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Doğup büyüdüyüm topraklar, bin yıllardır 
Türkler için vatan olmuştur. Birçok araştırmacı 
da çok eski tarihlerden beri buralarda Türkler-
in yaşadığını yazmaktadırlar. Küçüklüğümden 
beri vatanımda bir gariplik yaşadığımızı çocuk 
aklımla seziyordum. Büyüdükten sonra köyümüz-
den ve ilçeden dışarı çıktığım zaman Ermenilerin 
varlığından haberdar oldum. Ama Ağbaba bölge-
sinde onların sayıları azdı, yani 32 köyün üçünde 
Ermeniler yaşamaktaydı. Yaşlı insanlar da, Er-
menilerin bu yerlere 1920`lerden sonra başka ül-
kelerden geldiklerini söylerlerdi. Çocukluğumda 
babamın ve akrabalarımın ağzından sık sık Suriye 
Ermenisi, İran Ermenisi, Türkiye Ermenisi gibi sözler 
duyuyordum. Bu sözler, Erme-
nilerin vatanımıza sonradan 
geldiğini açıkça ifade etmektey-
di. Çevre ilçelerdeki yerli Erme-
niler de onlara  “gahtağan/kaçak” 
diye hitap ederlerdi. 

Bizim gibi kulakları “Şanlı Sovyet” 
propagandasıyla doldurulmuş 
gençlerin, Ermenilerin bölgemiz-
de yerleştirilmesinin arkasındaki 
gerçeği anlayabilmesi için başlarını 
taştan taşa vurması gerekiyormuş! 
“Bu dağların arkasında bizim 
canımızdan, kanımızdan olan bir 
milletin yaşadığını ve bağımsız 
devletlerinin olduğunu” rahmetli 
babam bize gizlice anlatırdı. Pro-
pagandada ise şöyle denilmek-
teydi: “Türkiye kapitalist devlettir, 
emperyalist güçlere hizmet eder, düşmandır!” 

Şair ruhlu amcalarımın, babamın dilinden ara 
sıra Âşık Şenlik, Hasta Hasan isimlerini duyuy-
ordum, özellikle, küçük amcamın dilinden bu 
âşıkların dillerde dolaşan ve hafızalarda yaşayan 
şiirlerini duymuştum. Edebiyata büyük ilgisi olan, 
kendisi de şiirler, hikâyeler yazan büyük amcamın 
arşivinde bu şiirlerden, bölge âşıklık geleneğinden 
bahseden toplama malzemeler vardı. Maale-
sef o arşiv göç sırasında kayboldu ve o değerli  
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malzemeler kullanılmadı. Edebiyatçı babam-
dan Ağbaba, Şöreyel, Kars, Çıldır, Ardahan, Ahıska, 
Ahılkelek, Gümrü âşıkları, şairleri; Hasta Hasan, 
Âşık Şenlik, Şirekli Hasan, Şöreyelli Efkarî, Âşık 
Nesib, Âşık İskender Ağbabalı, Âşık Paşa Göydağlı 
vb. hakkında ilginç hikâyeler, şiirler duyar ve din-
lerdim. Her ne kadar  Hasta Hasan`ın şiirleri yaygın 
olsa, âşıklar tarafından okunsa da, hakkında yayılan 
edebî hırsızlık hatası maalesef aydınlarımızın 
zaman zaman zihinlerini karştırmakta, objektif 
düşünmelerine engel olmaktaydı. 

Bütün hayatını Hasta Hasan`ı araştırmaya 
adamış bugün de araştrımasını devam ettiren Ali 
Şamil Hocamla tanışmam da o döneme tesadüf 

eder. 1980`li yıllarda, yani daha 
çocukluğumda Ali Şamil evimize 
geldiğinde görmüştüm. O, 
Ağbaba-Ahıska-Çıldır âşıkları ve 
kaçakları hakkında bilgi topluy-
ordu. Ali Bey, hafızası bölge 
âşıkları hakkında değerli bilgile-
rle dolu olan, 30`dan fazla destanı 
ezbere bilen, üstadından ve yaşlı 
insanlardan duyduğu sohbetler-
in hazinesi olan Âşık İskender 
Ağbabalı ile de görüşmüştü.  Bu 
işte ailemiz ona, elden gelen 
desteği vermekteydi. 

O dönemde Ahıska, Ahılkelek, 
Çıldır, Arpaçay, Kars, Başkeçid vb. 
kelimeleri yaşlı insanlar ara sıra 
kullansa da, Sovyet korkusuyla 
insanlar, özellikle çocukların, 

gençlerin yanında bu bölgelerden ve yaşanmış 
olaylardan bahsetmez, bir nevi bu sohbetlerden 
yan geçerlerdi. Bir çok coğrafi yerlerin Türkçe 
olan isimleri değişirilmiş, yerine Ermenice isim-
ler konulmuştu. Yaşlı nesil yeni konulmuş coğrafi 
isimleri değil, eski isimleri kullanırlardı. 1920`li 
yıllarda özellikle Ermeni, Rus zulmünden kaçarak 
Türkiyeye sığınmış çok sayıda köyler olmuştu. Biz 
çocuklar, gençler harabe kalmış köylerin, ot bitmiş 
yurtlarından  geçerken bu olaylardan, facialardan  
habersizdik.  
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Ahıska Türklerinin sürgünü, başından geçen 
olaylar, sürgün dönemindeki facialar, ölümler, ba-
zen yavaş sesle duyuluyordu. Bazen de babamın 
çocukluk hatıralarında o yerlere seyahat eder, 
öküz arabaları ile tuz ve evlerin  çatısını yapmak 
için kiriş getirmeye gidiyordum. Kendimi özel 
lehçeleri olan, yiğit, samimi çehreli o insanları 
görmüş gibi hissediyordum. Ahıska, Ahılkelek 
benim çocukluk hayalimde ormanlık, dağlık  
masalımsı bir ülke olarak kaldı. 

Her şey göz önünde gerçekleşmekteydi, ama 
maalesef biz yaşanmış bu olayları anlayamıyorduk. 
Sovyet devletine, milletlerin dostluğuna inancımız 
sınırsızdı. Bu saf inancımız, bizim sonumuzu 
yaklaştırdı. O toprakları, o topraklarla beraber büt-
ün geçmişimizi, yaşanmamış geleceğimizi, somut 
ve somut olamayan kültürümüzü, folkorumuzu, 
geleneklerimizi, hayatımızı kaybettik. 

Aslında bu kaybetme tarihini on yıllarca ön-
ceden hesaplamak gerekiyor. 

19. yüzyılın başlarına kadar sadece bir merkez-
den yönetilen bu topraklarda ard arda yaşanan 
savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti bir hay-
li zayıfladı. 1828-1829 yıllarında gerçekleşen 
Osmanlı-Rus savaşında Ahıska ve Ahılkelek 
Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı. Burada yaşayan 
yerli Türkler göçe zorlandı, boş kalan topraklara, 
Anadolu’dan kaçıp gelen Ermeniler yerleştirildi. 
19. yüzyılın başlarına kadar, nüfusun çoğunluğu 
Türklerden oluşan Ahıska ve Ahılkelek`in etnik 
terkibi hızla değiştirildi. 

Rusya, 1877 yılında Osmanlı Devleti’ne 
yeniden savaş ilan eder. İlk hamlede Beyazit ve 
Ardahan`ı ele geçirir. Bir aylık savaştan sonra 
Kars da 18 Kasım`da düşmana teslim olur. En 
sonu Osmanlı Devleti ağır şartları olan Ayaste-
fanos Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalır. 
31 Mart 1878 yılında imzalanmış antlaşmanın 13. 
maddesince Osmanlı Devleti 1 milyon 410 bin ru-
ble tutarında askerî tazminatın bir kısmının yer-
ine Ardahan, Ağbaba, Kars, Batum ve Beyazid`i 
Rusya`ya vermeği kabul eder.

Bahsettiğimiz bu coğrafyayı kapsayan Doğu 
Anadolu`nun ve Güney Batı Kafkas’ın bu kesi-
minde Hasta Hasan`ın kurucusu olduğu tarihî 
bir âşık muhiti meydana gelmişti. Maalesef son 
asırlarda bu coğrafyada bizim aleyhimize cereyan 
eden siyasî olaylar, sınırların yeniden belirlen-
mesi ve millî/etnik temizlik sonucunda bugün o 
muhit hakkında geçmiş zamandan bahsetmek 

zorundayız. Bugün bu eski ve zengin âşık muhi-
tinin elde kalan kısmı olan Çıldır’da bu muhitin or-
jinal saz havalarına, sanatkârlık özelliklerine sahip 
bir gelenek ve âşıklık sırlarını bilen birçok değerli 
sanatkârlar yaşamaktadır. 

O dönemde aynı coğrafyada mevcut olmuş ve 
Türk âşık sanatına ölümsüz inciler vermiş âşık muhi-
ti çok ağır şartlar altında hayatını devam ettirme-
kteydi. Bu sahada Âşık  Hasta Hasan’ın yeri özel 
bir anlam taşımaktadır. Onun Doğu Anadolu`da 
âşık sanatının gelişmesinde büyük emeği olmuş 
ve aynı zamanda o, bir çok aşığın ustadı olmuştur. 
Rusya ve Osmanlı devletleri arasında imzalanmış 
Edirne Antlaşması’ndan (1829) sonra yerli halkın 
sıkıştırılması, göçe zorlanması sonucunda Hasta 
Hasan da köylüleriyle beraber doğup büyüdüğü 
Dırgına köyünden 1831 yılında Ahılkelek`in 
Lebis köyüne göç eder. O, burada temsil ettiği 
âşık muhitinin tanınmış temsilcisi Âşık Nuru`ya 
üstadlık yapmıştır. Hasta Hasan kendi döneminin 
tanınmış sanatkârlarından olan Kul Karanî, Usta 
Polad, Âşık Ömer, Âşık İrfani, Âşık Sefilî vb. ile 
karşılaşmış, birçok üstadname, divanî, tecnis, koşma 
yazmış ve büyük bir şöhret kazanmıştır. 

Hasta Hasan, Ahıska-Ahılkelek bölgesinde ve 
Güney Batı Kafkas`ın büyük bir kısmında âşıklık 
sanatını yaymış, çok az sanatkâra nasip olacak bir 
derece kazanmış; Ahıska, Ağbaba ve Çıldır âşık 
muhitinin kurucusu olmuştur. Ölümünden sonra 
birçok Türk, Gürcü, Ermeni ve Acar âşıkları onun 
sanatının etkisinde kalmıştır. Hasta Hasan`ın “Yüz-
de Bir” redifli divanî’sinde isimlerini belirttiğimiz, 
onun çağdaşı olmuş âşıklar hakkında verdiği bilg-
iler çok değerlidir. Bu tanınmış el şairlerinin ve 
âşıkların hayatı ve sanatı araştırmacılar için bir 
kaynak niteliğindedir: 

Âb-i çeşmin göllerinde sona da bir, gaz da bir,
Süsen, sünbül, mor menevşe, bülbül öter yazda bir.
Vagif derdden habardardı, Gövherin kıymeti yoh,
Gul Garanı garez eyler, Âşık Ömer sözde bir.

..........
İçdim eşgin badesini, hem ohuyam, hem yayam,
Böyle getmez bu ürüzgar, helbet geler bir ayam.
Sene min iki yüz on sekiz, yohdur tarihim, sayam,
Çoh aşıglar geldi getdi, Hasta Hasan yüzde bir.

Hasta Hasan’ın akıcı, samimî şiirleri, âşığın 
yeteneğinden haber vermektedir. Çağdaşları ve 
kendinden sonra yaşamış bütün âşıklar onu kendine 
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üstad saymışlar ve  hiç mübalağa yapmadan söyleye-
biliriz ki, onların hepsi Hasta Hasan`ın sanatından 
yararlanmışlardır. 

Hasta Hasan’ın, bölge âşık geleneğinin 
zirvesinde duran Âşık Şenlik üzerindeki etkiside 
çok büyüktür. Bu etki ona Hasta Hasan’ın çırağı 
Âşık Nuru aracılığıyla geçmiştir. Âşık Nuru, ken-
di üstadını çok sevmiş ve ondan öğrendiklerini 
yetiştirdiği âşıklara öğretmiştir. Âşık Nuru’nun 
Hasta Hasan’ın tanınmasında büyük rolü olmuş, 
sazıyla, sözüyle ve çırakları aracılığıyla onun 
şöhretini yaymıştır. 

Maalesef Hasta Hasan uzun zaman Azerbaycan 
edebî muhitinde ve folklorşinaslığında asıl değerini 
almamış, onun sanatına şüpheyle yaklaşılmıştır. 
Âşık Alesger`e gönderdiği iddia edilen “Daimül-
Övgat” şiiri ile hatta edebî hırsızlıkla suçlanan 
âşığın hayatına karşı olumsuz bakış, bundan 30 
yıl öncesine kadar devam etmiştir. Hasta Hasan`ın 
hayatı ve sanatı hakkında ilk defa rahmetli Pro-
fessör Valeh Hacılar Sovet Gürcüstanı gazetesinin 
12 Nisan 1983 tarihli sayısında Hasta Hasan Kim-
dir başlıklı makalesini yayınlatmış, âşık hakındakı 
düşüncelere açıklık getirmiştir. 

Bu makaleden habersiz olarak folklorşinas 
Ali Şamil’in kısa zaman  sonra, 20 Mart 1984 tari-
hinde  Sovet Nahçıvanı gazetesinde Hasta Hasan 
isimli geniş bir makalesi yayımlanır. O da, Valeh 
Hacılar gibi Hasta Hasan’ı savunmuştur. Bu 
iki makalede yazılan gerçekler, bilimde dönüm 
noktası olmuştur. Bu farklı yaklaşım âşık hakkında 
yeni fikirlerin ve Hasta Hasan sanatınıda yeni 
araşdırmaların  yolunu açmıştır. 

Son yıllarda ise Ali Şamil`in ısrarlı arayış, 
araştırma ve incelemesi sonucunda yazdığı 
“Ahıskalı Hasta Hasan/şiirleri ve şiirlerinin 
yaranması hakkında rivayetler”  kitabını topluma  
sunmuştur. 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor 
Enstitüsü Bilim Konseyinin kararıyla yayımlanan 
bu kitap, Hasta Hasan’ın sanatına ve hayatına ob-
jektif ve tarafsız  bakış açısının sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Kitapta yazar, zahmetli arayışının sonu-
cunda elde ettiği kanaatleri genelleştirmiş, bugüne 
kadar Hasta Hasan hakkında yazılmış, söylenmiş 
bütün fikir ve mülahazaları gözden geçirmiş, 
Azerbaycan’da ve Türkiye`de âşığın hayatını 
araşdıran bilim adamlarının fikirlerini göz önünde 
bulundurmuştur. Ali Şamil Borçalı’ya gelen Karslı 
sanatkâr, Ahıska, Ağbaba, Çıldır âşık muhitinin 

bilicisi olan Âşık İslam Erdener’den ve Ağbaba’nın 
son dönem âşıklarından olan Âşık İskender 
Ağbabalı’dan Hasta Hasan hakkında halk arasında 
yaşayan rivayetleri ve hafızalarda olan şiirleri to-
playarak yazıya  almıştır. 

Ali Şamil bu araştımaların iziyle Kazakistan’ın 
Talgar şehrine kadar gitmiş, âşığın hayatta olan 
torunları ve akrabalarıyla görüşmüş, Hasta Hasan’ın 
neslinden olan Âşık Murtaza Tursunov’dan da 
değerli malzemeler toplamıştır. 

Kitapta Ahıska bölgesi hakkında genel bilgi 
veren yazar, bölgenin siyasî tarihinden de kısaca 
bahsetmiş, Ağbaba, Ahıska, Çıldır âşık muhiti ve 
bu muhitin Ahıska’daki tanınmış âşıkları hakkında 
bilgi vermiştir. Bundan başka, kitapta Hasta 
Hasan’ın hayatı, doğum ve ölüm tarihleri, nesil 
şeceresi, evlatları hakkında araştırma yapan bütün 
yazarların fikirleri kıyaslanmış, âşığın çırakları ve 
çağdaşları hakkında kaynaklara bakılarak en doğru 
hesab edilen sonuçlar üzerinde durulmuştur.

Kitapta âşığın 8 geraylısı (8 hece), 41 koşması, 
bir tecnisi, iki mühammesi, dönemin beş tanınmış 
âşıkla karşılaşması, yarım kalmış iki şiiri ve 
hakkında yaradılmış 9 âşık rivayeti toplanmıştır. 
Yazar titizlikle elde ettiği malzemeleri Âşık 
İskender Ağbabalı’dan topladığı malzemelerle 
kıyaslamış, Âşık İslam Erdener’den aldığı şiirlerle 
karşılaştırmış, süreli yayınlarda, kitaplarda âşıkla 
ilgili makaleleri incelemiş ve en doğru bildiyi son 
varyantlar üzerinde durmuştur.

Kitapta, şiirlerin ve rivayetlerin kaynakları 
gösterilmiş, farklı bilgi ve görüşlerle ilgili en küçük 
kelime ve idafeye kadar bilgi verilmiş, varyantlar 
kıyaslanarak doğru bilinen varyantla diğer vary-
antlar arasındaki farklara işaret edilmiştir. Yazar, 
şiirleri sıralarken en doğru bildiği varyant gibi 30 
defa Murtaza Tursunov’a, 19 defa Âşık İskender 
Ağbabalı’ya, 13 defa Âşık İslam Erdener’e, 13 defa 
Valeh Hacılar’a, 2 defa Ağbaba Folkloru’na, 1 defa 
Daşdan Daşdanov’a istinat etmiştir.

Yazar Hasta Hasan hakkında ortaya çıkan âşık 
rivayetlerini, Âşık İskender Ağbabalı’dan ve Âşık 
Murtaza Tursunov’dan toplamıştır. Rivayetlerdeki 
çok varyantlılık da dikkate alınmıştır. Bir varyant 
esas alındıkta, diğer söyleyicinin varyantındaki farklı 
kısım da rivayete ilâve edilmiştir. Bu da, bize göre 
rivayetlerde bazı karışıklık yaratmaktadır. Bazen 
bir birine çok yakın rivayetlerin her ikisi verilmiştir. 
Yazarın bu hassasiyeti tekrarların oluşmasına se-
bep olmuştur. Bu tekrarlara örnek olarak “Hasta 
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Hasan`ın Gara`yla Deyişmesi” rivayetinin “Hasta 
Hasan`ın uşah vahtı Xavet`te danaya geden vahtı 
başından öten vaqie’ye (çocukluğunda Xavet’te dana 
güderken gördüğü rüyaya)  benzediğini, “Hasta 
Hasan`ın gardaşı oğlu Deli Bayram`ın türmeden azad 
edilmesi” ile “Hasta Hasan`ın gardaşı deli Avdılla`yı 
Dede Bey`in gazamatınnan gurtarması” rivayetinin 
çok az farkla aynılık oluşturduğunu gösterebiliriz.

Ali Şamil Hocanın 40 yıllık çalışmalarının sonu-
cu meydana çıkan bu kitap, Hasta Hasan sanatının 
tasnifat kitabıdır ve aşatırmacılar için değerli 
bir kaynaktır. Unutmamak gerekir ki, bugünki 
Azerbaycanın siyasî sınırlarının dışında oluşmuş 

kültür örnekleri millî etno-kültürel sistemimizin 
bir parçasıdır. Bu bakımdan daha çok araştırılacak 
ve öğrenilecek işimiz var. Bugün Hasta Hasan`ın 
sanatının, aynı zamanda kurucusu olduğu bu eski 
ve zengin âşık muhitinin tetkiki, hem folklorumu-
zun, hem de âşık edebiyatı tarihinin gerçek bilimsel 
manzarasını oluşturmak açısından çok önemlidir. 

Ali Bey`i tebrik eder, ona gelecek işlerinde başa-
rılar dilerim. 
                                                                                          

NOT: 2010 yılında dergimizin 18. sayısında mer-
hum Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Axılkelekli Hasta Hasan 
başlıklı bir makalesi çıkmıştır.                                                    

    Bizim Ahıska

Naile Asker
1968’de Ermenistan Cumhuriyeti Ağbaba bölgesi Garaçan-

ta köyünde doğdum. İlkokul, ortaokulu ve liseyi köyümde bi-
tirdim. 1988-1994 yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesi’nde 
okudum. Kuzey Doğu Anadolu muhitinin Ermenistan sınırları 
içerisinde kalmış kısmındaki âşıklık geleneğinin ünlü ismi Âşık 
Nesip`in muhiti, hayatı ve sanatıyla ilgili çalışmamla doktora pa-
yesi aldım. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitü-
sü “Dede Korkut” Anabilim dalı öğretim üyesiyim. Halk edebi-
yatının bütün alanları ile Kuzey Doğu Anadolu âşıklık geleneği 
ve bu bölgenin kültürel mirası, başlıca ilgi sahamdır.

Yalvara Yalvara
Ey ağalar yâr yanına,
Geldim yalvara yalvara.
Ta bir gece sabaha dek,
Öldüm yalvara yalvara.

Kime gidem iltimasa,
Uyanmışam şirin sese,
Her yanaktan bir çift buse,
Aldım yalvara yalvara.

Hasta Hasan bu çağında,
Sinesi düğün dağında,
Bir gece yâr konağında,
Kaldım yalvara yalvara.

Ahılkelekli Âşık Hasta Hasan
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