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Türkiye'deki aşık edebiyatı araştırma
larında, tür ve şekil meseleleri üzerinde
yeterince durulmadığı, yapılan sınırlı sayı
daki çalışmanın da konuyu aydınlığa ka
vuşturmadığı bu alan araştırıcılarınca bi
linmektedir. Türkiye sahasında geleneğin
ortaya çıktığı zamandan günümüze kadar
âşıkların kullandığı nazım türleri ve şekil
leri, cönk, m ecm ua ve divan gibi yazılı
kaynaklarla kaynak kişilerden tesbit edi
len bilgilere dayanmaktadır büyük çoğun
lukla. Türkiye'de aşık edebiyatı araştırma
larının yaklaşık seksen yıllık ömrü vardır
ve ancak bunun son kırk-elli yılı İlmî ve
bütüncü çalışmaları içine almaktadır. Hâl
böyle olunca gerek yazılı gerekse sözlü
kaynaklardan tesbit edilenlerin yanında
gün yüzü görm eyen bilgi ve belgelerin
mevcudiyetine işaret etmek gerekm ekte
dir. Bunun yanında geleneğin bugünkü sı
nırlarımızın dışında kalan yerlerdeki geç
mişteki ve günüm üzdeki durumunun da
yakın zamana kadar değerlendirmelerimi
zin dışında kalmış olduğunu belirtmeliyiz.
Son zam anlarda şahsen dikkatim izi
yönelttiğimiz âşık edebiyatında tür ve şe
kil konusunda da benzer bir durumun bu
lunduğunu söylemeliyiz. Türkiye'de araştırıcılarca tiir vc şekil konusunda yapılan
çalışmaların, alanla ilgili bir çok soruya
cevap verdiğini inkâr etmek mümkün de
ğildir. Ancak, yapılan çalışmaların bir ta
kım adlandırm a probJemeriniıı yanında
ciddi bir terminoloji kargaşasını da bera
beri nde getirdiğini ifade etmek lâzımdır.
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"Tür" ve "Şekil" kavramarından neyin an
laşılması gerektiği sorusuna bir yazımızda
cevap aradığım ız iç in 1 bu konuya tekrar
dönmeden benzer problemlerin A zerbay
can sahasında da bulunduğunu söyleyerek
bu saha üzerine dikkatimizi y ön lendire
lim.
Elimizde, Mürscl H ckim ov tarafından
hazırlanan "Aşık Şe'rinin Növleri" adını
taşıyan kitap bulunmaktadır.2 Yazar, T ür
kiye'de bu konuda yapılan çalışmalardan
bir kısmını da görerek bazı karşılaştırma
lar y a p m a k ta d ır .3 H e k im o v , k ita b ın a
"Növler" adını vermekle ve şekil özellik
lerini g ö zö n ü n e a lm a m a k la D izd a ro ğ lu’nun bu konudaki görüşüne paralel dü
şüncelere sahip olduğunu ortaya koym ak
tadır. Bununla birlikte kitapta geçen "for
ma" ve "şekil" terimlerinin "növ"den fark
lı manalarının olup-olm am ası konusuna
açıklık getirilmemiştir. Kitabın hemen ba
şında takdim cümlesi olarak verilen şu sa
tırlar bu konudaki karışıklığı ortaya koy
maktadır: "Vesaitde âşık şe'rinin növleriniıı Tesnif, Bayalı, Geraylı, Goşma, Tecnis. Divanî, M ühem m cs ve onların ehata
etdiyi bir sıra şe’r şekilerinden, lekniki ku
ruluşlarından, Hacılık m egam ından belıs
olunur".4 Bu cümleden A zerbaycan’da ve
ya daha doğru bir ifadeyle elimizdeki ki
tapta tür ve şekil kavramlarının birbirle
rinden ayrılmadığı anlaşılmaktadır. Bunun
yanında "növ", "forma" "şekil" "jaıır" ie~
rimlerinin varlığı, bu terimleri yeniden ta
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rif etme ve değerlendirme gerekliliğini ki
tabın bütün sayfalarında hissettirmektedir.
Âşık edebiyatının diğer konularında
olduğu gibi tür vc şekil konusunda da
doğru tesbit ve değerlendirmelere ulaşa
bilmek için bütüncü yaklaşımların gerek
liliği bu kitap vesilesiyle bir kez daha gö
rülm ektedir’. İki ayrı saha gibi görülen
Türkiye ve Azerbaycan âşık edebiyatı birlikte değerlendirildiği zaman daha doğru
sonuçlara ulaşmak mümkün görünmekte
dir ki bu İlmî bakımdan da gereklidir.
Meselâ, Türkiye'de nazım şekli, tür veya
makam olarak da değerlendirilen ve henüz
bütün araştırıcılarca ortak bir tarifi bulun
mayan "Varsağı”nın, "hey, bre, behey" ni
dalarıyla başlamayan ve kahramanlık te
masını işlemeyen şiirlerin de adı olduğu
artık kabul edilmektedir.5 Varsağı; Varsak
Türklerinin özel ezgisi midir yoksa varsa
ğının ortaya çıkışının başka bir izahı mı
vardır? T ürkiye'de s o n u ç la n d ı r ıl m a y a n
bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırabi
lecek bir bilgiyi A zerbaycan sahasında
bulmaktayız. Gerek görme fırsatı buldu
ğ um uz diğer çalışmalarda gerekse Hekim ov'un k itabında ötedenberi A ze rb a y 
c a n 'd a â ş ık la ra "A ğ sa k k al" , "D ede",
"A ta", "Lclc", " P ir u s ta d ”, "P irb aba",
"Uğurustad", ""Varsag", "Ozan", "Ustad"
gibi adlar da verildiği bilinmektedir.6 K o
num uzla ilgisi bakımından âşıklara veri
len "Varsag" adını yeniden değerlendir
mek gerekmektedir. Bu adın XVI. yüzyıl
da "âşık" terimi billurlaşmadan önce kul
lanıldığı kaynaklarda ifade edilmektedir.
Yani bu terimin Islâm kültür dairesine gir
dikten sonra "ozan" kavramındaki değiş
meden sonra ortaya çıktığı vc bir dönem
kulanı (diktan sonra yerini "âşık"a terketliği düşünülebilir. Bu noktadan baktığımız
zaman varsağı'nın "âşıklama" karşılığı ya
ni varsaglarca söylenen şiir olduğu söyle
nebilir. B öylece de Varsağı'nın Varsak
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Türkleri'nin ezgisi olduğu şeklindeki de
ğerlendirmelerin doğruluğu tartışılır hale
gelir. Tabii bu arada bir dönem de de olsa
âşıklara "Varsag" denilmesi ile "Varsak
Türkleri" arasındaki ilişki, bağlantı göz
den geçirilmelidir.
Hekim ov tarafından "növ" olarak d e 
ğerlendirilen ancak bize göre bir kısmı
"şekil" olan terimlerin bir bölümü aynı ad
la T ürkiye sahasında da bilinm ektedir.
Bunun yanında Türkiye sahasında yaygın
olan fakat başka adlarla bilinen tür vc şe
killerden başka tamamen bu sahaya ait tür
ve şekiller de bulunmaktadır. Ancak bü
tün bu şekil vc tür adları hcccyle ortaya
konulan şiirlerimizdeki dörtlük, kafiye
özelliklerinden ayrılmamaktadır. A ruzla
yazılan şekillerin bir takım özelliklerinin
de heceyle yazılanlara geçtiği görülm ekte
dir. Esasen A zerbaycan sahasında karşı
mıza çıkan bu özelliklerin Doğu Anadolu
özellikle Kars yöresi âşıklarımızda karşı
laştığımız şekil özelliklerinin benzeri ol
duğunu ifade etmeliyiz. Azerbaycan saha
sındaki tür ve şekil adları ile bunların ta
riflerini Türkiye sahası ile mukayese e d e
rek vc iki sahanın tür ve şekil özellikerini
birlikte değerlendirerek daha isabetli so
nuçlara ulaşmanın m üm kün olduğunu da
bu arada belirtmeliyiz. Esasen gerekli ola
nın da bu karşılaştırma çalışması olduğu
gözden uzak tutulmamalıdır.
İlerde yapmayı tasarladığımız böylesi
bir karşılaştırma çalışm asına ön hazırlık
olması vc bu alanda çalışan araştırıcıların
tenkit, tesbit ve katkılarının değerlendiril
m esine imkân vc zemin sağlam ası için
Azerbaycan sahasında kullanılan "növ"leı i kısa tarifleri ile buraya kaydediyoruz.
TESN İF
Âşık edebiyatında "Tesnif" adı ile iş
lek makamı olan bu lirik forma A ğ Aşık,
Aşık Alı, Hüseyn Şemkirli, V arhiyanlı

M illî F o lk lo r

Aijik Mehemm ed, Molla Cümc, Aşık B eş
ti, Şair Veli gibi görkemli söz-saz üstadlarımızıtı yaratılıcığında önde gelen şiir şekillerindendir. Tesnifler; geraylı, goşma,
lecnis, divanî, mühemes şiir formaları gibi
ayrıca da yazılıp okunur. Böylesi tesnificrde âşık son bendd e (M ü hür bendi)
mahlasını söyler, ancak, yazanı-söyleyen i
unutulmuş tesniflcr de vardır.
Tesnifler hem forma bakımından hem
dc konu yönünden çeşitlidir. Öyle ki usta
âşıklar tesnitlerin saya, nakaratlı, mürveti
formalarından başarıyla istifade etmişler
dir. Öğiit, nasihat meramlı tesnifler bir çe
şit atalarsözü vc meselleri üzerine kurulur.
Böyle tesniflerde eğitici fikirler şiirin ön 
de gelen özeliği durumundadır. Tesnifler
de sevgi motifleri de güçlüdür. Tesniflcrden bazıları nakaratlıdır. Ayrıca âşıkların
"tekerleme t e s n i f de dedikleri "Mürveti
tesniflcr" bulunmaktadır. Bunlarda şiirin
birinci mısraı 6, ikinci mısraı 5 hecelidir.
Kafiye sistemi klasik yazılı edebiyat ö r 
nekleri gibidir. Âşık edebiyatında kullanı
lan tesniflcr 3, 4, 5, 6 mısralı olmakta ve
bend sayıları 3, 5, 7, 9, 11 arasında değiş
mektedir.
T esnifler de bayatı, goşma, gcraylı,
tccniş, divani, mühemmes gibi belirli hece
vc kafiye esasına göre söylenmektedir.

BA Y A T I
Gerek şifahî halk edebiyatında gerekse
saz âşıklarını yaratıcılığında en çok işle
nen növlerden biri de bayatıdır. Bayatı,
cdebî-bedii növ gibi hem klasik hem de
müasır şair ve aşıkların yaradıcılığında
hususi yer tutar. Şiirlerinde bayatı növüne
yer veren sanatkarlardan Emanî, Ezizî,
Zabit, Lclc, Sarı Aşık, Mezlum , Hüscyn,
Salch, Bikes, M ehzun, Müştak, M e h em 
med bey Aşık, Aşık Peri ve başkaları sa
yılabilir. Bayatılar lirik şiirlerdir ve insan
hayatının her ânı bayatıların konusu olabi
lir.
Bayatı sözünün menşei hakkında çeşit
li fikirler bulunmaktadır. A ncak bunlar
içinde en fazla kabul göreni O ğuzların
Bayat boyu ile olan bağlantısıdır. Bayatılar âşık edebiyatında diğer növlerden for
ma vc şekli hususiyetlerine göre farklıdır.
Bu bedii növ dört mısralı yedi hecelidir. 1,
2, 4. mısralar hem kafiye 3. mısra ise ser
besttir. B urada 1. ve 2. mısralar, 3., 4.
mısralarda verilen poctik fikri kuvvetlen
dirmek için zemin hazırlar.
"Mele ceyranım mele
Balanı verme ele
Men meledim gelmedi
Sen mele belki gele"

GERAYLI
Birincisi A şık A lı'dan İkincisi Ağ
Aşık'tan (Aşık Allahverdi) alınan iki tes
nif örneği hakkında fikir veren iki bent
aşağıya çıkarılmıştır:
"Sehalı varsız
Güzelse arsız
İgİd vügarsız
Yamandır yaman"
***
"Gulaç saçdı
Geleni gaşdı
Ağzın açdı
Gövhcr saçdı
Süsenberim"
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Gcraylı, hem yazılı hem dc âşık edebi
yatında en oynak en mahsuldar ve en zen
gin lirik şiir növlerindedir. Geraylıyı koş
madan ayıran sadece hece sayısıdır. Gcraylılar hecenin sekizli kalıbı ile söylen
mektedirler. T ürkiye sahasındaki Semai
ve Varsağı'nın Azerbaycan sahasında Geraylı olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz.
Geraylılarda, semaideki aşk, tabiat ve gü
zellik konuları ile varsağılardaki kahra
manlık edası birlikte işlenmiştir. Geraylılar genci olarak 3, 5, 7 dörtlükten m eyda
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na gelmektedir. Geraylı növünü klasik şa
irlerimizin yanında âşıklarım ızdan K ur
banı, Abbas Tufarganlı, Tahir Mirze, Aşık
Novvruz, Aşık Kerem, Aşık Gerib, Aşık
Abdulla, Koroğlu, Heste Gasım, Ağ Aşık,
Aşık Alı, Aşık Elesker, Aşık Hüseyn Bozalganlı, M olla Cüm e, Y ehye Bey Dilgenı, Şemkirli Hüseyn, H eyy at M irze,
Aşık Esed, Aşık Mirze, Aşık Şimşir, Aşık
Hüseyn Cavan, Mikail Azabil ve başkaları
kullanmışlardır. Özellikle XIX. ve XX.
y ü zy ıl âşık y a r a tıc ılığ ın d a g e ra y lıla r
önemli bir yer tutar. Geraylılar, bendlcrdeki mısra sayılarına ve bunların k a f iy d e 
niş b içim lerine göre "Cigalı Geraylı",
"S allam a G eraylı", "M ürveti Geraylı",
"Elif-Lam Geraylı", "Gaytarma Geraylı",
"T ccnis G eraylı", "Negeratlı G craylı",
"Gcraylı Diklenmez", "Geraylı Rübai" gi
bi alt dalara ayrılmaktadır. (Hekim ov'un
kitabında bu alt dallar hakkında da tefer
ruatlı izahat buunmaktadır. Ne var ki, bu
rada bunların tamamının verilmesi bu kü
çük yazının hacmini çok aşmaktadır.)
G O ŞM A
Azcrbaycan sahasında da koşma ile il
gili tarif ve yaklaşımların Türkiye sahası
ile paralel olduğu görülmektedir. Hecenin
on birli kalıbı ile yazılan ve 3 ile 13 dört
lükten meydana gelen şiirler koşma adına
bağlanmaktadır. Kafiye şeması ise Türki
ye sah asın d a bilinen şeklin aynısıdır.
Azerbaycan sahasında 3, 4, 5, 6 heceliler
"Tesnif", 7 heceliler "Bayatı", 16 heceliler
"m uham m es" olarak adlandırılm akta ve
diğer şekillerin bunlardan çıktığı görüşü
benim senm ektedir. Bu cüm leden olarak
I 1 heceli bütün şiirlere K oşma denmekte
vc Türkiye sahasındaki "Destan", "Koçak
lama", "Güzelleme", "Taşlama", "Türkınanî" gibi şiir türlerinin mevcudiyeti Hekimov tarafından enine boyuna sorgulan
maktadır. Koşma'nın esasen bu konularda
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yazıldığını söyleyen Hekim ov "Bu növler
bizim başa düştüğüm üz lirik növ olarak
goşmanın tererrüm materiali olan sözerin
ideya-mezmunundan doğan addır. Bu ki
mi mezmunları edebiyyatşunaslık b a k ı
mından bele heç cür goşmanm şekli kîmi
adlandırmak olmaz. Her hansı bir növün
şeklinde bele, hatta onun form alaşdığı
növden az-çok me'nada ferklene bilecek
el amel i olmalıdır.7 "görüşüne yer vermek
tedir.
Türkiye sahasına benzer şekilde A zer
baycan'da da koşmalar çeşitli özelliklerine
göre şeklî bakımdan alt dallara ayrılm ak
tadır. "Dedim-Dedi"li şiirler "Kelme kesdi", "Dedim Söyledi", "Dedim Dedi" gibi
adlarla da an ılm akla birlikte d ah a çok
"Güllü Gafiyc" olarak adlandırılmaktadır.
A yrıca "G oşa Y a rp a g G o şm a " "H aca
Beyt", "Çapraz Kafiye", "Dahili Kafiye"
veya sadece "Goşa Yarpag" olarak da ad
landırılmaktadır. (Bu Özellik Türkiye sa
hasındaki "İçkafiye" "m usamm at" terim 
leriyle karşılanmaktadır.) Ayrıca "Goşm a
Müsetzad-Ayakh Goşma" adlı bir koşma
çeşidi de bulunmaktadır.
U ST A D N A M E
Azerbaycan âşık edebiyatında ustadna
me, teessüf name deyişine, he rbe-zorba,
gıfılbend gibi bayatı, geraylı, goşma, tecnis, divani, ınuhemmes gibi növIeri özün 
de birleştiren bu terime sık sık rastlanır.
Ustadname, ustad nasihati, ustad sözü, uslad vasiyeti demektir. A zcrbaycan saha
sında Dede Korkut vc Kurbani'den başla
mak üzere bir çok âşık ustadname yazm ış
tır. Üstadnam clcr yaşı kemalini bulm uş,
cemiyete nasihat etme hakkına ulaşmış ki
şilerin dedelik nasihatleridir.
TE ESSÜ FN A M E
Ü stadnam c, öğütnam c, n esih atn am c
ile yan aşı, aşık yaradıcı lığında teessüfna-
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me dc hususî yer tutar. Adından da anlaşı
la cağı ü z e r e t e e s s ü f n a m e , s a z - s ö z
sanatkârlarının his, heyecan, niyet ve ar
zularına bağlıdır. Teessüfname aşık poeziyasının (şiirinin) bütün növlerinde olabi
lir. Teessüfnameler mersiyecilik, nasihat
çilik hususiyetlerini de gösterir.
TE C N İS
Azerbaycan âşık edebiyatında en çok
müracaat edilen şiir formasıdır. Tecnistc
k afiyeler cinas sözlerden oluşur. Usla
aşıkların hemen hepsi tecnis söylemiştir.
Tecnisler şu formalardan oluşur: "Tecnis
(Gara Tecnis)", "Cigalı Tecnis", "Bayatı
Tecnis", "Geraylı Tecnis", "Ayaglı T ec
nis'' (Müstezad-Sekir Tecnis), "Nefesçekme T ec n is" , " D o d a g d e ğ m e z T ecnis",
"Zincirleme Tecnis", "Öyüdleme Tecnis",
"Evvel-Ahır H crf Üste Tecnis". Tecnisler
şekli hususiyetlerine göre en çok on birliklerc-koşmaya çok yakındır. Lirik janrın
(şekil-form a) bu nö vünde şiir koşm ak
aşıklan söz sanatında hadsiz bir yetkinlik,
beceri ister. Başlangıçta tenis, koşmanın
içinde yer alırken günümüzde ulaştığı de
receye bakarak onu yeni bir növ olarak
kabul etmek lazım gelmiştir.
H EYD ERİ
Âşık edebiyatında işlenen cinas cigalı
şiir növ leıindcn biri de hey deridir. Hey de
ri. hem klasik hem dc muasır aşık edebiyatıda çok az işlenen lirik bir növdür.
Âşık edebiyatının diğer növlerinde olduğu
gibi bunda da beşeri muhabbet, vatan aşkı
gibi cıı vacib arzu ve istekler ön plana ç e 
kilir. Hcydcrinin birinci bendi 6 mısra vc
bir b ayandan ibaret olur. Birinci mısra
serbest, ikinci-beşinci bir, iiçüncü-altıncı
mısralar ise birbiri ile kafiyelidir. Dördün
cü mısra ise şiire ilave olunan bayatıyla
cinas kafiye ile kafiyelcndiriÜr. Heyderinin sonraki bendlerindc ise her bir beııd
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beş mısra ve bir bayatıdan meydana gelir.
"İbtida elifden dersim alanda
Gösterdiler mana ne gara yahşi
Ohudum dersimi her aye gerez
Yoh aşık her ayine
Halların herayi, ne?
Aşık söyün ne dedi
Dost yetdi herayine
Görse canım beyenmez her ayine
Seyredip geyibsen ne gara yahşi
Nalesi yetişsin haraya gerez
ELİF-LA M
Eiif-lam, aşık şiirlerinin şekilleri için
de kuruluşu ve forma bakımından zor o l
duğundan bu şekle âşıklar çok az yer ver
mişlerdir. Bununla beraber, geraylı, koş
ma, divan i,divan i m uha m m e s m üseddes
elif-lam başka aşık şiir şekillerinden Mol
la Cüme, Aşık Elesker, Hüseyn Cavan ve
başkaları istifade etmiştir. E lif lam şiir
şekli hem de gıfılbend üzerine kurulur.
Elif-lam formasında şiirde işlenen sözün
ya özü ya da baş harfleri hesabına gıfılbend düzeltilir.
V Ü C U D N A M E (B E Y A N -I H A L)
V ücudnamc, aşık şiiri şeklinde üstad
aşık bir növ aslı-necabeti, soy-kökü, ana
bedenine düşmesi, anadan olması, uşaklık,
gençlik yılları, talim-lerbiycsi, edep-erkaııı aile-ahlakı, cemiyetle tuttuğu mevkii,
cli-obası, vatan yolunda gösterdiği alp-erlik, meşakkati, tercüme-i hali hakkında
bilgi verir. A bbas Tufarganlı, Koroğlu.
Aşık Valch, Melikballı Gıırbanî ve başka
larının viicudnameleri meşhurdur. Vücudname bütün aşık şiiri şekillerinde olabilir.
Vücudnamclcr, diğer şekillere göre sayıca
daha çok bende sahiptir. Muhtevasına gö
re üstadname olabilir. Şiirin bu şeklinde
ustad aşık lirik "ben" in anadan olandan
mezara kadar geçtiği yolu bedii şekilde
nazma çeker. Kafiye kuruluşu I . bendde
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biriııci-üçüncü mısralar serbest, ikincidördüncü mısralar hemkafiye olur. Kalan
bendlerde dc birinci-ikinci-üçüncü mısra
lar birbiriyle, dördüncü mısra, birinci ben
din ikinci-dördüncü mısraları ile hemkafiyelidir.
CAHANNAM E
(TA R İH İ M A N ZU M E)
Cahanname, bütün âşık şiir şekillerin
de olabilir. Cahanname, üstad aşığın yaşa
dığı devirdeki hadiselere şahidlik etmesi
nin nazma çekilmesidir. Cahannam enin
36 bende ulaşan örnekleri bulunmaktadır.
DİVANİ
Divanî, âşıkların en çok müracaat etti
ği nazım şeklidir. Divani de aşık şiirinde
tesnif, bayatı, geraylı, goşma, mühemmes
gibi sabitleşmiş şiir şeklidir. İlk divanî ör
neği G urbanî'nin Hataî'nin ölüm ü için
söylediği "Ola" redifli divanı mersiyesi vc
"G özel" redifli divani üstadnam esidir.
Divanî her bendi dört mısralı, 15 heceli şi
ir şeklidir. Divaniler, "Gıfılbend divani",
"Cigalı Divani", "Divani Mersiye", "Diva
ni F c h riy y e (Ö ğ ü d le m e -U sta d n a m c )" ,
"Divani M üh em m es Beyan-ı Hal Tarihi
Manzume", "Divani Mühemmes Elif-lam"
gibi adlara bağlı şekillerle anılırlar.
M ÜHEM M ES
M ühe m m e s, aşık edebiyatına yazılı
edebiyattan gelen bir formadır. Bu şiir
şekli üstad aşıkların yaratıcılığında XVIII.
yüzyılın sonlarında görülmeye balar. M ü 
hemmes; Aşık Valch, Ağ Aşık, Aşık Ah,
Hüseyn Şemkirli, Aşık Musa, Varhiyanlı
Aşık M c hem m ed , A şık Elesker, Molla
Cüm e, Bozalganlı H üseyn, A ğdabanlı
Aşık Gurban, Aşık Penah Seyfeli, Aşık
Esed, Aşık Mirze, Şair Veli, Aşık Hüseyn,
Mayii, Aşık Koca, Aşık N ecef Elimcrdanlı, Aşık Hüseyn Cavan ve başkalarının şii
rinde önemli bir yer tutar. Mühemmes, 3,
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5, 7, 9, 11 v.s. bcndlerden oluşur. 16 hece
li bu şiir şekli çeşitli şekillerde hece böl güsii yapılarak okunur. G oşayarpag-çapraz kafiye m ühem m eslcrde de kullanılır.
M ühcm m cslerin birinci bendinde bütün
mısralar birbiri ile kafiyelidir. Diğer bendierdc ilk dört mısra birbiriyle beşinci mıs
ralar birinci bendin mısraları ile hem kafi
ye olur. Diğer aşık şiirleri gibi m ühem meslcrdc dc cıga dördüncü mısra ve b e
şinci mısra arasında ya tesnif ya da bayatı
olarak ilave edilir.
D EĞ E R LEN D İR M E
T e s n if ten başlayarak M ühem m es ile
bitird iğ im iz bu növler, M ürscl H ekimov'un kitabında yer alan Azerbaycan sa
hası âşık şiir şekilleri ve türleridir. Növlerin açıklanm asında Mürsel H ekim ov'un
verdiği bilgilere müdahele edilmeden hat
ta yer yer kullandığı terimlere dokunulm a
dan tarif ve teshiller özet halinde buraya
kaydedilmiştir. H ek im o v ’un sık sık kullandığ "Növ", "Forma", "Şekil", "Janr" gi
bi tür ve şekil kavramlarını gösteren te
rimler özenle yerlerinde tutulmuştur. Ç ün
kü, Hekimov'un "növ" olarak adlandırdığı
şekil vc türlerin birbirinden ayrılması za
rureti vardır. Koşma ile üstad namenin, cahanam enin veya v ü c u d n a m e n in "növ"
başlığı altında değerlendirilm esi, tür ve
şekil kavramlarının birbirlerinden ayrı dü
şü n e m e m e sin d e n kaynaklanan bir tasar
ruftur vc doğru bir yaklaşım değildir. Kal
dı ki kesin birer şekil olarak verilen ve ad
alışlarında hece sayıları esas alman tesnif,
geraylı, goşma gibi aynı kafiye şemasına
sahip şiir şekillerinin ayrı birer nazım şek
li olup olmadığı da sorgulanmalıdır. A yrı
ca, Hekim ov'un "bu növ bütün aşık şiiri
şekillerinde olabilir" açıklamasıyla verdiği
"növ"lcrin bir nazım şekli olmadığı orta
dadır. Tecnis gibi sadece kafiyesindeki ci
nas ile belirginleşen bir "növ"ün g erçek
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