednik Paﬂayev
Pirsultanl›, Prof. Dr. Mürsel Hekimov,
Prof. Dr. Meherrem Gas›ml›, Prof. Dr. Azad
Nebiyev....bana gerçek Türk misafir perverli¤inin yan›s›ra Aﬂ›k Edebiyat› hakk›ndaki engin bilgileriyle yolumu ayd›nlatt›lar. Bunlardan baﬂka Bakü’nün ve Tovuz’un ünlü aﬂ›klar›yla da tan›ﬂma imkan›
buldum. Bakü’de yaﬂayan Azafl› Mikail’in
k›zlar› Dilara ve Gülara han›mefendilerin
yan›nda, ünlü ifac› aﬂ›k Zülfiye, Tovuz bölgesi aﬂ›klar›ndan Aﬂ›k Semendar, Aﬂ›k ‹lyas, Aﬂ›k Feridun, Aﬂ›k Fethullah ve Göyçeli Aﬂ›k Mahmut bunlardan baz›lar›d›r.
Her ﬂeyden evvel ﬂunu söylemek gerekir ki, aﬂ›kl›k gelene¤i bu gün Azerbaycan’da da -malesef- eski kuvvetini, kudretini yitirmek üzeredir. Bunu, gerek büyük
aﬂ›klar›n yetiﬂmeyiﬂine, gerekse aﬂ›k sanat›na ilginin azalmas›na ba¤layabiliriz.
Kendileriyle görüﬂtü¤üm aﬂ›klar, ya kendilerine devlet taraf›ndan bir kömek (yard›m) yap›lmamas›ndan ya da sosyal çevre-

lerin eskisi kadar bu sanata itibar etmemelerinden ﬂikayetçilerdir.
‹rfan Ünver Nasratt›no¤lu 1992 y›l›nda yazd›¤› bir yaz›s›nda (Nasratt›no¤lu,
1992)Azerbaycan Aﬂ›klar Birli¤i’nin 700
üyesi oldu¤unu ve bu birli¤in iyi iﬂledi¤ini
söyler. Aﬂ›klar Birli¤i 1982 y›l›nda kurulmuﬂtur. Kurucu baﬂkan› Hüseyin Arif’tir.
On y›l aﬂ›klara yol göstericilik, baﬂkanl›k
eden Hüseyin Arif 2 Eylül 1992 de vefat etmiﬂtir. Vefat›na kadar olan dönemde denilebilir ki Azarbaycan Aﬂ›k Edebiyat›, bir
yükselme devrine girmiﬂtir. Fakat Hüseyin
Arif’in ölümünden sonra çark a¤›r dönmeye
baﬂlam›ﬂ, birlik da¤›lmaya yüz tutmuﬂtur.
Bütün bunlara ra¤men Azerbaycan’da dikkatlerden kaçmayan iki müessese düzenli olarak iﬂlemektedir. Bunlardan
biri Gence-Basar Aﬂ›klar Birli¤i, di¤eri ise
Aﬂ›k Peri Meclisi’dir. Sednik Paﬂavev’in
anlatt›klar›na göre kendisi bu ad› geçen
kurumun baﬂ›na 1984 y›l›nda Hüseyin
Arif’in telkinleriyle geçmiﬂtir. Halen daha
11 reyonun aﬂ›klar›na baﬂkanl›k etmekte-
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dir. Faaliyetlerini ise kervan saray› and›ran, taﬂlarla çevrilmiﬂ bir binan›n içinde,
serin gölgeli, billur sular› akan bir mekanda sürdürmektedirler. Kendilerini Gence’de, her taraf kuﬂ sesleriyle dolu bu kahvede ziyaret ettim. Buras› civar aﬂ›klar›n
toplanma yeri. Burada özellikle birli¤e üye
aﬂ›klar belirli zamanlarda –ço¤u zaten her
gün ordad›r-toplanarak ﬂenlik düzenlerler,
dü¤ünlere ve e¤lencelere buradan ça¤›r›larak giderler. ‹ﬂte bu mekanda Sednik Paﬂayev ile ve hali haz›rdaki genç aﬂ›klarla tan›ﬂma ve onlar›n güzel seslerini dinleme
f›rsat› buldum.
Kendileriyle görüﬂtü¤üm ve saz ve
sözlerinden istifade etti¤im aﬂ›klar ﬂunlard›r: Aﬂ›k ‹lyas R›zayev. Kendisi Gence’lidir. 1940 do¤umlu olup, yaﬂayan ünlü aﬂ›klar aras›nda say›l›r. Üstad› Aﬂ›k ‹mran ve
Aﬂ›k Zeynal’d›r. Halen Gence Aﬂ›klar Birli¤i üyesidir.
Aﬂ›k May›s Sad›kov. 1945 Gence do¤umludur.Üstad› Aﬂ›k ﬁemﬂir ve Aﬂ›k Talip’tir.
Göyçeli Aﬂ›k Feridun Halilov:
1949 Göyçe do¤umludur.Üstad› babas›
Aﬂ›k Bayaram’d›r.
Aﬂ›k Fethullah: 1941 Gence do¤umludur. Üstad› Aﬂ›k ﬁemﬂir ve Aﬂ›k ‹mran’d›r.
Aﬂ›k Selim Göyçeli: 1955 Göyçe do¤umludur. Üstad› Aﬂ›k Hac› Bayramovdur.
Aﬂ›k Semandar Namazov: 1961
ﬁemkir do¤umludur. Üstad› Aﬂ›k Gürmal›’d›r.
Aﬂ›k Heygani: 1976 do¤umlu Kelbecer aﬂ›klar›ndand›r. Yaﬂ›n›n genç olmas›na
ra¤men bu sanata ilgi duyan birisidir.
Özellikle buradaki birli¤e üye olmas› ve sürekli aﬂ›klarla haﬂ›r neﬂir olmas› onun gelece¤inin parlak oldu¤unu göstermektedir.
Aﬂ›k Mahmut: Kendisiyle Bakü’de
etrafl›ca görüﬂtü¤ümüz Aﬂ›k Mahmut 1935
y›l›nda Göyçe’nin A¤bulak köyünde do¤muﬂtur. As›l ad› Memmedov Mahmut’tur.
Babas›n›n ad› ise Kas›m’d›r. 1953 y›l›nda
aﬂ›kl›k sanat› ile ilgilenmeye baﬂlam›ﬂ ve
on y›l ünlü aﬂ›k ‹mran Hesenov’un ç›ra¤›
olmuﬂ ve onunla pek çok meclislere kat›lm›ﬂt›r. Yaﬂayan ve bu sahada söz sahibi ün-
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lü aﬂ›klar aras›ndad›r. ﬁiir de yazan Aﬂ›k
Mahmut’un bir ﬂiiri ﬂöyledir:
OLAR
ﬁahlar ﬂah› nezer etse bir kere
Günbegün ucalar, ahr› han olar.
Hoﬂ geler car sözü elde obada
ﬁirin dili hoﬂ zeban› car olar
Talihsiz bir insan efsane yaﬂar
Artar derdi, gemi haddinden aﬂar
Gelbi gara, fikri gaynayar, daﬂar
Ahvali namesi ba¤r› gan olar.
‹ﬂin düzse g›ﬂ aylar› yaz olar
ﬁairden niﬂane yaln›z söz olar
Esil insan ilgar›na düz olar
Yohsula fakire mehriban olar.
Ba¤ban ol ba¤›n›n bar›n› ye sen
Sedagatli dosta sirrini de sen
Mahmud sözlerini nesihat de sen
Nesihat söz halk dilinde car olar.
Aﬂ›k Muharrem Hac›yev: Gence’nin belki de Azerbaycan’›n yaﬂayan en
yaﬂl› aﬂ›¤›d›r. 1913 do¤umludur. Gence
Hanlar kasabas›nda yaﬂamaktad›r. Kendisiyle görüﬂmeye gitti¤imizde evde olmad›¤›ndan, görüﬂemedik. Sadece eﬂinin bize
gösterdi¤i birkaç ﬂiirine ulaﬂabildik.
Aﬂ›k Dilara ve Gülara: Aﬂ›k Dilara
1947, Gülara ise 1959 do¤umludur. Her iki
aﬂ›k da babalar› Aﬂ›k Azafl› Mikail’in oca¤›nda büyüdüklerinden bu sanatla ilgilenmektedirler. Özelikli Dilara hem söyleyip
hem de ﬂiir yazmaktad›r. Aﬂ›k Peri Meclisi’ne büyük katk›lar› vard›r. Her iki Aﬂ›k
da ﬂiir yazmaktad›r. Bizimle görüﬂmelerinde daha ziyade babalar› Azafl›’n›n ﬂiirlerini okuduklar›ndan, buraya “Aﬂ›k Peri Meclisi” isimli kitapta kay›tl› bulunan ﬂiirlerinden örnekler verece¤iz:
HARA GED‹R BU DÜNYANIN AHIRI?
A¤a gara, garaya a¤ deyenler,
Düze dere, tepeye da¤ deyenler,
Gangall›¤a meyveli ba¤ deyenler,
Hara gedir bu dünyan›n ah›r›?
Üﬂüyürem dumanlar›n alt›nda,
Sular ah›r samanlar›n alt›nda,
Hagg-edalet yalanlar›n alt›nda,
Hara gedir bu dünyan›n ah›r›?
Hegigetim yalan olup gözümde,
A¤ lekeler, da¤ lekeler üzünde,
Ceylan gaçmaz, lale bitmez düzünde,
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Hara gedir bu dünyan›n ah›r›?
Üreklerde mehebbeti goruyar,
Yeri, göyü, tebieti goruyar.
‹nsanlar›, ülviyeti goruyar,
Hara gedir bu dünyan›n ah›r›?
Dilare’yem yaraland›m min defa,
Parçaland›m, paraland›m, min defa,
Öz özümden araland›m min defa,
Hara gedir bu dünyan›n ah›r›? (Nar›nç Hatun vd.1991:36)
Aﬂ›k Dilara’n›n babas› Azafl› Mikail
ile olan deyiﬂmesini de aﬂ›¤›m›z›n bu sanattaki yerini tespit etmek için aﬂa¤›ya al›yoruz:
Dilara:
Gurbanam ömrüne gününe ata,
Ayr›l›k yaﬂ›m› töker, a¤laram.
Sen umut ba¤lad›n namerd, bed zata,
Men ömrüm ta¤›n› söker a¤laram.
Mikayil Azafl›:
Gelbimin ilk bâr›, ey ci¤er parem,
Olup dert seline düçar a¤lama.
Talihin hökmüyle kesildi aram,
Vaht olar gara gün keçer a¤lama.
Dilara:
Bu dünya meni çoh yand›r›b, yah›b,
G›ﬂ›nda yaz›nda göz yaﬂ›m ah›b,
Baba, hesretinle yollara bah›b,
Her ahﬂam boynumu büker a¤laram.
Mikay›l Azafl›:
Kederli olsa da hicran›n da¤›,
Sabreyle can bala öter gem ça¤›,
Bizim de gap›da ﬂadl›g ç›ra¤›,
Sevinç ﬂuas›n› saçar a¤lama.
Dilara:
Oldu hicran›ndan Dilara solgun,
ﬁikayet yazard›m dursayd› Vur¤un,
Heyat yollar›nda olmuﬂam yorgun,
Gah y›h›lar, galhar, çöker a¤laram.
Mikay›l Azafl›:
Azafl› dünyan› gananlar duyar,
Çoh gördüm behti kem oldu behtiyar,
Âlim atalar›n bir misali var:
“Bir yandan ba¤layan, açar...” a¤lama.
(Kafkasyal›,1996:332)
Gülare Azafl›’n›n bir ﬂiiride aﬂa¤›daki
gibidir:
DÖNER M‹ HEÇ
Ürekde eﬂg odu ola,
Sön demekle söner mi heç!
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Baht ki senden küsüb gede,
Dön demekle döner mi heç!
Bir gameti keder eyse,
Bir üreye güsse deyse,
Bir gelbi ki hesret döyse,
Gül demekle güler mi heç.
Gülare’ni duyanmasa,
Yasta behti oyanmasa,
Ürek özü de yanmasa,
Yan demekle yanar m› heç! (Kafkasyal›,
1996:48)
Sednik Paﬂayev ile her görüﬂmemizde
hemen hemen her konudan konuﬂtuk. Bulundu¤u bu mekanda aﬂ›klar›n yetiﬂti¤ini,
yeni nesillerin usta ç›rak iliﬂkisi içinde gelene¤i sürdürdü¤ünü söyledi. Zaman zaman dastan gecelerinin tertip olundu¤u bu
kahve, denilebilir ki Azerbaycan Aﬂ›k Edebiyat›’n›n kalbinin att›¤› yerdir. Sednik Paﬂayev’le di¤er bölge aﬂ›klar› ile de görüﬂtük. O’na göre Göyçe, Kelbecer, Gence,
ﬁemkir aﬂ›klar› hep ayn› okurlar. Fakat
aralar›nda baz› farklar vard›r. Mesela Gence, ﬁemkir aﬂ›klar› dastana ve kahramanl›k ﬂiirlerine meyillidirler. Kelbecer aﬂ›klar› ise mahni söylemeyi, ferdi olarak ﬂiir
okumay› severler. Borçal› aﬂ›klar› da tek
okurlar. Gence aﬂ›klar›n›n kahramanl›k ve
cenk ﬂiirlerini sevmelerinin sebebini de Orta Asya olarak gösterir. Çünkü eskiden hep
kahramanl›klar, savaﬂlar vard›. Bu saz havalar›n› da en iyi ﬂekilde Gence-Basar
aﬂ›klar› icra eder. Hatta öyleki aﬂ›klar›n
kahramanl›k ﬂiirlerini okurken ayakta olmalar›, oturdu¤u yerden sazlar›n› çalmamalar› gerekmektedir. Gerçekten de bizim
ﬂahit oldu¤umuz aﬂ›klar›n hepsi son derece
hareketli bir ﬂekilde, adeta raks eder gibi
ayakta sanatlar›n› icra ettiler.
‹yi iﬂleyen di¤er bir kurum da Aﬂ›k
Peri Meclisi’dir. Asl›nda buna kurum demek yanl›ﬂ olur. Çünkü daha kurumsallaﬂmam›ﬂt›r. ‹lk defa 1984 y›l›nda Nar›nç Hatun taraf›ndan kurulmuﬂtur. Peri ad›n› da
XIX. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ aﬂ›k Peri’den almaktad›r. Bu konuda bilgileri bize Aﬂ›k Mikail Azafl›’n›n k›zlar› Aﬂ›k Gülara ve Dilara Azafl› vermektedir. Kendilerini evinde
Aﬂ›k Mahmut ile beraber ziyaretimizde bize hem peri meclisinden bahsettiler hem de
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baba miras› sazlar›yla küçük bir resital
verdiler.
Nar›nç Hatun ilk defa 1981 y›l›nda
Azarbaycan ve Ermenistan’›n çeﬂitli yerlerini gezerek bayan aﬂ›klar› tesbit etmiﬂtir.
Buna sebep olarak da Aﬂ›k Gülara “Meclisin yaranmas› hayat›n talebinden ileri geldi” sav›n› gösterir. O devirlerde aﬂ›k sanat›na pek k›ymet verilmedi¤inden böyle bir
faaliyete ihtiyaç duyulmuﬂtur. ‹lk olarak
Nar›nç Hatun büyük aﬂ›k Azafl› Mikail
(Kafkasyal›, 1996) ile yak›ndan temaslarda
bulunmuﬂ ve onun deste¤ini alm›ﬂt›r. Hatta ikisi beraber “Nar›nç Hatun ve Mikay›l
Azafl›” isimli bir dastan oluﬂturmuﬂlard›r
Daha sonra çeﬂitli bayan aﬂ›klarla sürekli
bir araya gelip ne yapacaklar›n› konuﬂmuﬂlar. 1984 y›l›nda “‹lk Bahar ve Saz Festivali” ad›yla gerçekleﬂtirilen düzenlemede
Hüseyin Arif’in aç›l›ﬂ yapmas›yla ç›k›ﬂ yapm›ﬂlard›r. Böylelikle birlik kurulmuﬂ olur.
Birli¤in ilk üyelerinden baz›lar› ﬂunlard›r:
Azafl› k›zlar›, Dilara, Gülara, Meral, Minaye; Lütfiye, Pakize, Terlan Göyçeli...Bu gün
bu birli¤in 50 üyesi vard›r. Bunlardan baz›lar› d›ﬂ ülkelerdendir. Türkiye’den g›yabi
olarak Sürmelican, ‹ran’dan Güneﬂ Tebrizli bu birli¤in üyesidir.
Bu bayan aﬂ›klar ayda en az iki kez
birbirlerinin evinde toplan›rlar ve ﬂiir söylerler. Genellikle topland›klar› ev Aﬂ›k Gülara’n›n evidir. Zaman zaman televizyon ve
radyolara da konuk olurlar. Son zamanlarda bu aﬂ›k k›zlar›n ünü dünyaya yay›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli ülkelere sanatlar›n› icra etmek
için gidenler de vard›r. Bu birlik Medeniyet
Naz›rl›¤›’n›n nezdindedir. Fakat Aﬂ›k Gülara ve Dilara’n›n anlatt›klar›na göre devletten hiç yard›m alamamaktad›rlar. Kendi
imkanlar›yla bu birli¤i sürdürmektedirler.
Tek temennileri bunun kurumsallaﬂmas›
ve meclis ﬂeklinde devlet taraf›ndan desteklenmesidir. 1991 y›l›nda bu meclisin
üyeleri bir araya gelerek bir de “Aﬂ›k Peri
Meclisi Aﬂ›klar› El ﬁairleri”(Nar›nç Hatun
vd. 1991) isminde kitap yay›nlam›ﬂlard›r.
Bu kitapta 39 bayan aﬂ›¤›n ﬂiirleri ile o zamana kadar yaﬂam›ﬂ ve hala yaﬂayan pek
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çok aﬂ›¤›n ﬂiirine yer verilmiﬂtir. Eserde
aﬂ›klar hakk›nda bilgi olmay›p sadece birkaç ﬂiirleri vard›r.
Aﬂ›k Peri Meclisi içinde erkek aﬂ›k bulunamaz. Bunun sebebini de Aﬂ›k Dilara
“Nar›nç Hatun çok k›skanç biridir. Meclise
erkek aﬂ›k koymaz. Han›mlar›n özü incedir, saz sanat› da incedir, bundan dolay›
kula¤a hoﬂ gelir” diyerek aç›klar ve büyük
erkek aﬂ›klar›n da oldu¤unun alt›n› çizer.
Bu aﬂ›k k›zlar›n içinde ﬂiir yazan, sadece
ifac› olan aﬂ›klar da vard›r. Özellikle Zülfiye’nin ifac› gücü daha yüksektir. Kendisini
evinde ziyaret etti¤imizde, bir yak›n›n›
kaybetmesini sebep göstererek bize sesini
dinletmedi.
SONUÇ: Günümüz Azerbaycan Aﬂ›k
Edebiyat› eskisi gibi güçlü de¤ildir. Özellikle Hüseyin Arif’in ölümünden sonra
Aﬂ›klar Birli¤i’nin da¤›lmas› bunu daha da
kötüleﬂtirmektedir. Fakat gerek Gence
Aﬂ›klar Birli¤i’nin iﬂlemesi ve gerekse Aﬂ›k
Peri Meclisi üyelerinin kendi faaliyetleri,
umudumuzu yitirmememize sebep olmaktad›r. Özellikle seyrek de olsa baz› güçlü
seslerin hala yaﬂ›yor olmas› iﬂin baﬂka sevindirici taraf›d›r.
Günümüzde Azerbaycan’da iki tip
aﬂ›k vard›r: Bunlardan birincisi hiç ﬂiir yazamayan, tamamen usta mal› deyiﬂ okuyan ifac› aﬂ›klar, ikincisi hem ﬂiir yazan ve
hem de usta mal› söyleyen aﬂ›klard›r. Bunlardan birincisi daha a¤›rl›k basmaktad›r.
Bunlardan baﬂka ifac› aﬂ›k olup da edebi
de¤eri haiz olmayan ﬂiirler yazanlar da
vard›r.
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