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Yukar›daki baﬂl›k bir kitap ad›d›r. Bakü
Devlet Üniversitesi’nin ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Maarife Hac›yeva taraf›ndan kaleme
al›nm›ﬂ olan bu kitap, kendi ifadesiyle “Türk
ozan-âﬂ›k sanat›n›n inkiﬂâf›ndan, ayr›-ayr›
halk ﬂâirlerinin hayat ve yarad›c›l›¤›ndan”
bahsetmektedir.
Dr. Hac›yeva, Samsun Ondokuz May›s
Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde beﬂ y›l
“halk edebiyat› ve halkbilimi” derslerini okutmuﬂ ve Türkiye’de bu konular›n da dile getirildi¤i dört ayr› eser yay›mlam›ﬂ olman›n kazand›rd›¤› birikimle, Azerbaycan ilim câmias›
ve merakl›lar›na sahas›nda derli toplu bu
önemli eseri kazand›rm›ﬂt›r.
Bakü Devlet Üniversitesi’nin ﬁarkﬂünasl›k Fakültesi Türk Filologiyas› Bölümü’nün 19 May›s 2004 tarihli karar› ile yay›nlanmas› kararlaﬂt›r›lan eser, de¤erli bilim
adam› Azad NEB‹YEV’in “Anadolu Aﬂ›klar›”
baﬂl›kl› takdimi ile baﬂlamaktad›r. Say›n NEB‹YEV, ak›c› üslubu ve ozan-aﬂ›k edebiyat›na
olan vukufu ile eserin muhtevas›ndan bizi lay›k›yla haberdar etmektedir. Nebiyev’in takdim bölümünde belirtti¤i “Sovyetler Birli¤i
döneminde âﬂ›k poeziyas› (nazm›)nda bir çok
anane s›nd›r›ld›, unutuldu. Vatan, toprak mukaddesli¤i ile ba¤l› tasavvurlar›n yerini daha
ibtidaî kanaatlerden do¤an düﬂünceler tuttu”
tespiti kayda de¤erdir. Demek ki “Türk Aﬂ›klar›” kitab›, bu mukayese ve muhakemeye vesile olmaktad›r.
“Müellifden” bölümünde Maarife Hac›yeva, ozan-âﬂ›k gelene¤inin ‹slamiyet öncesi
ve sonras›, yararland›¤› kaynaklar, biyografi
ve sanat›n› inceledi¤i ozan-âﬂ›klar›n isimleri,
bu âﬂ›klar›n yetiﬂti¤i ortam, kaynak ve ocaklar hakk›nda ayd›nlat›c› bilgiler vermektedir.
Özellikle XV. as›rdan itibaren geliﬂen aﬂ›k
edebiyat›n›n önemli temsilcilerinin adlar›
yüzy›llara göre s›ralanmaktad›r.
Eserde ozan-aﬂ›k sanat›n›n ilk temsilcisi olarak Yunus Emre’yi görmekteyiz. Bilindi¤i gibi Yunus Emre Tasavvufî Türk Edebiyat›’n›n Anadolu’daki ilk önemli simas› olarak
kabul edilmektedir. Yazar›n, Yunus’u âﬂ›k
edebiyat›na dâhil etmesi, “âﬂ›k” tabirinin tasavvuf kayna¤›ndan edebiyat›m›za girmesi ve
Yunus Emre’nin mahlas olarak “Âﬂ›k Yunus”u
da kullanmas› sebebiyle olsa gerektir. Bir

baﬂka sebep de Yunus’un birçok ﬂiirinin hem
beyit hem de dörtlük ﬂeklinde okunabiliyor olmas›d›r.
Yazar, Yunus’tan sonra yüzy›l s›ras›yla
Aﬂ›k Paﬂa, Pir Sultan Abdal, Köro¤lu, Karacao¤lan, Âﬂ›k Ömer, Âﬂ›k, Âﬂ›k Gevheri, Dadalo¤lu, Develili Âﬂ›k Seyranî, Erzurumlu
Emrah, Tokatl› Nuri, Âﬂ›k ﬁenlik, Âﬂ›k Sümmanî, Âﬂ›k Veysel, Âﬂ›k Ali ‹zzet Özkan, Murad Çobano¤lu, Ozan Ârif gibi dönemlerini ve
âﬂ›k edebiyat›n› liyakatle temsil eden ve her
biri Dede Korkut’tan esintiler taﬂ›yan ﬂahsiyetleri, hayat› ve sanat› aç›s›ndan okuyucunun dikkatlerine sunmuﬂtur.
Eserde muhtevay› etkilemeyecek birkaç
imla-noktalama zaaf› göze çarpmaktad›r. San›yorum bunlar latin alfabesine yeni geçilmiﬂ
ve Azerbaycan Türkçesindeki imlân›n Türkiye Türkçesinden biraz farkl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Mesela hemen göze çarpan
Kebe (Ka’be), ﬂer (ﬂiir), könül (gönül), olam›?
(ola m›?) imlâlar›; h(›) harfi için “x”in, k(a) için
“q”nun kullan›lmas› Türkiyedeki okuyucular›
ilk sayfalarda biraz yan›ltsa da ba¤lam içerisinde mânâya nüfuz etmek zor olmamaktad›r.
Tabiî bu imlân›n tercihinde kitab›n Azerbaycan okuyucular›na hitap etme düﬂüncesinin
ön planda tutulmas› da rol oynam›ﬂt›r. Örnek
ﬂiir metinlerinin orijinal haline müdahalenin
hiç olmamas› veya mümkün oldu¤unca s›n›rl›
tutulmas› daha isabetli olurdu kanaatindeyiz.
Kitab›n sonundaki küçük sözlük Azerbaycanl› okuyucular›n iﬂini hayli kolay k›lmaktad›r.
Türkiye’deki Aﬂ›k Edebiyat›n› daha geniﬂ tan›mak isteyenler, “‹stifade Edilmiﬂ Edebiyyat” (Kaynakça) k›sm›ndan hareketle daha
kapsaml› bilgilere ulaﬂabileceklerdir.
Bu eser, Azerbaycan’da, Türkiye’deki
Aﬂ›k Edebiyat› hakk›nda derli toplu bilgi vermek, bu sahada daha kapsaml› çal›ﬂma yapacak olanlara yol göstermek bak›mlar›ndan
önemli bir boﬂlu¤u doldurmaktad›r.
“Bir millet, iki devlet” olarak tan›mlanan O¤uz Türklerinin Do¤u ve Bat› kollar›ndaki müﬂterekli¤i her halde en çok “Âﬂ›k Edebiyat›” dedi¤imiz edebiyat kolunda görebiliriz. Prof. Dr. Maarife HACIYEVA’n›n bu müﬂterekli¤i ay›k edebiyat› metinleriyle bir kez
daha gösteren bu eseri bu yönüyle de önemli
bir çal›ﬂmad›r.
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