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ÖN SÖZ 

 Her millî edebiyat, ayrıca folklor yaratıcılığı onu yaratan halkın 

sanatsal tefekkürüne, tefekkürün mitolojik kaynaklarına dayanıyor. 

Tarih boyunca edebiyatla yol arkadaşlığı eden mitoloji ve folklor 

kendi doğal kanunları ile beraber gelişmiş, sanatsal bilincin olanakları 

sayesinde halkların ilk yaratıcılığına katkıda bulunmuşlardır. Bu 

anlamda Azerbaycan folkloru halkın tüm kesimlerinin ilkin yaratıcılık 

alanı gibi toplanarak, çok çeşitli janrları ve onların janr özelliklerini 

meydana getirmiştir. Folklorun janr sorunu tahkiye üslubunun 

kuralları temelinde oluşuyor ve ulusal karakter içeriğini alıyor. 

Sözlü halk yaratıcılığında konuşma - evsel üslubu kendi içinden 

folklor üsluplarının oluşmasına etki ediyor. Söyleyenin dilinde 

konuşma - evsel üslubu lirik ve epik üsluba dönüşüyor, dramatik üslub 

ise sözlü olarak çok katılımcısı olan oyun ve halk dramalarının dilinde 

oluşturulur ve kullanılır. Dilin ve konuşma - evsel üslubunun iletişim 

fonksiyonu folklorda konuşanla adresatın anlamasında kendisine ait 

metin - janrların formlarının oluşmasına neden oluyor. Janr oluşum 

sürecinde dilin iletişim, bilgi verme ve etki etme fonksiyonları da rol 

oynuyor. Üslupları birbirinden ayıran ise sanatsal formdur, arsa, imge 

ve içerik yakınlığı seçenek çokluğunun oluşmasında, türün temel 

unsuru olan seçenek çokluğu ise sanatsal formun kabul edilmesinde 

rol oynuyor. 

Herhangi folklor metni belli şekil alıncaya kadar jest, hareket, 

duygu, his, ritm, ahenk, taklit, işaret, kelime, cümle, konuşma, dil, 

ifade etme, anlam, içerik ve biçim özelliği kazanmalıdır. Bu süreç 

folklorun tüm janrlarına aittir. Bu süreci geçtikten sonra herhangi 

metin biçimi lirik, epik ve dramatik üsluba özgünlüğünü kazanıyor. 

Bu metinler üslup özellikleri kazandıktan sonra onların janr özgünlüğü 

şekillenir ve somut isimler altında janra dönüşürler. Bizim folklor 

üsluplarının yarattıkları janrlar bu gelişim aşamalarından geçerek, 

bugün tasnif ettiğimiz janrları oluşturmuşlardır. Lirik, epik ve 

dramatik üslubun janrları tam şekillendikten sonra önümüze şöyle bir 

soru çıkıyor: Folklorda üslup nedir? Yazılı edebiyatta tür nedir? Sözlü 

yaratıcılığın oluşturduğu metinleri folklora özgü janr adlandırabilir 

miyiz? Biz neden bu kadar toplu halde olan janrları folklorun janrları 

yok, sözlü edebiyatımıza "miras" kalmış edebi türlerin janrları 

adlandırıyoruz? Bu soruların cevaplarını şöyle verebiliriz: Şimdiye 

kadar folklor örnekleri yazıya alındıktan sonra geleneksel şekilde 
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türler üzere ayrıştırıldı, onun metinleri yazılı metin biçimi olarak 

değerlendirildi. Belirtelim ki, üslubun sözlü konuşmada işaretleri ile 

türün yazılı dilde işaretleri farklıdır. Üslubun işaretleri olan jest, his, 

ritm, ahenk, duygu, taklit, hareket ve konuşma tefekkürde metnin 

tahkiye formunu, türü işaret eden ise kelime, cümle, ifade özellikleri, 

biçim, anlam, içerik ve dil ise sanatsal metnin yazısını yaratıyor. 

Janrın oluşturulmasında anlam, içerik, biçim, kelime, cümle, ifade 

özelliği ne derece rol oynarsa, jest, duygu, his, ahenk, taklit, hareket 

ve tahkiye de o kadar rol oynuyor. Bu nedenle janr oluşum sürecinde 

onların rolü eşittir. Bunları dikkate alıp folklordaki üslubun janrlarını 

yazılı edebiyattaki türün janrlarından ayırt etmeyin yanayız ve 

folklordaki metinlerin türün yok, üslubun janrları adlandırılmasının 

doğru olduğunu düşünüyoruz. 

  Ramil Aliyev, 

  Professör 

  



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| v 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖN SÖZ....................................................................................................... iii 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................... v 

FOLKLORA GİRİŞ .................................................................................... 1 

Şifahilik ................................................................................................... 13 

Kolektivizasyon ....................................................................................... 13 

İmzasızlık ................................................................................................ 14 

Tarihselcilik ............................................................................................ 14 

Çok seçenekli olmak ............................................................................... 14 

Transformasyon edilme ........................................................................... 15 

Mirasçılık ................................................................................................ 15 

Gelenekselcilik ........................................................................................ 15 

İnterpretasyon etme (yorum etme)........................................................... 15 

Korumacılık ............................................................................................ 16 

Etiyolojilik .............................................................................................. 16 

İdealize etme özelliği............................................................................... 16 

Retrospektivlik ........................................................................................ 17 

Sublimat durumu ..................................................................................... 17 

MİTOLOJİ VE FOLKLOR ..................................................................... 18 

ŞİFAHİ HALK YARATICILIĞININ MİTOLOJİK DÜŞÜNCE 

KAYNAKLARI ......................................................................................... 33 

TÖREN FOLKLORU ............................................................................... 36 

TÖREN FOLKLORUNDA LİRİK ÜSLUBUN TÜRKÜ JANRLARI.. 50 

Mevsim ve tören türküleri ....................................................................... 50 

Evsel töreni türküleri ............................................................................... 53 

Emek türküleri ......................................................................................... 60 

Sayacı türküleri ....................................................................................... 61 



vi | RAMİL ALİYEV 

 

 

Sağın türküleri ......................................................................................... 64 

Çiftçi türküleri ......................................................................................... 66 

Holavarlar................................................................................................ 66 

Harman türküleri ..................................................................................... 69 

Avcı türküleri .......................................................................................... 70 

Balıkçı türküleri ...................................................................................... 74 

İpekçi türküleri ........................................................................................ 76 

Hana türküleri.......................................................................................... 77 

BAYATILAR ............................................................................................. 80 

DRAMATİK ÜSLUBUN JANRLARI ..................................................... 88 

Halk dramaları ......................................................................................... 88 

Halk oyunları ........................................................................................... 93 

EPİK ÜSLUBUN JANRLARI .................................................................. 96 

Atasözleri ve deyimler............................................................................. 96 

RİVAYETLER ........................................................................................ 103 

RİVAYETLERIN JANR ÖZELLİKLERİ............................................ 121 

EFSANELER ........................................................................................... 140 

EFSANE VE RİVAYETLERİN MİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ ........ 147 

EFSANE VE RİVAYET MOTİFLERİ ................................................. 170 

FIKRALAR ............................................................................................. 180 

Fıkraların araştırma konuları ................................................................. 185 

Fıkra janrının gelişim aşamaları ............................................................ 197 

FIKRALARIN JANR ÖZELLİKLERİ ................................................. 204 

Molla Nasreddin ve Bahlul Danende fıkralarının özgünlüğü................. 204 

Bölge fıkralarının gelişim özellikleri ..................................................... 216 

MASALLAR ............................................................................................ 226 

1. Hayvanlar hakkında masallar ............................................................ 230 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| vii 

 

 

2. Sihirli masallar .................................................................................. 231 

3. Evsel masalları .................................................................................. 232 

4. Dini masallar ..................................................................................... 233 

5. Çocuk masalları ................................................................................. 238 

MASALLARIN JANR ÖZELLİKLERİ ............................................... 239 

Evsel masallarının janr özellikleri ......................................................... 240 

Sosyal içerikli masalların janr özellikleri .............................................. 241 

Alegorik masalların janr özellikleri ....................................................... 241 

KARAVELLİLER .................................................................................. 243 

1. Ritüel aşaması ve karavelli janrının mitolojik karakteri .................... 245 

2. Karavellinin kelime aşaması .............................................................. 249 

3. Karavellinin metin-tür aşaması .......................................................... 252 

4. Karavelli isimleşen ad gibi ................................................................ 253 

5. Karavelli kahkahasının antropomorfik karakteri ........................... 254 

ÂŞIK  YARATICILIĞI .......................................................................... 255 

AŞK DESTANLARI ............................................................................... 261 

ÂŞIK  SANATI VE TASAVVUF ........................................................... 268 

Âşık  sanatının tarihi ve gelişim aşamaları ............................................ 268 

Tebriz âşık  mektebi onun ortamları ...................................................... 277 

Gökce âşık  mektebi ve onun ortamları ................................................. 277 

Şirvan âşık  mektebi ve onun ortamları ................................................. 277 

Azerbaycan âşık  sanatında tasavvuf ..................................................... 278 

Âşık  şiirinde vahdeti vücut düşüncesi .................................................. 285 

Âşık  şiirinde Hakk Âşıklığı düşüncesi.................................................. 298 

Âşık Garib’in Hakk Âşıklığı ................................................................. 300 

Nevruz'un Hakk Âşıklığı ....................................................................... 301 

Dede Kerem'in Hakk Âşıklığı ............................................................... 301 



viii | RAMİL ALİYEV 

 

 

Âşık Abbas'ın Hakk Âşıklığı ................................................................. 302 

Âşık  Seyyad'ın Hakk Âşıklığı .............................................................. 303 

Mecnun'un Hakk Âşıklığı ...................................................................... 304 

Kurbâni'nin Hakk Âşıklığı ..................................................................... 307 

Buta verme motifinin tasavvufi anlambilimi ......................................... 309 

Âşik ve mâşuk karakterlerinin tasavvufi-irfani anlambilimi .................. 317 

“DEDE KORKUT” MİTOLOJİSİ ........................................................ 325 

Destan yapisinda dejeneratif zaman ...................................................... 325 

Türk kıyameti boyların dejeneratif işareti gibi ...................................... 327 

Zerdüşt öğretileri ve metinlerde yozlaşma ............................................. 328 

Dejeneratif zamanda Ejderha’yla Salur Kazan ...................................... 329 

Basat ve Tepegöz dejeneratif zamanda .................................................. 331 

Dejeneratif zamanda uyku görme ve ses ............................................... 333 

Dini bilinç ve dejeneratif zaman ............................................................ 336 

Sonuç .................................................................................................... 338 

"Dirse Han oğlu Boğac'in boyu"nun alt metin konsepti ........................ 339 

"Dirse Han oğlu Boğaç boyu"nun metin kaynakları .............................. 344 

Sonuç .................................................................................................... 347 

Dejeneratif zamanda Basat .................................................................... 348 

Sonuç .................................................................................................... 354 

KAYNAKLAR ........................................................................................ 355 

Deli Dumrul boyunda Aylanu konsepti ve yumuşcu oğlan ................... 356 

"İç Oğuz'a Dış Oğuz Asi olup Beyrek'ın öldüğü boy"un alt yapısında 

Kazan, Beyrek ve Aruz Üçgeni ............................................................. 370 

KAHRAMANLIK DESTANLARI ........................................................ 377 

"KITAB-i DEDE KORKUT" DESTANI .............................................. 378 

"Kitab-i Dede Korkut" destanının yayımları ve araştırmacıları ............. 378 

"Kitab-i Dede Korkut" destanının boyları ............................................. 380 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| ix 

 

 

1. Dirse han oğlu Boğac'ın boyunu beyan eder ...................................... 380 

2. Salur Kazan'ın evi yagmalandığı boyunu beyan eder ........................ 380 

3. Gam Böre'nin oğlu Bamsı Beyrek boyunu beyan eder ...................... 381 

4. Kazan bey'in oğlu Uruz bey'in tutsak olduğu boyu beyan eder ......... 382 

5. Duka Koca oğlu Deli Dumrul boyunu beyan eder ............................. 382 

6. Kanlı Koca oğlu Kanturalı boyunu beyan eder .................................. 383 

7. Kazılık Koca oğlu Yigenek'in boyunu beyan eder ............................. 383 

8. Basat'ın Tepegöz’ü öldürdüğü boyu beyan eder (Matematiksel 

Tepegöz) ............................................................................................... 384 

9. Bekil oğlu Amran’ın boyunu beyan eder ........................................... 385 

10. Uşun Koca oğlu Segrek'in boyunu beyan eder ................................ 386 

11. Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu Uruz çıkardığı boyu beyan eder .... 386 

12. İç Oğuz'a Taş Oğuz asi olup Beyrek öldüğü boyu beyan eder ......... 386 

"Kitab-i Dede Korkut"un tarihi kahramanları ........................................ 387 

"Kitab-i Dede Korkut"un sanatsal dili ................................................... 388 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında kadın karakterleri ............................ 390 

"Kitab-i Dede Korkut"un Etnografyası .................................................. 393 

Beşik kertmek töreni ............................................................................. 399 

Ad koyma töreni .................................................................................... 400 

Kahramanlık göstermek ........................................................................ 401 

Ödleklik ................................................................................................. 401 

Sadakat .................................................................................................. 402 

Namus ................................................................................................... 402 

Araya kılıç bırakmak ............................................................................. 402 

Kahramanlık gösteren kızlar .................................................................. 403 

Oğuz kahramanının gururu .................................................................... 403 

Kahramanın kendine özgü kız seçmesi .................................................. 403 

Kahramanın sınavdan geçirilmesi.......................................................... 403 



x | RAMİL ALİYEV 

 

 

Oğuz ailesi............................................................................................. 404 

Oğuz'da egzogami ................................................................................. 404 

Başbaşa savaş ........................................................................................ 404 

Düşman üstüne tek gitmek .................................................................... 404 

Sözünden dönmemek ............................................................................ 404 

Kahramanın kendini övmesi .................................................................. 405 

Baş kesip kan dökmek ........................................................................... 405 

Bayındır han'ın divanında kahramanların hiyerarşik yeri ...................... 405 

Av.......................................................................................................... 405 

Şaraptan mest olmak ............................................................................. 405 

Rüya ...................................................................................................... 405 

Tanınmamak için elbisenin değiştirilmesi ............................................. 406 

Elçilik .................................................................................................... 406 

Aksakal sözüne saygı ............................................................................ 406 

Düğün yapıp misafir etmek ................................................................... 406 

Oğlu olanın beyaz çadırda, kızı olanın altını çadırda, oğlu - kızı olmayanın 

kara çadırda oturtulması ........................................................................ 406 

Aç doyurmak, yalınçık görse donatdırmak ............................................ 407 

Evlatsız babaların oğul arzusu ............................................................... 407 

Beylerin alkışlarının alkış, beddualarının kargış olması ........................ 407 

Adadım - niyaz vermek ......................................................................... 407 

Bahşiş vermek ....................................................................................... 408 

Yağmalatmak ........................................................................................ 408 

Oğuz eli’nin birliği ................................................................................ 408 

Oğuz unvanları ...................................................................................... 408 

Oğuz kahramanlarının karakteri, dış görünüşü ...................................... 409 

Kopuz'a saygı ........................................................................................ 410 

Yarış ...................................................................................................... 410 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| xi 

 

 

"Kitab-i Dede Korkut"da silahlar .......................................................... 410 

Kılıcın altından geçmek ......................................................................... 410 

Kadere inanma ...................................................................................... 410 

Gök Tanrı’ya güven .............................................................................. 411 

Düğün töreni ......................................................................................... 411 

Ok atıp düğün gerdeği kurmak .............................................................. 411 

Beyin kaftanının kendi yiğitlerinin giymesi .......................................... 412 

Beyrek'in düğünü ile ilgili olarak 40 arkadaşının evlenmesi ................. 412 

Para birimi. Ticari ilişkiler .................................................................... 412 

Oğuz İslam. Ahiret. Namaz ................................................................... 413 

Üç dünya modeli. Oğuz uzayı. Yalancı dünya....................................... 413 

Anne hakkı, tanrı hakkı ......................................................................... 414 

Yas töreni. Kahraman öldüğünde atının kesilmesi ................................ 415 

"KÖROĞLU" DESTANI ....................................................................... 419 

"Köroğlu" yayımları ve araştırmacıları .................................................. 419 

"Köroğlu" destanı'nın kolları ................................................................. 424 

1. "Ali erkek" kolu ................................................................................ 424 

2. "Köroğlu ile Deli Hasan" kolu ........................................................... 424 

3. "Köroğlu'nun İstanbul gezisi" kolu .................................................... 425 

4. "Demirçioğlu'nun Çanlibel'e gelmeyi" kolu ...................................... 425 

5. "Köroğlu'nun Erzurum gezisi" kolu ................................................... 426 

6. "Ayvaz'ın Çanlibel'e getirilmeyi" kolu .............................................. 426 

7. "Turna teli" kolu ................................................................................ 427 

8. "Hamza'nın Kırat’ı götürmesi" kolu .................................................. 427 

9. "Mahbup hanım’ın Çanlibele gelmeyi" kolu ..................................... 427 

10. "Köroğlu'nun Bayezit gezisi" kolu .................................................. 428 

11. "Kulun kaçmayı" kolu ..................................................................... 428 



xii | RAMİL ALİYEV 

 

 

12. "Dorat’ın kaybolmayı" kolu ............................................................ 429 

13. "Köroğlu ile Bolu bey" kolu ............................................................ 429 

14. "Köroğlu'nun Kars gezisi" kolu ....................................................... 429 

15. "Köroğlu'nun Derbent gezisi" kolu .................................................. 430 

16. "Hasan paşa'nın Çanlibel'e gelmeyi" kolu ....................................... 430 

17. "Köroğlu'nun yaşlılığı" kolu ............................................................ 431 

MİTOLOJİK GÜVENLER .................................................................... 432 

1. Mitolojik güvenin özel ritüel karakteri .............................................. 434 

2. Mitolojik güvenin genel karakteri ..................................................... 435 

AZERBAYCAN FOLKLORUNUN ARKAİK  ETNOPSİKOLOJİK 

"KÜÇÜK JANRLARI" .......................................................................... 437 

Güvenden oluşan maişetle ilgili inançlar ............................................... 438 

Doğa olayları, bitki ve hayvanlar alemi ile ilgili inançlar ...................... 438 

Mitolojik görüş ve izlenimlerle ilgili inançlar ....................................... 439 

Yeminler ............................................................................................... 440 

Alkış ve beddualar ................................................................................. 440 

Efsun ..................................................................................................... 443 

Fallar ..................................................................................................... 447 

Türkeçareler .......................................................................................... 448 

Yalanlar ................................................................................................. 449 

Dualar .................................................................................................... 450 

Büyü ...................................................................................................... 450 

Rüya ...................................................................................................... 452 

Uyku ve mit ........................................................................................... 457 

ÇOCUK FOLKLORU ............................................................................ 463 

Okşamalar ............................................................................................. 468 

Dilemeler ............................................................................................... 469 

Ninniler ................................................................................................. 469 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| xiii 

 

 

Ninnilerin janr özellikleri ...................................................................... 471 

Sayılamalar............................................................................................ 472 

Düzgüler ................................................................................................ 475 

Acıtmalar (alay etme) ............................................................................ 476 

Çocuk türküleri...................................................................................... 477 

Bilmeceler ............................................................................................. 479 

Yanıltmacalar ........................................................................................ 481 

Şaşırtmalar ............................................................................................ 483 

ÇOCUK MASALLARI ........................................................................... 484 

Çocuk masallarinin ideolojik-sanatsal ve mitolojik özellikleri .............. 493 

Çocuk masallarının semantiği ............................................................... 494 

Çocuk masallarının sanatsal ve üslup özellikleri ................................... 506 

Çocuk masallarının ideolojik ve semantik özellikleri ............................ 511 

Çocuk masallarının yapısal ve içerik özellikleri .................................... 515 

Çocuk masalları fikrinde sanatsal fantezi .............................................. 518 

Çocuk masallarının estetik eğitiminin işlevi .......................................... 522 

Çocuk masallarında sanatsal form ve tasvir ........................................... 527 

Çocuk masallarının dilinin sanatsal özellikleri ...................................... 531 

Litota ..................................................................................................... 532 

Mübalağa ............................................................................................... 532 

Kişiselleştirme ....................................................................................... 532 

Metafor .................................................................................................. 533 

Metonimi ............................................................................................... 534 

Kinaye ................................................................................................... 534 

Antitez ................................................................................................... 535 

Tekrir..................................................................................................... 535 

Söz ardınca ............................................................................................ 535 



xiv | RAMİL ALİYEV 

 

 

AZERBAYCAN FOLKLOR ÇALIŞMALARI..................................... 539 

Hanefi Zeynallı...................................................................................... 547 

Vali Huluflu .......................................................................................... 549 

Hummat Alizade ................................................................................... 551 

Hamit Araslı .......................................................................................... 554 

Mammadhuseyin Tahmasip................................................................... 557 

Ahliman Ahundov ................................................................................. 558 

Mirali Seyidov ....................................................................................... 559 

İsrafil Abbaslı ........................................................................................ 559 

Şamil Cemşidov .................................................................................... 561 

Bahlul Abdulla ...................................................................................... 562 

Azad Nabiyev ........................................................................................ 563 

Mursal Hekimov .................................................................................... 564 

Kara Namazov ....................................................................................... 564 

Pasha Efendiyev .................................................................................... 565 

Sadnik Paşa Pirsultanlı .......................................................................... 565 

Ali Saleddin........................................................................................... 567 

Vagif Valiyev ........................................................................................ 569 

Valeh Hacilar ........................................................................................ 569 

Rustam Rustamzade .............................................................................. 570 

Tahmasip Farzaliyev ............................................................................. 571 

Agalar Mirza ......................................................................................... 571 

AZERBAYCAN FOLKLORU ............................................................... 573 

(Janr sistemi ve teorik açıklamalar) ...................................................... 573 

Sonuç .................................................................................................... 573 

AZERBAIJAN FOLKLOR .................................................................... 579 

(Genre system and theoretical explanations) ........................................... 579 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| xv 

 

 

Summaru ............................................................................................... 579 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР ............................................... 581 

(жанровая система и теоретические объяснения) .......................... 581 

Резюме .................................................................................................. 581 

KAYNAKLAR ........................................................................................ 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi | RAMİL ALİYEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 1 

 

 

FOLKLORA GİRİŞ 

1980 yılına kadar "Azerbaycan sözlü halk edebiyatı" terimi 

anlam itibariyle kendini doğrulttu, ama kitap içeriğini kazanan 

zamanlarda onun tüm alanları henüz gelişmemişti, masal ve destan 

yaratıcılığı, mitoloji henüz tam öğrenilmedi, folklor bağımsız bilim 

alanına dönüşmedi. XX. Yüzyılın sonlarından sözlü halk edebiyatı 

kendi gelişiminde yeni üstün eğilimlere yer verdi, onun bilimsel 

içeriği derslik içine sığmadı ve sözlü halk edebiyatı yerini güçlü 

gelişmekte olan folklor anlayışına verdi. Folklor sözlü halk 

edebiyatını geçtı. Bu yüzden de düşünüyorum ki, kitleye sözlü halk 

edebiyatından önce folkloru öğretmek gerekir. 

"Sözlü halk edebiyatı" dersi folkloru düşünce tipi gibi öğrene 

bilmiyor, folklor ise sözlü halk edebiyatını millî servet gibi kendi içine 

alıyor. Tüm dünya halklarında folklor ortaklık organize eder, sözlü 

halk edebiyatı ise özeldir. Özelini gayrinin içinde öğrenmek sonuç 

verir. Folklor bilimdir, sözlü halk edebiyatının ise şöyle statüsü 

yoktur. "Azerbaycan şifahi halk edebiyatı" adı da kamusal nitelik 

taşımaktadır. Bu anlayış folklor bilinci ve mitolojik bilinçle birlikte 

folklor biliminin bünye parçasıdır. Bu nedenle de sözlü halk 

edebiyatını Azerbaycan edebiyatının bir bünye parçası sayımk görsel 

görünümdür. Aslında onları farklı kılan unsur ayrı ayrı kanuna 

uyumlara sahip olmalarıdır. 

Azerbaycan'da sözlü halk edebiyatını edebiyatın yazılı kanunları 

içinde öğrenmişler, bu, kökünden yanlıştır. Tür ve janr meselesini 

hedefe tutuyorum. Folklorda tür ve janr yok, üslup ve janr sorunları 

öğrenilir. Folklorda üslup janr yaratıcı özelliğe sahiptir. Folklorda da 

topluluk içeriği vardır. Edebiyattaki türün janr yaratma özelliğini 

kalka gibi sözlü halk yaratıcılığının üzerinde aramak bu nedenlerden 

doğru değildir. 

Halk sanatının - folklorun şekillenmesinde, onun farklı sanatsal 

örneklerinin oluşmasında başlıca faktör kollektif - birey ilişkileri. 

Bireyin yaratıcılık eğilimi kolektifin imkânları dahilinde açılıyor, 

ortaya çıkar, sanatsal metin bundan sonra cilalanmaya maruz kalıyor 

ve ağıza düşüyor. 

Folklorun gelişim aşamalarını aşağıdaki şekilde belirlemek olur: 

Folklor bilgilerin içeriğinden ibaret olup çağdaşlığa hizmet ediyor; 

Folklor millîlikten insanüstü olmaya kadar gelişiyor; Folklor diğer 

bilim dalları ile karşılıklı ilişkide kendisinin hızlı gelişimini sağlar; 
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Folklorun tarihi Azerbaycan halkının düşünce tarihidir; Folklor başka 

bilim alanlarını geliştirme olanağına sahiptir (tarih, etnografya, 

dilcilik, mitoloji, edebiyat, psikoloji, mantık, matematik, fizik); 

Folklorun araştırılmasında bölgesel diller biliminin, psikolojinin, 

matematiğin, etiğin, ilahiyatın, antropolojinin vb. bilimlerin 

olanaklarından faydalanmak mümkündür. 

Sözlü halk edebiyatı kavramını folklor anlayışından farklı kılan 

temel unsur ağız edebiyatı gibi birinin "türe" ait, diğerinin üslup 

üremelerine sahip olmasıdır. Bu ne demektir? Folklorun bir bilim 

olarak gelişmesi sözlü halk sanatı, sözlü halk edebiyatı, folklor ve 

folklorculuk aşamalarından geçerek istikrara kavuşuyor. Sözlü halk 

sanatı bireyin ve kolektifin yarattığı sanatsal örneklerdir, folklor 

oluşturulan bu sanatsal örneklerin hangi üslupta olmasını tayin ediyor, 

onları seçiyor, janrlara ayırıyor, folklorculuk ise onların bilimsel 

tabiatını öğreniyor. 

Sözlü sanat gelenekleri Azerbaycan söz sanatında daha güçlü 

geliştiği için türk halklarının bu sanat hazinesinden faydalanması hep 

güncel olmuştur. Bu yaratıcılık tipologiyası herşeyden önce folklor 

dallarında kendini gösteriyor. Halkların sözlü yaratıcılıklarının ilişki 

ve zenginliklerini öğrenmek için janr sistemi temel göstergedir. 

Halkların sözlü yaratıcılığına önem verirsek, sözlü halk sanatı 

üslupları, üsluplar da janrları oluşturuyor. Bu süreç içinde gelişerek, 

janrdan janra evrim sürecinin, arkaik janrların iri janrları yaratmasının, 

eski janrların asimile edilmesinin izlerini barındırıyor. V.Y. Propp 

"Rus folklorunun janr terkibi", "Folklor janrlarının sınıflandırma 

prensipleri" eserlerinde de herhangi folklor janrının komşu bölgede 

yaşayan halkın folklorunun janr sistemine geçmesinin belirliliğini 

gösteriyor. Bu açıdan Azerbaycan halkının bu arkaik kültürü bağlı 

olduğu arkaik janrları, tasavvurları, gelenek ve görenekleri dikkate 

alarak tasnif edilebilir. Arkaik kültür gibi her halkın sözlü yapıtlarında 

alkış, beddua, yemin, inanç, efsun, fal, dua, yalan, rüya, ruh, kabus, 

düğün ve yas törenleri, orta oyunları vs. onların tarihi-evsel, manevi 

ihtiyaçlarının aynı olmasından doğarak, birbiriyle ilişki ve etkide 

gelişti. 

İlk folklor örneklerinin taş devrinde ortaya çıkması da çiftçilik 

ve hayvancılığın bir meslek olarak kurulması dönemine tesadüf 

ediyordu. Bu dönem eski insanların tabiat kuvvetleri karşısında aciz 

kaldıkları dönemdi. 
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 Çeşitli doğa olaylarının ve kabusların gerçekleşmesi sonucunda 

gözle hallüsinasyonların yapılması süreci başlar, bu da ilk 

görüntülerin oluşmasına neden olur. Hallüsinasyon mevcut olmayan 

eşya ve özneyi, tesis ve nesneyi görmek, sesini duymak, gerçek olarak 

kabul etmek demektir. Bu süreçte temel unsur onun belirli şekilde 

kavranılması, idrak etmesidir. Bu süreç duygusu hissi algıyla ilgilidir. 

Bu süreçten sonra çevredeki diğer şeyler kendi anlamını kaybetmeye 

başlar, mitolojik bilinç ancak hallüsinasyon sürecinin duygusu 

idrakine yöneliyor. Bu sendrom şiirsel düşüncenin oluşmasında de 

katılıyor. Bu sendrom karşısında yalnız kalan ilk insanın bilinci 

tütüyor, kendini kaybediyor, doğanın renkli boyaları onun aklını 

anlaşılmaz karanlık duygularla heyecanlandırıyor. Bu manzara "canlı" 

etki yapınca bilince etkiliyor. Böylece onların yarattıkları mitolojik 

karakterlerin kökünde geçirdikleri bu duygu ve heyecanların, 

korkunun, inançların birbirini tekrarlaması duruyor. Sembolizm, 

efsun, fetişizm, totemizm, animizm taş devrinden itibaren, aşamalı 

oluşmaya devam ediyor ve bunun sonucunda toplum düşüncesi 

oluşmaya başlar. Bu süreçten sonra mitolojiden veya mitolojik dünya 

görüşten bahsedilebilir.  

Düşünüyoruz ki, türk mitolojik dünya modeli daha eski 

olduğundan onun eski mitolojik dünya görüş kuruluşlarına güçlü 

şekilde etkisi olmuştur. Bu süreç folklorda janrlaşma sürecinin 

oluşmasına neden olmuş ve ilk folklor metinlerinin ortaya çıkmasına 

kadar devam etmiştir. 

Folklor tarihinin hangi yüzyıla kadar devam etmesi konusunda 

somut fikir olmasa da, folklorun sanatsal yaratıcılık türlerinin 

günümüze kadar devam etmesi şüphesizdir. 

Mitten folklor yaratıcılığına geçişte folklor örneklerinin janrlar 

üzere öğrenilmesi büyük önem taşıyor. Mitten folklor janrları ya 

doğrudan ya da dolaylı yolla kullanır. Bu süreç bugün de devam 

ediyor ve sanatsal yaratıcılık folklorun idea kaynağına dönüşüyor.  

 Mit düşüncesinin çeşitli biçimlerinin tezahür biçimleri şeklinde 

mitolojik inançların, arketip ve mitolojik sembollerin edebi metinde 

projeksiyonu bugün de folklor edebiyatını ilginç ediyor. Onun tezahür 

biçimleri ise aşağıdaki düzeydedir: Mitte sanatsal düşüncenin sistem 

seviyesi, mitolojik inanç düzeyi, arketip ve mitolojik semboller 

seviyesi. 

Mitte sanatsal düşünce sisteminin düzeyi genel kuramsal 

sorunları metinde ortak hedefe, mitolojik inançlar sözlü metinde yansı 



4 | RAMİL ALİYEV 

 

 

etmeyi özel hedefe dönüştürüyor, arketip ve mitolojik semboller ise 

genel metnin dahilinde yaşıyor.  

Ayrı olarak, tesise mitolojik inanç ve etnik-millî düşünce 

sorunu, arketipde mit karakterlerinin tekrar edilmesi vb. sorunlar da 

dahildir. Bu sorunlar sıralanan etki seviyelerinin sanatsal metinde 

nasıl değerlendirilmesi yollarını iki şekilde: 

 - sanatsal metinde mitin, mitolojik inancın, arketipin, ritüelin ve 

mitolojik sembollerin kullanılması şeklinde; 

 - folklor kültür yapıtlarında, sözlü gelenekte onaylanan millî ve 

manevi değerlerin sanatsal formu şeklinde açığa çıkarıyor. 

Türk mitolojisi içindeki bu sorunların teorik konularını 

öğrenmek, türk halklarının mitolojik düşüncelerinin teşekkülünü ve 

gelişme yollarını araştırmak özellikle önemlidir. Türk mitolojik 

zamanı içinde mit, mitolojik inanç, mitin sanatsal düşünce modeli, 

arketipler, mitolojik semboller, ritüeller ve sanatsal yaratıcılığa 

geçişlerin öğrenilmesi türk mitolojik düşünce sistemi içinde 

Azerbaycan modelinin biçimlerinin araştırılmasını, Azerbaycan 

mitolojik düşünce sisteminden şiirsel mit düşüncesine geçişlerin tayin 

edilmesini, mitolojik düşüncenin sanatsal sisteminin araştırılmasını, 

metinde sanatsal zaman içinde Azerbaycan mitolojik düşünce 

modellerinden kullanım şekillerinin öğrenilmesini, acunbilimsel 

mitlerin folklor örneklerinde nasıl yansıdığının ortaya çıkarılmasını, 

arketip karakterlerin, motiflerin mitolojik anlambiliminin sanatsal 

metinden nasıl restorasyon edilmesinin gözden geçirilmesini, sanatsal 

yaratıcılık sürecinde ritüel ve mitolojik sembol problemlerinin 

araştırılmasını, mitolojide arketipin ve ilk imgelerin tekrar edilmesinin 

metinlerde araştırılmasını, mit arketiplerinin metnin seçenek ve 

değişmez değer biçimlerinin oluşmasında rolünü, mitolojik inancın 

inanca dönüştüğünün amaçlı olmasını, bu zaman inancın mitolojik 

inancın etkisi altında nasıl geliştiğini öğrenmeyi de talep ediyor. 

Folklorun tarihi eski türk ecdatlarımızın yaşadığı mitolojik 

dönemden başlar. Bizim bilincimizde idrak edilmesinden veya 

etmemesinden bağımsız olarak, halk şiirinin bağlı olduğu mitolojik 

zamanda mitolojik-dini tefekkürün genel ilah düşüncesi şimdi 

anlaşılan dini dünya görüşü olmayıp, alt şuurda olan ilk yaratıcıyı 

kavrama ürünüydü. Eski zamanlarda bu dünya görüşü totem dünya 

görüşünde olduğu gibi genel idi. Modern düşüncede ise Allah 

doğmamıştır, doğurmamıştır, bilincimizden bağımsız olarak 

mevcuttur. Eski dönemin tanrı anlayışı da genel düşünce, anlayış gibi 
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insanların düşüncesinin ürünüdür. Onun özelleşmesi söz-terimin 

oluşmasına neden oluyor (Göktanrı). Allah sözündeki -al artikl'ı de 

belirlilik, özellik işaretidir. -al artikl'ı ilah sözündeki genel içeriği 

özelleştirmeğe hizmet ediyor. Mitolojik düşüncede -il sözü de sami 

dillerde baba içeriğinde Allah'ı bu tür özelleştiriyor. İsa peygamberin 

çarmıha çekilirken Allah'a "ili" - baba demesi onun Allah'ın oğlu 

içeriğini yansıtıyor. Arapların ise 360 puta, güneş’e (genel) secde 

etmemesi için ilah sözündeki hamza işareti alınır, elif-lam artırılarak 

tek Tanrıya inanılır. 

Bu anlamda bakıldığında oluşan ilk mit bilincinin dini anlam 

ifade etmesi de dikkati çekiyor. Mitolojik bilinçte mit şiirselliğinin iç 

gelişmesinde çelişkilerin birbirine etkisi temel rol oynuyor, ilkel 

toplum dininin soyut kanonlarının mite dikey, aynı zamanda mitin de 

ilkel dini görüşe eşzamanlı (yatay) etkisi sonucunda ilk şiirsel 

örneklerin, mit kalıplarının oluşturulması hakkında fikirin öğrenilmesi 

bugün çok günceldir. Bugün diyalektik gelişme hakkındaki öğretiler 

yansımamaktadır. Basitten komplekse doğru gelişim en önce zordan 

kolaya doğru gelişmenin sonucunda mümkün olmuştur. 

Mitin tekrarı, onun tarihsel unutuluşu ile bağlantılıdır. Mit 

zaman zaman unutulmaya mahkumdur, bu da yeniden onun 

oluşumuna yol açar. Mit toplumun davranış faaliyetini düzenleyen 

ahlak kurallarının bütünüdür, mit konuşmada metadil (metadil - dilin 

kendisi hakkında konuşmak ve çağdaş dillerle karşılaştırmalar yapmak 

için kullanılan dil. Modern mit metninin dili eski dille kıyasla 

metadildir. Eski mit dili nesnedir. Metadil değişmez değer dili ve 

seçenek dili üzerinde de tayin edilebilir. Biçimsel bir sistemi tayin 

etmekte kullanılan metadil - bilinen sistemin çevre unsurlarının 

işaretlerini yansıtmaktadır, ses, yüzde ifade, duygu, heyecan vb. ile 

kendini belli eden prometadil (metadilden önceki) işaretler toplamıdır 

vs. Bunu masal yapısında net görebiliriz. 

Her masalın sanatsal yapısı dilin bellek, ötürücülük vs. 

fonksiyonları temelinde organize edilmektedir. Dilin hafıza yapısına 

herhangi bir bilginin modelini kurmak özgüdür, motif ise metnin 

yapısında belirleyici rol oynuyor. Motif metni işaretlendiren, metnin 

yapısında katılan temel mitolojik tektir. Arsa motifin etrafında 

kuruluyor, o, arsanın en arkaik elementidir ve arketipden sonra 

oluşmuştur. Motif diğer motifin şartı olabilir, ama onu türede bilmez. 

Arsanın seçenek oluşturmasında motifin rolü büyüktür. 
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İnsan bilinci oluştuktan beri onun çevreyle yaklaşımı, duygu ve 

heyecanı belli çağrışımlarla, ses çıkarma ile eşlik etmiştir. İlkel 

insanın "dili" belli seslerin simgeye dönüştürülmesi ile karakteristiktir. 

Bunun sonucunda onun alt şuurunda şekillenen imajların ifade 

edilmesi modelleri de oluşmaya başlamıştır. Böylece, ilk insanın 

doğayla karşılıklı ilişkisinden oluşan görüntüler hafızada modele 

dönüştürerek işlevsellik arz etmiştir. Modelin fonksiyonu dilde oluşan 

küçük "işaret-metinleri" korumak olmuştur. Dilde ve hafızada 

genişleyen sesler, semboller bu "küçük metinleri" "büyük metinlere" 

çevirir. Bu sırada "küçük metinler" deki küçük işaretli motif, yani 

"metnin" kısa içeriği "büyük metinlere" dönüşüm ediyor ve sonradan 

bilinçte  tasavvurlar arasında ilişki kuruyor. Bu süreç dilin hafızası ile 

de ilgilidir. Dilin hafızası ile onun algılama fonksiyonu arasında 

zaman boyutu kısa olursa, dil kısa metnin, zaman mesafesi uzun 

olursa geniş metnin oluşmasına hizmet ediyor. 

Söyleyenin zaman hafızası ile dinleyicinin zamanı kavrama 

hafızası arasında boyut kısa olursa, yani söylenen nitelikler kitle 

tarafından anlaşılan olursa, metni kısa, zaman uzun olursa, hafızada 

metnin izahının geniş detayına yol veriliyor. Yapın, hacmin vb. 

formların metnin miktar ve kalitesine bağımlılığı zamanın hızından 

bağımsız oluyor ve doğrudan öykücü tarafından yönetiliyor. 

Görüldüğü gibi burada dikkat çeken önemli işlerden biri de 

öykücü ve masal sorunudur. Öykücü kendinden önceki öykücülerin alt 

hafızasında kalan mitolojik tefekkürün izlerini metinde kendisi de 

anlamadan ilk bakışta metinden yurtdışı konuşma gibi ifade ediyor. 

Bu, dilin kendisinden önceki eski dönemlerde aynı veya yakın 

bölgelerde faaliyet göstermiş (ölü) dillerle genetik açıdan bağlılığının 

göstergesidir. Öykücünün alt şuurunda kalan bu süreçler yukarıda 

bahsettiğimiz sorunlarla doğrudan ilgilidir. Yani öykücü masalı 

söyleyen zaman kendisinin alt şüurunda olan dilin formüllerinden 

hazır kalıplar şeklinde kullanıyor. Bu da masal söyleyenin genetik 

hafızası ile ilgilidir. Bu formülleri hazır şekilde kendinden önceki 

"masal söyleyenin" belleğinden almıştır. Böylece, gelenek ve 

mirasçılık zamanı mit metninin formüllere ne zaman dönüşmesinden 

bağlı olarak, arkaik düşünce tipinde mit formülleri kendi gelişimini 

durdurur ve yeni düşünce tipine geçmesi ile yeni modifikasyonlu 

formüllerin oluşmasında katılıyor. Onun için formüle zamansızlık, 

mekansızlık, mezmunsuzluk, nispeten somutluk özgüdür. Örneğin, 

"biri vardı, biri yoktu" formülünde somut zaman içinde varlık 
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olmadığından zaman mekana nispeten soyut görünüyor, mekani içerik 

kaybolduğundan formül taşlaşmış ifade olarak şekilleniyor. Formülün 

kurulduğu dönemde bu sürecin sonucunda masal tahkiyesi ile ilgili 

zamanlar arasında ayrım siliniyor, bu nedenle de masallarda tarihi 

karakter taşıyan hiçbir şey kalmıyor, sanatsallık daha fazla avantaj 

teşkil ediyor. Formül - magiya-kelime-efsun aracılığıyla sihirlenen 

insanın mitolojik mantığında oluşan kelimelerdir, o, olumlu duygu 

aşılamak için kısa içerik kazanıyor, geniş anlamını terk edip gerekli 

fikri ifade eden somut bir ifadeye dönüşüyor. Formül herhangi bir 

olayı, hikâyeyi, hareketi çok kısa, fikir ve genelleştirilmiş şekilde ve 

mutlak anlamda ifade eden sembol - işarettir. Burada mit "dili" - epik 

dil - masal dili arasında farklar oluşur. Bunun tersi olarak metinde 

mekan ve zaman, somut anlam ve içerik hissedildiğinden sanatsal 

dilde buna benzer ifadeler formül içeriği taşımıyor. 

Mit formülleri bir tarihsel zaman diliminde gelenek yoluyla 

mitin gerçek içeriğinden uzaklaşır. Masal kurulma sürecinde mit 

formülleri yeni kalite kazanarak, mit içeriğinden özgür olur, kısa 

fikire, zamana, mekana, hıza, harekete hizmet ediyor. Buradan da 

görüldüğü gibi "ilk masalcı" ile modern masalçının tahkiye 

yönteminde kullandıkları formüller birbirinden farklıdır. "İlk 

masalcı"nın tahkiye yöntemi bize belli değil. Onun hangi metni - 

rivayet, efsane, masal, yoksa mit konuşması bize belli olmadığından 

bu tahkiye türü hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. A. Nabiyev 

böyle tahkiyeni büyük bir dönemin kapsamlı epik levhasını veya 

herhangi bir bireyin yaşamının belli bir anının, makamının veya 

hayatının geniş bir dönemini yansıtmaya olanak veren nakletme 

adlandırıyor (Nabiyev, A., 2006: 312). Bu yüzden masalcının tahkiye 

zamanında hangi formüllerden kullanması hakkında da söz söylemek 

mümkün değildir. 

Folklorda mitlerin tarihi gelişiminden sonra oluşan tarz ve imaj 

sorunundan de konuşmak gerekir. Biz mit metinlerine fikir verirsek, 

orada masallarda olduğu gibi formüllerin katılımını yapmayı bilmeyiz. 

Bu demek değildir ki, mitin formülleri yoktur. Mitte olan formüller 

metinden ayrılmaz ve özelik oluşturmuyor. Hem de mit metni kısa 

olduğundan formülün anlayacağımız şekilde mitte hiçbir rolü 

görünmüyor. Formülde düşünceni mutlaklaştırmak, formülün tarafları 

arasında kıyas içeriği hissediliyor. Örneğin, "Kitab-i Dede 

Korkut"daki "ana için gün doğru", "anne hakkı, tanrı hakkı" gibi 

formüllerde mukayese edilen fikirler aracılığıyla doğru olanın, anne 
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hakkının mutlak olduğu kanaatine varılıyor. Bu formüller "kalıp-

formül" denir. Böyle "kalıb-formüller" aynı içerikte olan deyimlere 

benziyor. Bu kalıp-formüller aynı zamanda aynı içerikte olan diğer 

formüllerin genel sembolüne dönüşüyor. Simge ise şiirsel kavramın 

işaretidir. 

Mitin kuruluşundan bağlı olarak formüllerin anlamı da 

değişiyor. Örneğin hız formülünün oluşumu sürecinde birkaç mitin 

yapısı farklı arsalara dönüştürerek, masal yapısının oluşmasına neden 

oluyor. Bu arsalarda olaylar o kadar uzun tasvir ediliyor ki, masalcı 

onların tasvirinde hazır modellerden kullana biliyor. Hazır modeller 

arsaların iç içeriğinde ilişki kurarak bir olaydan öbürüne geçmeye 

yardım ediyor. Bu, en çok hareketle ilgili olan masallarda kendini 

gösteriyor. Böyle masallarda katılan hareket ve kahraman (karakter) 

arketipler birleşiyor, masalda metnin daha da açılmasına neden olur. 

Arkaik mitlerin içeriğinde de bu iki arketipe karşılaşa biliyoruz. Böyle 

mitler unutulduktan sonra ondan nişan gibi belirli arketip işaretlerinin 

yaşadığını görebiliriz. Bu işaretler de arkaik mitlerin masal yapısında 

işaret içeriği taşımasına neden olabilir. Örneğin, kurbağaya dönüşme 

motifinde böyle arkaik işaretler kendini gösteriyor. Böylece masal 

formüllerinin kökenini mit yapısında aramak gerekir. 

Bilindiği gibi ilk insanlar kolektif biçimde sürü halinde 

magaralarda yaşamışlar. Dilin, bilincin ve belleğin henüz tam 

şekillenmediği bir zamanda insanlar arasında eşitlik olmuştu, zıtlar, 

çelişkiler de oluşmamıştı. Bu nedenle insanlar arasında seçilmek, 

seçmek özelliklerinin oluşmasına ihtiyaç yoktu. Sadece dilin ve 

bilincin gelişmesi sonucunda kolektif üyelerinden kimse kendi 

bireysel özelliklerine güvenerek, toplumu yönetme yeteneğine sahip 

oluyordu. 

 Sözlü konuşmanın doğası dilin ifade olanaklarında ortaya 

çıkıyor. Dil sözlü konuşmanın temel özelliğini (iletişim) yansıtıyor. 

Sözlü konuşmada kullanılan sanatsal konuşma dilde de kendini 

gösteriyor ve estetik sanatsallığın form tezahürü ifade zamanı 

konuşmada tespit ediliyor. Sözlü konuşmada karakter, motif, şiirsellik 

bir bütün halinde oluyor, dil aracılığıyla somut oluyor. Örneğin, 

karakterin dili, şiirsel dil, metafor vb. Demek ki, dil sözlü konuşmada 

olmayan olguyu dil formülleri gibi ortaya çıkarıyor. Metafor dilin 

formüllerinden biridir. 

Şifahi konuşmadaki metafor dilde söz-formül şeklinde oluşuyor. 

Sözlü konuşmanın formülü metafor, teşbih abartılı vs. formlardır, dilin 
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ifade formülü ise söz ve cümledir. Sözlü konuşmanın formülleri ile 

dilin formülleri birleşerek, şiirsel yapı, arsa, imaj, motif vs. yaratıyor. 

Eğer onların arasında ilişki zayıflarsa veya bozulursa, metin 

yıpranıyor, bu sırada eski metnin üzerinde yeni metin oluşuyor. 

Mitolojide anabioz olayı bir haberin, olayın, mitin uygun ortam bulan 

gibi yeniden oluşmasıdır. Bin yıllardır "uyku basmış" bir haber 

elverişli ortam restore olunduktan sonra yeniden ortaya çıkıyor, o 

zaman eski metin yeni masalın artifaktı (artifakt – nispeten değişmez 

değer terimine uygundur) oluyor. Bu süreçte ölü metnin sembolleri ile 

yeni metnin sembolleri arasında görünmez ilişkiler kuruluyor. Bu 

semboller yeni dönemin dil işaretlerine aktarılıyor. Demek ki, sözlü 

konuşmanın formülleri ile dilin formülleri arasında ilişkilerin olması 

kaçınılmazdır. Bu ilişkinin bozulması sonucunda bu sırada metin 

değişmez değer biçimini alıyor, ilişkinin yeni şekilde ortaya çıkması - 

dil üslupları, ifade biçimleri vb. sonucunda yeni oluşan metin seçenek 

şeklini alıyor. Bu özellik sözlü halk sanatında sıkça görülüyor. Biz 

herhangi bir masalın, efsanenin en eski seçeneğini modern seçeneği ile 

kıyaslarsak, bunun tanık oluruz. 

Burada dilin arkaikleşmesi, eski dünya görüşün aradan çıkması 

da temel etkenlerden biridir. Fakat olgu olarak temel adlandırılan 

arketip ve motif metnin kökünde yaşamalıdır. Dilin arkaikleşmesi ve 

dünya görüşün diziden çıkması sonucunda arsa hattı de değişime 

uğraya bilmektedir. Dediğimiz gibi bu üç şartın - dilin arkaikleşmesi, 

dünya görüşün değişmesi veya diziden çıkması ve arsa hattının 

bozulması sonucunda metin değişmez değer yaratıyor. Demek öyle 

anlaşılıyor ki, metin değişmez değer yaratana kadar, yani mit 

kuruluşları sözlü metinde ne kadar ki tam katılıyor, orada hiçbir 

formül söz konusu değildir. Değişmez değer olma (artifakt olma) 

giden zaman arkaik metnin işareti gibi formüller de özelleşiyor, 

unutmuş mit metninin kalıntılarına dönüşüyor. Levi-Stross yazıyor, 

mit - dildir. Ancak bu dil öyle bir üst düzeyde çalışıyor ki, bu düzeyde 

anlam onun yer bulduğu dil üzerinden kopa bilmiyor (Леви-Стросс, 

К., 1985: 65). Bu durumda mit dilin işlevlerini üzeine alıyor. 

Dilin işlevsel formülleri mitin işlevsel mantığına tabidir. Mit 

kendini tekrar etmekle yeni mit modellerini oluşturur. Bu modellerin 

bazısı yaşayabilir, bazıları ise unutuluyor. Burada dikkat çeken, bu tip 

yaratıcılıkta mit seçenek yaratarak, kendi gelişimini sürdürüyor. 

Şifahi halk yaratıcılığının oluşturulmasında türk halklarının 

karşılıklı ilişkilerinin, bu ilişkilerden doğan ilişkilerin, tarihi 
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geleneklerin büyük rol oynadığını söylemek olur. Sözlü halk sanatının 

gelişim tarihinde bu ilişkiler belli aşamalarla uzun zaman devam 

etmiştir. A. Nabiyev "Azerbaycan - özbek folklor ilişkileri" kitabında 

bu aşamaları 3 gruba ayırıyor: 

1. İlkel folklor yaratıcılığı; 

2. Asatir dönemi ve ortaçağ folklor yaratıcılığı; 

3. Yeni dönem folklor yaratıcılığı (Nabiyev A.,1978). 

İlkel folklor yaratıcılığı (mit yaratıcılığı) eski türk kabilelerinin 

oluşturduğu en eski ve karmaşık  bir dönemde yaşanmıştır. Bu dönem 

simgeleme, magiya (efsunlama), animizm, fetişizm, totemizm, 

antropomorfizm, şamanizm ve diğer katlarına ayrılır. Bu katların her 

biri birbiriyle ilişkilidir ve "ilkel folklor yaratıcılığı" ifadesi bu katların 

sonunda oluşan ilkel dünya görüşü olarak karakterize edilebilir bilir. 

İlkel folklor yaratıcılığı mit dönemi folklor yaratıcılığının başlaması 

için zemin hazırlıyor. Onun amacı açıktır. Bu dönemde oluşan 

Azerbaycan asatirleri de halkın tarihsel gelişiminde folklor 

geleneğinin ortaklığından uyandır. Asatir çalışmalarından sonra 

oluşan tür çeşitliliği de bu safa aittir. Halkların sanatsal 

çalışmalarından oluşan bu türler spesifiklik düzenliyor, konu ve 

düşüncesi ile karşılıklı ilişkide olur. 

A. Nabiyev Azerbaycan folklorunun sanatsal özelliklerini 

öğrenmek için aşağıdaki maddeleri ileri sürüyor: 

1. Lirik üslubun biçimleri ve onların sanatsal özellikleri; 

2. Efsane, rivayet, fıkra ve onlarda halkın sanatsal yaratıcılık 

yeteneği; 

3. Masallarda imaj yaratma, sanatsal priyomlar; 

4. Destanlardaki temel aşamalar, destan gelenek üslubu; 

5. Versiyon ve varyant yaratmanın başlıca özellikleri; 

6. Arsa, kompozisyon, dramatizm, mücadele ve halk dilinin 

temel özellikleri (Nabiyev A., 1978: 129).  

 Bu maddeleri folklor malzemeleri üzere araştırma imkânı 

olmadığından oradaki ortak birleştirici ve ayırıcı özellikleri belirtmeyi 

gerekli görüyoruz. 

Her folklor örneğini tetkik ederken ilk onun hangi janrda 

olduğunu, sonra janr özelliklerini öğrenmek gerekir. Folklorda janr 

sorunu biçim ve içerik, fonksiyon, sanatsal genelleme, ifade tarzı vs. 

açıdan öğrenilir. Folklorda janr sorununun öğrenme yöntemlerini 

gözden geçirirken (türün tasnifinin sosyal-evsel, tarihi, estetik, 

senkretiklik içeriği), halklar arasında folklor janrlarının karşılıklı ilişki 
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ve etkide bulunmasını temel koşul olarak almak olur. Azerbaycan 

masallarının diğer türk halklarının masalları ile karşılıklı ilişki ve 

etkisinden konuşurken bu tarzın kendi belirliliği da göz önünde 

bulundurmak gerekir. Bu, daha çok tarihselçilik ilkesine dayanan 

masal janrında, hayvanlar hakkındaki masallarda veya hayvanlarla 

ilgili sihirli masallarda totem izlerinin korunması ile ilgilidir. Erken 

mit döneminin yaratıcılığı yeni dönemin (totemizm) yaratıcılığına 

değişme edildiğinde böyle masallar sihirli masallarda totem 

görüşlerini yeni koşullarda yaşatan masal janrı olarak ortaya çıktı 

(Nabiyev A., 1978: 61). Sohbet janr özelliği olmayan metinlerle 

büyük janrlar arasındaki genetik bağlılıktan gidiyor. Büyük janrlar 

böyle metinlerden, bazen de bu tür metinler büyük janrlardan türer. 

Örneğin, rivayet, fıkra ve masallardan atasözleri ve deyimler 

oluşabilecek bildiği gibi, masal yaratıcılığında da asatir, efsane ve 

rivayetten kullanılır. Bu janrlar arası ilişki etkinin ters - etkiye eşit 

olması, parçanın bütünden ayrılması ve yeni bütüne birleşmesi 

şeklinde devam ediyor, zincirli tepki tipinde olur. 

Azerbaycan folklorunda yeni janrların oluşmasında janr özelliği 

olmayan metinlere ve tersine, yeni oluşan janrların eski janrın kendine 

etkisi 4 aşamalı olabilir: 

 1. Türkü janrından başka bütün janrlar bu metinlerden 

türemiştir; 

 2. Yeni janr kurulduktan sonra eski janrla paralel yaşamıştır; 

 3. Yeni janr karşılıklı ilişkide olduğu janrdan ayrı bağımsız bir 

janr olarak şekillenir, folklor yaratıcılığında öncekinden daha aktif 

katılıyor; 

 4. Yeni janr öncekini ya tamamen yok ediyor, ya o janrın 

kendini değiştirir, ya da onunla paralel yaşıyor (Nabiyev A., 1978). 

Halkların janr yaratma sürecini tarihsel, toplumsal-siyasi, 

kültürel ilişkilerle temellendirmek olur. Eski janrlar aynı etnik gruba 

dahil olan aşiretlerin yaratıcılık sürecinin ürünü idiyse, halk tipi 

şekillendikten sonra folklor yaratıcılığı süreci bireysel özelliklere 

sahip olmaya başladı. Asıl bundan sonra bu halkların folklorunda 

birbirine etki ve ilişkinin yeni şekilleri oluştu. Burada karşılıklı etki ve 

ilişkilerin gelişiminin 5 özelliğini belirtmek mümkündür. 

1. Folklorda yeni janrın oluşması için belli bir yaratıcılık 

deneyiminin olması; 
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2. Rönesans sonucunda eski janrınn kendi kalıbına sığmaması ve 

yeni türün oluşmasına toplumsal zorunluluğun ortaya çıkması, eski 

janrla yeni janrın paralel işlenmesi; 

3. Halk dilinin oluşması ve gelişmesi sonucunda toplumun 

dünya görüşünün ve inançlarının farklı janrlarda ortaya çıkması; 

4. Konu, arsa, tematika, motif vs. yakınlığı ile ilgili etkileşim ve 

ilişki; 

5. Janrlar arası ilişki ve etkide şekil ve biçimde olan uyum içerik 

bakımından farklıdır, aynı zamanda kafiye sistemi, taksim vs. yönden 

de ayrılır (Nabiyev A., 1978). 

Sözlü halk yaratıcılığı da, esasen, üsluplar üzere öğrenilmelidir. 

Her folklor örneği yazıya alınana kadar yöntemlere göre kayda 

alınıyor ve lirik, epik ve dramatik üsluplarda toplanılır. İlkel insanların 

folklor yaratıcılığı üslup özellikleri temelinde şekilleniyor. Sözlü halk  

yaratıcılığından bildiğimiz lirik üslubun janrları, örneğin, emek 

türküleri, ninniler, bayatılar ancak şifahi konuşmada ifade ediliyor. 

Sözlü halk yaratıcılığının üsluplarında ifade edilen şiir parçaları ve 

sanatsal metinler folklorun lirik, epik ve dramatik üsluplarındaki 

janrları yaratmıştır. Sözlü halk  yaratıcılığının epik tarzında olan 

rivayet, efsane, masal ve destan yazılı olarak kayda alına bilse de, 

nakletmede daha çok kendini gösteren bu metinler epik üsluptaki 

sözlü konuşmanın örneği olarak kalıyor. Bu söylediklerimiz daha çok 

dramatik tarzda kendini kanıtlıyor. Folklorda da bu üslupta 

oluşturulan janrlar dramatik üslupda halk dramaları, ortaoyunları ve 

oyunlardır. Bildiğimiz gibi, böyle ortaoyun ve performanslar hiçbir 

janr yaratmağa maruz kalmamıştır. Onlar sözlü konuşmayla ve 

hareketlerle ilgili olduğu için, hem de folklorun dramatik üslubunun 

ürünü olarak, genellikle, şifahi konuşmada oluşmuştur. Halk dramaları 

yazıya alındıktan sonra ondan belli bir janr içinde anlatmak mümkün. 

Böyle bir sonuca varabiliriz, mevsim-tören türküleri halk dramalarının 

ve oyunlarının yapımında da temel araç olmuştur. 

Azerbaycan folklorunda lirik üslup birçok janrları kapsar. 

Buraya hem çocuk folkloru örnekleri (tekerlemeler, bilmeceler, 

sanamalar vs), hem de halkın sanatsal duygularının lirik ifadesi olan 

bayatılar, ninniler, emek türküleri, holavarlar, sayacı sözleri, 

okşamalar, nazlamalar, nanaylar, tören türküleri vb. dahildir. Örneğin, 

bulmaca önce çocuk folkloru örneği gibi, sonra lirik, daha sonra epik 

üslubun janrı olarak Azerbaycan folklorunda kullanmaktadır. 
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 Epik üslup folklor yaratıcılığında daha geniş bir boyuta sahiptir. 

Bu üslubun janrları oldukça fazladır. Atasözleri ve deyimlerden 

başlamış masala, destana gibi tahkiye yöntemi ile oluşturulan epik 

folklor janrları halkın sanatsal düşüncesinde özgül ağırlığı, yüksek 

manevi değerleri olan millî servettir. 

Her bir sözlü şifahi folklor örneği kurulduğunda folklorun sözlü 

olmak, kolektivizasyon, imzasızlık, gelenekçilik, mirasçılık, 

transformativlik, tarihselcilik, retrospektivlik, interpretasyonluk, 

sublimasyonluk vs. özelliklerin süzgecinden geçir, cilalanıyor, 

sanatsal biçime düşüyor, bunlardan sonra kayda alınyor ve janr 

olmaya maruz kalıyor. Folklorun isimlerini belirttiğimiz özelliklerini 

kısaca yorumlayalım. 

Şifahilik. Azerbaycan folklorunun kurulması ve yayılmasında 

önemli rol oynayan özelliklerden biri sözlü olmasıdır. Her metin şifahi 

konuşmada oluşur ve gelişir. Sözlü olmak dilin temel işlevlerinden 

biridir. Sözlü konuşma bellekle bağlıdır ve konuşmanın biçimini 

oluşturuyor. Dilde ve konuşmada oluşan ilk metin sözlü olarak yayılır, 

çeşitli değişime uğruyor, şekil ve içeriğini değiştirebilir, nihayet 

profesyonel oyuncuların repertuarına dahil oluyor. 

Tüm şifahi metinler yazının olmadığı eski bir dönemden 

başlayarak, şifahi söz sanatı örnekleri olarak dikkat çekiyor. Şifahi 

sözün tarihi çok eskidir. Onun ne zaman oluştuğunu belirlemek çok 

zordur. Şifahi sözün ilk yaratıcıları en eski dönemlerde yaşayan kabile 

üyeleridir. Onu yaşatan ve nesilden nesile aktaran ise kabile 

birleşmeleridir. İlk şifahi sözlü metnin yaratıcısı unutulduktan sonra 

kabile üyeleri sözlü metinlere yaratıcılıkla yaklaşmaya başladılar. 

Sözlü metinlere unutulmak ve yeniden deformasyona uğrama hassası 

özgü olduğundan onlarda telif önemli sayılmaz. Her şifahi metin 

zamandan ve zamandan bağımsız olarak biçimini, içeriğini ve fikrini 

değiştiriyor, yeniden işlenmeye maruz kalıyor. 

Kolektivizasyon. Şifahi konuşmada oluşan söz kolektivizasyon 

özelliğine sahip olmuştur. Sözlü konuşmanın ve sözün oluşmasında 

onun ortak olma hassası büyük rol oynuyor. Kolektivizasyon ilkel 

insanların kabile hayatına ait bir ortam ilkesidir. Her birey kolektifin 

üyesi olduğundan ilkin oluşan sözler de kolektifin ortak görüş aracı 

olmuştur. Bu anlamda ilk oluşan sözlü ifade metinleri kabilenin 

kolektivizasyon yönteminden geçerek, belli bir biçime düşmüştür. En 

eski dönemlerde kolektivizasyon güçlü şekilde kendini gösterdiğinden 

şifahi söze verilen değer de özelleşmemiş, genel karakter taşımıştır. 
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Kolektif üyeleri arasında bireyci eğilimleri kurulduğu zaman söze 

verilen değer de farklılaşmıştır. Kolektifin içinden çıkan söz ustaları 

sözlü metinlerin koruyucusuna dönüşmüş, çalgıcılık özelliklerine 

sahip olmuşlardır. Bununla birlikte kolektivizasyon özelliği kendi 

rolünü kaybetmemiş, kolektifin üyeleri dinleyici gibi sözlü metinlerin 

yeniden şekillenmesine etki etmişlerdir. 

İmzasızlık. Şifahi konuşmada oluşan ilk metinlerin sözcüsünün 

şartı adını tarih yaşatmamıştır. Böyle söylemek mümkünse ilk sözlü 

metinlerin yaratıcısı meçhuldür. Böyle metinlere imzasızlık hassası 

özgüdür. Genel olarak ilk sözlü metnin yaratıcısı kabile kendisidir. 

İlkel dönemlerde imzasızlık sosyal işlev taşımıştır. Orada birey iştirak 

etse de, bireyi yetiştiren kabilenin sosyal hayatı. Bu nedenle ilk sözlü 

metnin yaratıcısı birey olsa da, onu yayan, sosyalleşmeye zorlayan 

ilkel toplumdur. Bu bireyin anonim kalması sonradan onun şartı 

adının unutulması sonucunda mümkün olmuştur. Bu yüzden 

imzasızlık kolektivizasyon ile sıkı biçimde bağlıdır. 

Tarihselcilik. İlkel insanların yarattığı her bir folklor örneği 

tarihselçilik özelliğine dayanır. Her folklor örneği somut bir dönemde 

doğuyor, gelişiyor ve yayılır. Bu metnin kurulduğu dönemden geçen 

süre o zamana oranda tarih sayılır. Şifahi metnin yaşadığı tüm sosyal 

dönemler onun tarihidir. Kabile ve aşiret hayatının geçtiği tüm 

dönemler onun tarihi olduğu gibi, oluşan, yayılan ve cilalanan her 

şifahi metnin yaşadığı dönem de tarih sayılır. Her tarihi olay metne 

etkiliyor, onun içeriğine ve biçimine değişiklik getiriyor. Şifahi söze 

ait olan tarihselcilik özelliğine 2 açıdan bakılabilir: Şifahi metnin 

yaşadığı tarihsel dönem ve tarihi olayların metne etkisi dönemi. 

Birinci halde sözlü metin sonradan kolaylıkla değişebiliyor. İkinci 

durumda ise tarihi olay metnin oluşmasında temel unsur olarak kabul 

ediliyor. Birinci hale mit ve efsane metinleri uygun geliyor, ikinci 

forma rivayet yakındır. 

Çok seçenekli olmak. Çok seçenekli olmak yeni sanatsal sözlü 

metnin oluşmasında önemli rol oynuyor. Çok seçenekli olmak sözlü 

metnin temel özelliğidir. 

En eski dönemlerde insanların hayatında ve kullanımında yer 

değiştirme halleri çok olmuştur. Eski insanlar sulu, verimli topraklara 

ulaşmak için yürüyüşler yapmışlardır. Onlar gittikleri yerlere kendileri 

ile beraber kendi dünya görüşlerini, ilkel yaratıcılıklarını da 

götürmüşler. Onların kaynayıp karıştığı yeni topraklarda karşılaştıkları 

kabilelerin üyelerinin sözlü eserleri kendilerinin ilk metinleri ile üst - 
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üste düşmüş, yeni renkler kazanmış, böylece bir metnin birkaç formu 

oluşmaya başlamıştır. 

Çok seçenekli olmak eski hikâyeçilerin çalgıcılığı ile ilgili 

sorundur. Her hikâyeçi özgür bir biçimde metne müdahale edebilir, 

onu zamanın ruhuna uygun değiştirerek yeni biçime sokabilir. Çok 

seçenekli olmanın temel özelliğin mahalli özelliğe sahip olmasıdır. 

Transformasyon edilme (bir halden başka hale geçme). Şifahi 

metnin transformasyon edilme hassası basit metinle karmaşık  metin 

arasında, metinle metin arasında, arsayla çizgisi arasında, arsayla 

metin arasında ilişki kuran bir formdur. Hiçbir metin oluştuğu gibi 

durup kalmıyor, kendi gelişiminde başka metne geçmek özelliğini 

bulunduruyor. Transformasyon edilme özelliği mit istisna olmak ile 

folklorun janrlarına ait bir konudur. O, janrlar arası ilişkinin taşıyıcısı 

olarak çıkış ediyor. Örneğin, mit metni kolaylıkla efsaneye 

transformasyon ediyor, efsane motifleri masal arsasına girer vs. 

Transformasyon sanatsal bilincin kurulduğu zamandan kullanım 

şekline dönüşmüştür. 

Mirasçılık sözlü sanatın önemli özelliklerinden biridir. Şifahi 

yaratıcılıkta mirasçılık eskinin üzerinde oluşan yeni metnin biçim ve 

içerik özelliklerinin taşıyıcısıtır. Unutulmuş metinlerin yerine kurulan 

yeni metin eskinin varisine dönüşüyor, fakat onu tekrar etmiyor, hatta 

eski metni izah edebilir, eski içeriği yeni şekle sokar, yeni zamanın 

ruhuna uyarlanıyor. 

Gelenekselcilik. Şifahi yaratıcılıkta gelenekselçilik sosyal işlev 

taşıyor. O, edebi yaratıcılığın sanatsal özelliklerini, gelişme 

eğilimlerini, biçim ve içerik yönlerini kapsamaktadır. Gelenek sosyal 

hayatta ve sözlü yaratıcılıkta nesiller arasında ilişki kuran sosyal 

formdur. Gelenekselçilik fonksiyonu söz yaratıcılığında ilkel 

insanların söz söylemek gücünü yaşatan, onu nesillere aktaran ve 

toplumun geleneklerine bağlı olan etnografik kalitedir. Sırf 

gelenekselçilik özelliği folklorda sanatsal yaratıcılığın gelişmesine 

katkıda bulunmuştur. İlkel insanların sanatsal yaratıcılığında gelenek 

görenek olmaya dönüştükten sonra sözlü metnin diğer fonksiyonları 

şekillenmiştir. Örneğin, şifahi metnin mirasçılık, çok seçenekli olmak, 

transformasyon edilme fonksiyonları geleneksele bağlıdır. Sözlü halk 

yaratıcılığında bu özellikler daha çok epik ve lirik üsluba aittir. 

İnterpretasyon etme (yorum etme). İnterpretasyon herhangi 

bir eserin (metnin) kendine özgü farklı şekilde yorumudur. 

İnterpretasyon latince kelime, onu folklorda sanatçının (hikâyeçinin) 
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metni yorumlaması anlamında da anlamak mümkün. İnterpretasyon 

hipotez, teori, konsept, sistemleştirme temelinde yorumlanıyor. 

Burada her işaret metin altı (bağlam) aracılığıyla açılır, işaretin şerh 

olunma imkânı doğuyor. İnterpretasyon eski metnin işareti üzerine 

yeni metnin işaretinin aktarılmasıdır. 

 Korumacılık. Korumacılık ortak içeriğe sahip olup, herhangi 

bir metnin edebi folklor belirliliğinin gelenekte korunmasıdır. Bu 

belirliliğe mitolojik görüşmelerin - animatizme, fetişizme, totemizme, 

antropomorfizme, magiyaya vs. ait iç niteliklerin metin içinde 

korunması dahildir. Metnin içinde bu niteliklerin korunup - 

korunmamasından bağlı olarak, janrın içeriği şekilleniyor. 

Korumacılık sosyal işlev taşıyor. Örneğin, metnin içinde adeta 

ilişki sosyal içerikte ve birey açısından özelleşe bilir. 

Etiyolojilik. Etiyolojilik herhangi bir folklor metninin sosyal - 

mitolojik açıdan izah edilmesidir. Etiyolojilik sırasında eski metinle 

yeni metin arasındaki bağlılık olursa, burada onun yorumlama görevi 

kendi görevini yerine getirecektir. Yorumlama açısından en çok dikkat 

çeken mit, rivayet, efsane ve masal. Bu metinlerde yorumlama işlevi 

olmazsa, onun janra dönüşmesi mümkün değildir. Efsanedeki 

yorumlama görevi metnin efsaneye dönüşmesine katkı sağlıyor. 

 Mitte yorumlama onun kökeninin ortaya çıkarılmasını, efsanede 

yorumlama metinde iç anlambilimin kurulmasını, rivayette 

yorumlama metnin tarihsel kaynaklarını ve köklerini, masalda 

yorumlama karmaşık  olup onun yapısının bir sistem içinde birkaç 

arsanın dahili mitolojik fikrinin, tarihiliyinin, sanatsal sözün ve onun 

retrospektivliğinin (geçmişe müracaat), geleneğinin, sosyal 

karakterinin vs. ne derecede korunmasını anlamaya yardım ediyor. 

İdealize etme özelliği - idealize etme ilkel mitolojik 

romantizmle bağlıdır ve nesne ve öznenin olduğu gibi değil, bilinçte 

gerçeğe uygun olmayan şekilde kavranılması sürecidir. Hayır ve şer 

ilişkileri de buraya dahildir. Örneğin, folklorda Yel dede’nin şer ve 

iyiliksever karakteri vardır. Eski insan düşüncesinde onu idealize 

ederek, hayırsever yürürlüğe dönüştürmüştür. İdealize etme daha çok 

masal yaratıcılığında oluyor. Masal romantizmi de Hayırla Şerrin 

mücadelesinde Kötülüğün galip gelmesini İyiliğin galip gelmesi gibi 

gören ilkel insanın ilk dünya görüşüdür. Maniheizmde de şer ruh hep 

galip geliyor, zerdüştlükte ise Hayrın Şerre karşı mücadelesinde 

zaferin Hayra ait olması düşüncesi yaşıyor. İlkel insanın düşüncesinde 

Şer Hayra galip geldiğinden (Nizami'nin "Mert ve Nâmert" hikâyesini 
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hatırlayın), o, kendi romantik hayallerinin gücü ile Hayrı bu 

mücadelede hep galip çıkarmıştır. Bunun için büyü, büyü-pitik, sehir 

gibi araçları kullanarak onun - Hayrın zaferini sağlamıştır. Peki ilkel 

insan Şerrin içeriğini nasıl öğrendi? Şer korkuyu yaratır. Bunun için 

de o, Kötülüğü idealize etmekle şerrin içeriğini öğrenmiştir.  

Retrospektivlik - eski zamana, düşünce tipine, dünya görüşe vs. 

olan dileğini ifade ediyor. Retrospektivlik efsaneye has özelliktir. 

Sublimat durumu. Sublimat psikoloji terimidir. Sublimat olayı 

de bir halden başka hale geçmeyi yansıtıyor. Folklorda da bu 

psikolojik sorun olarak ortaya çıkıyor. "Kitab-i Dede Korkut" 

destanında da Basat'ın Tepegöz'le savaşından sonra onun şer 

özelliğine sahiplenmesi kahramanın psikolojik sublimasyonu, 

Beyrek'in durum değişikliğidir. Masallarda korkak, tembel insanların 

kahramana dönüşmesi de sublimat olayıdır. Enkarnasyon (insana 

dönüm) ve reenkarnasyon  (hayvana dönüm) da sublimat durumu  

içinde gerçekleşir. 

Şer veya kutsal rakamların oluşması sürecinde de sublimasyon 

süreci bilinçte psikolojik olarak yeni mitolojik rakam oluşmasını ileri 

ve geri içerikte canlandırıyor. Geri sublimasyon kutsal rakamları (2 ← 

1, 6 ← 5, 8 ← 7), ileri sublimasyon ise şer rakamları oluşturuyor: 5 → 

4, 7 → 6, 7 → 6 vs. (Aliyev, R., 2008: 162) 

 "Oğuz Kağan" destanında ve "Kitab-i Dede Korkut"daki 

mitolojik sakral rakamların bir yerde imge olması ve 

antropomorflaşması sonucunda alınan toplam - sublimasyon edilen 

7777 adedi delilerin sayısını gösteriyor (rakam içeriğinden kahraman 

haline geçme). 
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MİTOLOJİ VE FOLKLOR 

Mitoloji terimi mifos ve logos kelimelerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir, mifos mit, efsane, fıkra, rivayet, masal ve 

destanları anlatan ilk söz; logos ise eğitim, anlayış anlamındadır. 

“Söz”ün anlamı ilkel dünya görüşde kutsallık anlamına gelen haber 

içeriğini anlatıyor. Bu anlamda mit kendisi bazı ilkel görüşten, 

düşünce üretiminden kaynaklanan büyük sözdür. İlkel dünya 

görüşünün harika bir kelimeye dönüşümü birkaç süreçten geçti: ilk 

insanın tefekkürünün oluşumu ilk doğal süreçtir, tefekkürün anlama 

özelliğinin ortaya çıkması, aynı zamanda doğayı anlamak için mecazi 

bir yolun ortaya çıkması olayların genelleşmesine yol açar, tefekkürün 

anlamak özelliğinin oluşması ise olaylardan genellemeler çıkarmaktır. 

Genelleme ve sonuca varmak, bilincin oluşmasına neden oluyor ve 

bilincin takdir edebilme özelliği düşünceye etki ederek, ilk anlamların 

oluşmasına yol açıyor. Logos sözünün dolaylı logika ve mantık 

anlamını ise mitten önceki mitolojik mantık gibi yorumlamak 

mümkün. Bu, alt bilincin oluşturduğu düzensiz mantıktır. 

Böylece, tefekkürün ve bilincin özelliklerine bağlı olarak, 

mitolojik düşünce ve mitolojik bilinç kavramları oluşuyor. Mitolojik 

düşünce içgüdüsel olarak şartlı uyarıların etkisi ile assosyasyon 

(psikolojik bilinçte ayrı ayrı tasavvurlar arasına ilişki) edilen, idrakın 

oluşmasında ilk rolü olan tekrarlanan sürece tabidir. Yenilenme 

özelliği ilkel insanda mitolojik tefekkürün gelişmesine yol açıyor. 

İlkel insan her defasında tekrarlanan olayları takip ediyorsa, bu onun 

fiziksel anlamda psikolojik durumuna etkiliyor. Psikolojik durum 

anında tekrarlanan durumlar doğayla onun arasında uyumsuzluk 

yaratıyor. Uyumun bozulması sonucunda insan beyni karakter yaratma 

özelliğine sahipleniyor. Bu karakter yaratma idrak etmenin 

değişebilirliği sonucunda bireysel özelliklerin ortak özelliklere 

çevrilmesini gerektiriyor. Bu da kolektif bilincin oluşması demektir. 

Kolektif bilincin yarattığı mit ise kabilenin dünya görüşünün 

ürünüdür, bu bilincin yarattığı ilk karakterler ise metin şeklinde ilk 

mitlerin oluşmasında katkı sağlıyor. 

Örneğin, ilkel insan Güneş’i, Ay’ı gözlemlerken birincisini sarı 

saçlı kız, ikinciyi ise erkek şeklinde imaj ediyor, tanrıya dönüştürüyor 

ve kudret sahibi hesap ediyor. Bu imaj yaratma psikoz bilincin 

bozulmuş uyumunun paranormal olayı sonucunda oluşuyor. Karakter 

yaratma ile nesne arasında bağlantı kuran ise nesnenin sembol 
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işaretidir. Bu karakter yaratma sürecinde rol oynayan sarı renktir. Eski 

türklerin sarışın, Güneş'in de sarı ışıklarının olması uzun sarışın saçlı 

eski türk kızı ile güneş arasında benzerlik kuruyor, bu yüzden 

ecdadımız onu kendine ilk ecdat sayıyor. Bu da şahıslandırma 

(kişiselleştirme, canlandırma) belirtinin yardımıyla gerçekleşir. Eğer 

kişiselleştirme olmasaydı, Güneş, kız şeklinde tasavvur edilemezdi. 

İlk insanın göz belleğinde ilk karakter olmasaydı, bu süreç 

yaşanmazdı, yani, sarı saçlı kabile kızının karakterinin gözde 

yansıması ile Güneş'in kız karakterinin çakışması kişiselleştirmeyi 

doğuruyor. Bu ise yalanın doğru gibi kabul edilmesi ve doğruluk 

ölçütünün bozulmasıdır. Bu nedenle tüm mitolojik yapılar yalanın 

doğru olarak kabul edilmesinin sonucu olarak şekilleniyor. Bu 

bozulma ise sosyal adaletsizliğin gerçekleşmesi sonucunda oluşur. 

Mitolojiyi hem de sosyal adaletsizlik yaratıyor. Mitoloji tabiat 

kuvvetlerinin insan üzerindeki egemenliğine dayanır. Bu sürecin 

anlaşılması alt bilinçle ilgilidir. İnsan bilincinin kabile üyeleri arasında 

eşit bölünmediği bellidir. Bilinç açıdan daha üstün olan kabile üyesi 

ilkel insanların arasında kendi kavrama yeteneği ile seçilir ve kendi 

iradesini rahatlıkla kabul ettirmek özelliğine sahip oluyor. “Akıllı 

bilge”nin iradesi ile kabul edilen bu psikoz bilinç olayı mitolojik 

tefekkürde ilkel toplumun ortak idrak edilmiş veya telkin edilmiş 

olayına dönüşüyor.  

 Mitolojinin tüm mitolojik yapısı bir “akıllı bilge”nin iradesi ile 

toplum üyelerine telkin edilebilir mi? Elbette yok. Ama mitolojinin 

temel kanunları normal mantıkta bir bilge tarafından bilinçsiz olarak 

oluşturuluyor ve sosyal birliğe takdim ediliyor. İlkel insanların 

yarattıkları mit de böyle bir kanuna tabidir. Onların yarattıkları mit 

ilkel romantizminin ürünüdür. İlkel insan korkunun etkisi ile doğa 

olayı karşısında reel zamanı unutur. Onun bilincine doğa olaylarının 

ruhani etkisi savunma gibi içgüdüleri yaratmış oluyor. Bu 

içgüdülerden biri de ilkel romantik tasavvur olmuştur. Kavrama henüz 

oluşmadığından o kendi “hastalığının” şifasını hep kendinden uzakta 

aramaya mecbur olmuştur. Bu şifa motifi mitlerde de 

hissedilmektedir. 

Mitlerde kahraman, babasının iyileşmesi için uzak sefere 

çıkıyor. Bu uzaklık Lokman’a ilgili efsane ve rivayetlerde de 

korunuyor. Lokman’ın yanına gelen hastanın şifası da uzak yerdedir. 

İlkel insanın yarattığı, karaktere çevirdiği ve kendini inandırdığı 

metinlerle mit arasında, romantik mitin yarattığı düşünce arasında çok 
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yakınlık duyuluyor. Mitte de insan kendi şifasına çareyi dışarıda 

arıyor. Doğa güçleri karşısında zor durumda kalan ilkel insan korkuyu 

da çareyi de kendisinden uzakta olan, henüz düşüncesinde olmayan 

uzakta arıyor, sonra kendine özgü ediyor ve benimsiyor (bu sürece 

uygun olarak modern günümüzde de uzak coğrafyada şifalı bitkiler 

yedikten sonra korkunç hastalıktan iyileşmeyi anlatan rivayetler 

vardır). Bundan sonra mit düşünce ürünü ve metin olarak şekilleniyor. 

Bu olay, mitolojik toplumda ilkel bilincin eşitsizliği sonucunda 

gerçekleşir. 

İlkel toplumda bilincin eşit dağıtılmaması, kavramanın 

düzeyinin normal olmasını kuşku altında bırakıyor. Bu da sosyal 

adaletsizliğe götüren manevi, ahlaki, sosyal, hukuki mitolojik 

eşitsizliğin hangi şekilde kabul edilmesine, onun nasıl telkin 

edilmesine bağlıdır. Burada ilkel mitolojik romantik duygusallığın da 

rolü büyüktür. Mitolojik romantik düşüncenin ilkel insanlarda hangi 

düzeyde olması hakkında bilgi yoktur. Görünen odur ki, romantik  

ilkel insan hayalini gerçekleştirmek için fanteziye kapılır. Burada her 

anın mucizevi fantastik karakteri sonsuzluktan ayrılmayıp, bununla 

birlikte bu fantezi artık, ilkel topluluk yapısının sınırından çıkan 

insana takdim ediliyor. Bu son her türlü mucizevi kurgu bu insanlar 

için maksimum mümkün olan gerçekçilik (Losev, A.F., 1977: 33) ve 

sonuç olarak eski inanç biçimi zayıflar, o, yalanla telafi olunar, bu da 

mitolojik eşitsizliğe yol açar. Mitolojik eşitsizlik ise romantik 

duygusallığı güçlü olan kabilelerde kendini göstermektedir. 

İlk mitler, eski tanrılardan söz eden metinlerde yer almaktadır. 

Yunan mitolojisinde tanrılar Pantheon'unda ana tanrı Zeus sayılıyor. 

Türk mitolojisinde de Kayra Han dünyanın yaratıcısıdır. Diğer 

tanrılardan, Ülgen, Erlik, Oğuz, Ugan, Ölüm, Ayzit, Humay, toplamda 

300'den fazla tanrının varlığı hakkında bilgilere rastlıyoruz. Eski 

tanrılar hakkında Türk halklarında çeşitli mitler vardır. Mitoloji de 

mitleri araştıran  bilimdir. Azerbaycan biliminde mitlerin 

sınıflandırması da dünya mitolojisine uygun yapılmıştır. Bunlar evren 

mitleri, eskatoloji mitler, takvim mitleri, onların etkisi ile şekillenen 

zaman mitleri, etiyoloji mitler, totem mitleri, antropogonik mitler, 

etnogonik mitler, ecdat mitleri, şaman mitleri, demonoloji mitler 

vesairedir. 

Mit bilincinin metin biçimi asatirdir. Mit, dünya görüşü gibi 

mitolojik bilincin ürünüdür. Mitolojik bilinç tarihi bilincle ilişkisi 

yeren zaman bu dünya görüşü kısaca ifade ederek, sanatsal biçim 
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alıyor. Bu tür asatirdir. Asatir  mitin kendisi değildir. Mit daha geniş 

bir kavramdır. Biz mitin türleri diyoruz, ama asatirin türleri adlı 

bölümden söylemeyiz. İlkel folklor yaratıcılığının asatir dönemi 

folklor yaratıcılığının başlaması için zemin hazırlıyor. Onun amacı 

açıktır. Bu dönemde oluşan Azerbaycan asatirleri de halkın tarihsel 

gelişiminde rol oynayan folklor geleneğinden uyandır. Asatir 

yaratıcılığından sonra oluşan tür çeşitliliği de bu sıraya aittir. 

Mitoloji eski toplumu oluşturan ve geliştiren sosyal sosyal ilkel 

topluluk cemiyetinin  düşüncesinin ürünüdür. Mitolojiyi, mitleri 

yaratan korkutur. Korku ise fanteziyi oluşturur. Fantezi korkunun 

çeşitli şekillerde mecazen açıklamasıdır. İnsan korkunu doğadan alır. 

Korku fantezi yaratır. Fantezi, korkunun çeşitli şekillerde mecazi bir 

açıklamasıdır. Mitolojik çağda insanın doğadan aldığı kara enerji, 

onun bilinçinin negatif enerji ile yüklenmesine neden olur. Negatif 

enerji ise korkuya yol açar. A. F. Losev miti şöyle nitelendiriyor: “Mit 

onu kabul edenlerin nazarında gerçekçi biçimde yaşananı tasvir 

ediyorsa, nesnel varlık; şahsiyetle ilgili olaylardan söz ediyorsa, 

sübjektif varlıktır. Mit sadece doğal varlık değil, hem de sosyal 

varlıktır” (Losev, A.F., 1963: 125). A. F. Losev mit yaratıcılığını üç 

bölüme ayırıyor: Nesnel varlığı bildirenler – evren mitleri (yaradılış 

mitleri), sübjektif varlığı bildirenler – ecdat mitleri  (etnogonik 

mitler), sosyal varlığı bildirenler – takvim mitleri. Fakat bu paylaşım 

genel nitelik taşıyor ve Azerbaycan mitlerinin yukarıda belirtilen 

bölümünü kapsamaz. İlk mitlerin henüz dilin oluşmadığı dönemlerde 

ses işaretleri ile insanların birbirlerini anladıkları çağlarda oluşduğu 

söylenmektedir. Mit sadece dilin veya ses ve dil işaretlerinin ürünü 

olsaydı, kabile yapısından sonraki dönemlerde de oluşurdu. Mit, özel 

bir iletişim sistemi, bir mesaj gönderen bir üst veri (dil hakkında bir 

dil), gizli bir ideolojik söylem yaratan bir anlamlar dizisidir; Mit, bir 

yandan gerçekliği, mit yaratan bilinç değerlerine uyacak şekilde 

değiştirmeye çalışırken, diğer yandan ideolojisini gizlemeye çalışır ve 

tabii ki alıcı tarafından doğal bir durum olarak algılanır. Mit, arkaik 

bilincin bir kalıntısı değil, büyük bir kısmı, kendisini reklam, kitle 

iletişim araçları, sinema ve diğer bilgiler aracılığıyla gerçekleştiren 

modern bir kültür ”(Bart R., 1994: 72 - 130).  Demek, insan, şahsi 

varlığıyla doğaya karşı koyması ile mitoloji son bulur. Mitoloji tarihi 

dönemini tamamlasa da, mitler faaliyete devam ediyor, inanç sistemi 

olarak kendi görevlerini yerine getiriyorlar. 
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Mitoloji toplumun etnik tefekkürünü yansıtıyor, her toplumun 

da dünya, uzay, zaman, hayat, ölüm vs. hakkında düşünce sistemi 

ancak onun mitoloji metinlerinde şifrelenmektedir, toplumun 

mitolojisinin kendisi ise mahalli nitelik taşıyor ve milli - mahalli 

mitolojinin öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, tüm türk 

mitolojilerinde, soykök bakımından birbirine yakın mahalli 

mitolojilerde tek tanrıcılıktan bahsediliyor, yani eski ecdatlarımızın 

tek tanrıcılığa, Göktürk tanrısına secde etmesi hakkında bilgiler vardır. 

Dünya mitolojisinde politeizm düşüncesi, tek tanrıcılıktan önceki 

mitolojik - dini dünya görüşü bulunduğunu savunur. Tek tanrıya 

inanmak tüm tanrılardan kurtulmak demek değildir. Çok tanrıcılıktan 

tek tanrıcılığa geçişe kadar mitolojide tüm ruhların faaliyet 

göstermesini belirtmek gerekir.  

İnsan - doğa ilişkilerinde koruyucu ruhların rolü çok büyük 

oldu. Sırf insan doğa üzerinde hakim olduktan sonra çok tanrıcılık da 

arka plana geçmiş, dünyanın tek Tanrı tarafından yönetilmesi 

düşüncesi oluşmuştur. Türk mitolojisinde adı belleklerden silinmiş, 

sadece genel kavramlarla ifade edilen birçok mitolojik tanrılar 

hakkında bilgi yer almaktadır. Prof. M. Seyidov “Azerbaycan Mitsel 

Tefekkürünün Kaynakları” eserinde X. Yüzyıl Arap gezgini Ahmed 

ibn-Fedlan’ın İdil Boyu Türkleri arasındayken onlarda Kış, Yay, At, 

Su, Ateş, Gece, Gündüz, Ölüm, Yer tanrıları hakkında bilgi verdiğini 

yazıyor (Seyidov, M., 1983: 268). 

 Bizim mitoloji hümanist mitolojidir. Bu mitolojide tanrılar 

insanları seviyorlar. Yunan mitolojisinde Zeus insanların düşmanıdır, 

Kayra Han ve Ülgen Erlik’e karşı hümanist davranırlar, onu 

boğulmaktan kurtarıyorlar. Ülgen ateşi yaratmıştır. Altay şaman 

dualarındaki “sıcak ateşi yakarak veren babam Ülgen” tanımı buna 

örnektir (Nabiyev, A., 2002: 59 - 60). 

Türk mitolojisinde yurt sevgisi duygusu başlıca özelliktir. Bunu 

“Kitab-i Dede Korkut”, “Köroğlu” gibi destanlarda daha derinden 

görüyoruz. Kazan Han'ın yurdunu yağmacılardan koruması, 

Köroğlu'nun Çanlıbel’i vatan sayımsı vb. duygular buna örnektir. 

Türk mitolojisinde mitolojik - sanatsal kavrama doğrudan 

doğayla ilgilidir. Bu ise doğayla, evrenle ilgili mitlerin yayılmasını 

gerektiriyor. Türk mitolojisinin şekillenmesinde mitlerin fonksiyonları 

da yardımcı olmuştur, bu da onların mitolojik bakış açısıyla doğrudan 

bağlılığını gösteriyor. Bu fonksiyonlar şunlardır: 
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- mitin aksiyoloji (insani, ahlaki değerler) fonksiyonu. Burada 

mit kendini tarif eden ve ilhama getiren araca dönüşüyor. 

- mitin teleoloji fonksiyonu. Bu mitlerde insanın varlığının 

sebebi, tarihi faaliyetin anlamı ve amacı belirlenir. Teleoloji, yaşamı 

ve evreni amaçlarla gerekçelendiren ve açıklayan bir düşünce biçimi, 

her şeyin bir amaca dayandığını gösteren bir düşünce, varoluşun nihai 

nedenini ifade eden bir kelimedir. Teolojik sebep, tek tanrılı dinlerin 

kutsal kitaplarında düzen ve nihai amaç olan fikir olarak dikkat çeker. 

Örneğin cennet, Tanrı'nın yaratmasının nihai amacı olarak 

düşünülebilir. 

- mitin üç planda gerçekleşen praksiyoloji (insan faaliyeti) 

fonksiyonu. Burada mitin prognostik, sihirli ve yaratıcı-dönüştürücü 

planı hakkında konuşabiliriz. N.A. Berdyayev diyordu ki, tarih - 

yaratılan mittir (Бердяев Н. А., 1990: 26). 

- mitin kommunikativ fonksiyonu. Burada mit dönemlerin ve 

nesillerin arasında koordinatör halkadır. 

- mitin idraki ve yorumlayıcı (etiyoloji ile ilgili) fonksiyonu; 

- mitin kompensator (telafi eden) fonksionu. Bu, mitte reel 

olarak hayata geçirilemez taleplerin bilinçte gerçekleştirilmesi ve 

ödenmesi demektir. 

Ayrıca mitin bilgi verici, regülyatif, signifikatif (işaretlerin 

algılanması) fonksiyonları da vardır (fonksiyon bağımlılık demektir).     

Bunlar mitin özel fonksiyonları. Mit dilinin en eski tarihi bir 

olay olduğu dilin de tarihi olay olmasını gerektiriyor. Dilin oluştuğu 

en eski zamanlarda onun özel ve genel işlevleri mitin özel ve genel 

işlevlerini tekrar ediyor. Bu yüzden “ilk dil” ile mit bilincinin aynı 

zamanda şekillenmesini kabul etmek daha doğru olur, yani sözlü mit 

ilk dilin kendisidir. Dilden tefekkür olayı olarak bahsediyorsak, onun 

işlevlerini, konuşma süreci gibi (sözlü metin) konuşuyorsak, 

özelliklerini anlatıyoruz. Dil hem de matematiksel tefekkürün 

ürünüdür. Dilin işaretler sisteminin oluşmasında matematiksel 

tefekkür de katılıyor. 

Mitin toplam işlevleri ise folklorun genel işlevlerini tekrar 

ediyor. Mitten dünya görüşü gibi bahsediyorsak, onun fonksiyonlarını; 

metin gibi bahsediyorsak, özelliklerini anlatmalıyız.  

Mitolojide olaylar birbiriyle karşılıklı etkide bulunur ve toplum 

hayatında manevi ilişkilerin gelişmesi temelinde gelişiyor. Her bir 

mitolojik toplum kendi mitolojik kuralları ile bu gelişmede gerçekliğin 

karakterli mitolojik düşüncesine boyun eğer, mitolojik karakter 
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efsanevi düşüncenin yaratıcılığı olarak ortaya çıkıyor ve şiirsel 

mitolojik düşünce folklor sorunu olarak daha çok güncellik kazanıyor. 

Sonraki aşamalarda ise şiirsel düşünce değer kazanarak, manevi 

gerçeğe dönüşüyor ve mitolojik inanç düzeyine kadar yükselir. Daha 

sonraki süreçte ise mitolojik inanç mitolojik toplumun varlığını 

düzenleyen sürece dönüşüyor. 

Bilimsel literatürde ilkel toplumu yöneten mitolojik inançların 

topu gibi şiirsel mitolojik düşünceden çok bahsediliyor. Mitolojik 

karakter tefekkürde değer kazanan etik modellerin araştırılmasını talep 

ediyor. 

Bu sorunu öğrenmek için konuya daha kavramsal mitolojik 

bilimsel araştırma mevzuları açısından değerlendirmek gerekir. Bu 

değerlendirmeye mit ve mitoloji motiflerinin yapısına, mitolojik 

zamanın ölüp dirilme motifinin oluşmasında rolüne, mitolojik inanç 

ve mitolojik düşünce hakkında bilimsel bilgilere açıklık getirmek, 

mitolojiye ilkel kültürel yapıların başlangıcı ve evrensellik gibi fiyat 

verilmesi, arketipde olan anlam taşıyan karakterlerin tekrar 

oluşmasının tetkik edilmesi ile ilgili önemli sonuçlar vb. dahildir. 

Sözlü yaratıcılıkta ölüp dirilme sanatsal araç olsa da, o, aynı 

zamanda etnik - milli kimliğin göstergesine de dönüşe bilir. İşte ölüp 

dirilme ona inanan insanın türk oğlu olduğuna işaret ediyor. Ve aynı 

zamanda bu inançtan bahseden mitten haber verir. Tabii ki, bu mitte 

ancak etnik özellik vardır ve burada kendini kavrama süreci 

izlenmiyor. Miti yaratan psikoz bir bilinçtir. Psikoz bilinç ilkel insan 

için yüksek bilinçtir. Örneğin, dehanın zekası da yüksek bilince aittir. 

Delilik ve yüksek ağıllılık sendromu açısından ona 2 türlü bakış 

olabilir. Zekaya inananlar, dediklerini kabul edenler onun hakkında 

doğal mit yaratıyorlar. İnanmayanlar için ise onun fenomenallığı 

“uydurma” görünebilir. Mite inananlar eski mitolojik dönemin hasta 

bilinçli insanlarıdır. Onlar mitin iç içeriğini değil, yabancı içeriğini, 

yani, üst kabuğunu, sosyal düşünceye etkisini esas almışlardır. Mitte 

iç içerik değişendir, dış içerik ise etkiye maruz kalmıyor, biçimini 

değişmiyor. Miti yaratan yüksek sanatsal sözdür. Bu tanım mitin 

yabancı içeriğine ait oluyor, iç içeriğine etki yapmıyor. Bu sanatsal 

söz çoğu zaman uydurma içeriğinde oluyor. Sırf bu yüzden şimdi miti 

uydurma adlandırıyorlar. Mit “bilge akıllı”nın somut olay hakkında 

sosyal gruba kabul ettirdiği düşüncesinin etkisi altında şekillenir. Mit 

ilkel toplumun yarattığı fenomenal bilge söz, duyum, ilk düşünce 

modelidir. Mit kendine özgü sisteme ve yapıya sahiptir. Mitin 
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oluşmasında güven büyük rol oynuyor. Mitolojik bilincin yapısına 

dahil olan sistemli totem düşüncesini buna örnek gösterilebilir. 

Azerbaycan mitolojik düşüncesini yöneten inanç sistemi gibi 

totemizm de sanatsal metinlerde geniş kullanılır. Bu inanç sistemi 

toplumları birbirinden ayıran ortak inançtır, hem de kabilenin hayatını 

düzenleyen bir güçtür. Sanatsal metinlerde ise kurt'un, yahut başka 

hayvanın totem gibi değil, inanç gibi kattığını görüyoruz. Çünkü 

burada toplumun hafızasında herhangi bir hayvan secde edilen varlık 

olarak değil, inanç, ibadet düzeyinde yaşamaktadır. Hayvana kült 

düzeyinde tap edilme ise sonradan tarihsel kendini kavramı 

şartlandırıyor. İşte sanatsal metinde de bu şekilde kullanılan herhangi 

bir totem kült düzeyinde yansımaktadır. Bu süreç ise aşiret toplumsal 

bilincinin davranış şifrelerine dahildir. Düşünce toplumsal bilinçte 

yaşanan değişimleri, örneğin, kabile şuurundan tayfa bilincine 

dönüşümünü daha çok mit aracılığıyla yansıtıyor. 

Mitoloji kültürel formların yapısının oluşmasında önemli rol 

oynuyor ve sonraki dönemlerde o, evrensel içeriğe sahip oluyor. 

Mitolojik bilincin düşünce modeli eski dünyayı olduğu gibi yansıtıyor, 

daha doğrusu dünyayı evrensel açıdan bilinçte yansıtıyor. Mitoloji için 

insan bilincinin ilkinliyi ve eski dünyayı hangi şekilde yansıtması 

önemlidir. Örneğin, dünya mitolojisinde dünyanın ilk insanın 

kaburgasından oluşumunu gösteren mitler müştereklik organize 

ediyor. Bu da şunu gösteriyor ki, dünyayı yöneten güç tarafından ilk 

insanın yaratılması evrenin özünde öngörülmüştür. Fakat bu kuvvet 

kavranmadığı için insanların bilincinde dünyayı yönetenlerin mitolojik 

tanrılar olduğu hakda alt bilinçte düşünceler oluşmuştur. Buradan da 

görüldüğü gibi eski dünyanın antik alimleri eski mitolojini allah'lardan 

bahseden düşünce modeli olarak değerlendirmişlerdir. 

Eski mitolojilerin gelişmesi sanatın oluşmasında büyük rol 

oynuyor. Sanat manevi kültürün bir formu gibi kökenini mitolojik 

bilinçten alır. 

 Mitolojinin evrenselliği onun mitlerinde bir şekilde takip 

ediliyor, arkaik tasavvurların mitolojik yapısını yansıtan şifreleşmiş 

bilgiler de evrensel şekildedir. Bu mitlerde matematiksel, fiziksel, 

biyolojik, tarihsel, dilsel vs. bilgiler gizli işaretlerle yansımıştır. 

Örneğin, türk mitolojisinde tüm bilgilerin çarkı-feleğin yedinci 

katında – çarkı-devvar’da toplanması hakkında mitolojik kavramlar  

vardır. Bu tasavvura göre, tüm laik, dini ve gizli ilimleri öğrenmek 

için sürekli dönen, dairesel şekilde tasavvur edilen mekana girmek 



26 | RAMİL ALİYEV 

 

 

gerekir. Bu mekana dahil olmak da, oradan çıkmak da zordur. Tüm bu 

ilimleri öğrendikten sonra yedinci katta bulunan çarkı-devvar’ın kapısı 

açılır, oradaki kişi çok yüksek zekaya sahip olan peygamber gibi 

mekanı terk ediyor. Bu ise kozmik bilincin kimseye verdiği fırsat 

demektir. Bu mitte mitolojik anlamı anlatmak özelliği onun eski 

kültürün arkaik şekillerinin üzerindeki gizli anlamını ve bilginin 

içeriğini açmaya yönelmiştir. 

Bu arkaik mitin folklorda işaretini Şah Abbas'la ilgili rivayette 

de görmek mümkündür. “Şah Abbas'ın ilime sahip olması” 

adlandırılan rivayette denir ki, bir ev varmış, dönüyordu. Yılda bir kez 

duruyormuş. Kim elini duvara basıyordusa yazı oraya kazınsın, bütün 

düşmüyordu. Şah Abbas elindeki kağıdı duvara basıyor, tılsım 

bütüncül düşüyor. Okuyor, görüyor tılsımdı. Tılsımı okurken ev 

duruyormuş. Şah Abbas evin içindeki bütün tılsımlerı öğreniyor. İlim 

deryası olur (Şeki - Zakatala Folkloru, 2005: 207 - 208).  

Azerbaycan-Türk mitolojisinde, periyodik zaman kavramını 

ifade eden bir dairesel (çark-devvar) zaman kavramı vardır. Çark-

devvar, periyodik zamanın bitiminden binlerce yıl sonra kapıların 

açıldığı kozmik mekanda bir yer. Bu alana giren Şah Abbas, halk 

düşüncesindeki tüm insanlığı temsil eden bir imge olarak binlerce 

yıldır mitolojik bilinçte yaşamaktadır ve oradaki tılsıma elini basan 

gibi devam eden zaman döngüsü tamamlanmıştır. Bu, sıradan bir 

kıyamet mitidir, dünyanın sonunu ve yeniden başlamasını içeren bir 

eskatolojik düşünme modelidir. Yeryüzü ve Gökyüzü aynı alanda 

olduğundan, kozmik mekandaki çark-devvarın yeryüzündeki yaşamın 

sonunu ifade eden eskatolojik mitin bir sembolü olduğu sonucuna 

varabiliriz. Çark-devvarı hareket ettiren rüzgardır. Yeryüzündeki tüm 

eskatolojik yıkımlar arasında rüzgar, üçüncü bir kiyamet yaratabilecek 

bir kuvvet olarak karakterize edilebilir. İkinci yıkım Nuh adına su ile 

ilgiliydi ve Nuh peygamberin adıyla bağlantılı olarak oluştu. İlk 

kıyamet döneminin ne zaman olduğu hakkında hiçbir şey 

düşünemediğimizden bu bizim için bir gizem. 

 Rivayetten anlaşıldığı gibi, sözlü yaratıcılıkta mitologizmin 

katılımı onun mükemmel sisteminin oluşturulması, mifo-sinkretik 

kuruluşun yeni metinde mantıktan yüksek şekilde canlandırılması 

(sebep ve sonuç ilişkilerinin bozulması, çeşitli ad ve mekanların 

mucizevi şekilde uyarlanması, dualism (ikiliğe hizmet eden, 

karakterin kendi yanlış hareketini savunması), eski mitolojik konuların 

özgürce restore olunması, tahkiyeye çeşitli mitolojik motif ve 
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karakterlerin dahil edilmesi, tarihi karakterlerin evrensel anlam ve 

kıyaslamalarla zenginleştirilmesi, sosyal örgütün düşüncesinde 

efsanevi yaşam tarzının mitolojik unsurlarının katılımının mümkün 

olması, doğada sosyal varlığın arketipik konstantlarına (sabit 

miktarlarına) yönelmiş rivayete benzerlik, lirik-felsefi meditasyon 

(tasavvufta olduğu gibi ritüelde de ecdatlarımız dikkati bir yere 

toplayarak, beyni ve bedeni sakinleştiren mantradan - meditasyon için 

duaya benzer yarı müzikal sözlerden yararlanıp, başka şey 

düşünmemişlerdir) vs. folklorda mitten kullanmayı kolaylaştırır. 

Arketip ve fikirler aleminin epik tersi, arketip meselesi ve 

folklorda arketipik karakterler, mitolojik semboller, ritüel ve sanatsal 

yaratıcılık sorunları sanatsal tefekkürde işlek düzeyde olup, sözlü 

yaratıcılıkta da önem taşıyor. 

Sanatsal metinde de herhangi bir inancın kökeninde arketipın 

bulunduğu şüphesizdir. Bu inançlar mitte tasavvurlar arasındaki 

ilişkinin kurulmasından doğar ve genel inanç sistemine dönüşüyor. Bu 

fikrin tasdikini E. Kassirer’in, Y. Meletinsky’nin ve V. Vundt’un 

teorik görüşlerinde buluyoruz. Genel inancın yaşamasında kavrama 

büyük rol oynuyor. O, takım tanışıklık düzeyinde kendi totemi, 

kültünü kavramaya çalışıyor. Kavrama mitin de temel özelliğidir. 

Mitte düzen basit olduğu için oradaki olaylar kolaylıkla fark ediliyor. 

Her sanatsal eserde de mit dünya modelinin tasviri gibi kendi içeriğini 

korur. Bu yüzden onu A. Afanasyev eski şiir olarak adlandırıyor. 

 Mit sözlü yaratıcılıkta yalnız kendisi değil, tüm arketiplerinin, 

karakterlerinin tekrar oluşması ile birlikte katılıyor. Bu ise sözlü 

yaratıcılıkta arketipik anlayışın metnin, karakterin, düşüncenin 

yeniden “canlandırılması”, “diriltilmesi” ile ortaya çıkıyor. Örneğin, 

suya güvende onun arketipinde verimlilik ve kaosla ilgili eski 

düşünceler vardır. Bu özelliklerden mitlerde kullanılması suya ilgili 

karakterin (örneğin, Sara’nın) daha güçlü çıkmasına neden oluyor. 

Mitolojide de din hayatın mavera idrakine dönüşüyor, oradaki 

alegorik-sembolik inançlar ise mit için malzeme oluyor. 

Mitolojik uzayda ise zamanın sanatsal idrak edilmesine 

rastlıyoruz. Mitlerde de uzayın somut işaretleri vardır. Rüya da böyle 

işaretlerden biridir, o, psikomitoloji bilincin yarattığı mitin yaratıcısı 

olabilir. Aynı zamanda uyku uzay zamandaki herhangi melek biçimli 

güçlerin insan beynine aktardığı bilgilerin topu gibi konuşma edur. 

Eski mitlerde kozmik bilinç içinde şerin insanları etkisi altına alması 

tasvir ediliyor. Böyle acunbilimsel mitlerde iki uzay birbirine karşı 
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düşmanca düzeyde karşı karşıya duruyor: Şer dünyasının yarattığı 

evren ve şer gücün düşmanı gibi konuşma yapan mit kahramanı. Bu 

iki uzay içerik bakımından birbirinden tefekkürde ayrılır. Şer güç, 

mitolojik kahraman ve Şeytan karakterleri (Hortdan, Hohan, Cin) 

mitte ve masalda karşı karşıya duruyor ve folklorda acunbilimsel 

mitlerin temel karakterleri sayılırlar. Onlardan folklor yapıtlarında 

geniş kullanımı ise sanatsal fanteziden bağlıdır. 

Acunbilimsel mitlerde zaman ve mekan varlığın yaratıcıları 

olarak takdim ediiyor. Acunbilimsel mitlerden sanatsal yaratıcılığa 

geçerken mitolojik dünyanın manzarası mito-poetik düşünceye tabi 

oluyor. Burada onun doğa dünyası dış dünya değil, o, doğayı kendi 

içinde eritip mitolojik anlamının özel kavşak biçimini oluşturuyor, 

toprak, su, hava, ateş ilkin elementler gibi uzayın ilk unsurlarına 

dönüşüyor. 

 Mitoloji toplumun bellek tarihidir. Toplumu yaşatan amillerden 

biri onun mit sisteminin olmasıdır. Mit sistemi deyince ne anlıyoruz? 

İnsan dünyaya geldikten zıtlarla karşılaşır: Gece oluyor, gündüz 

uyandır, güneş çıkıyor, kuraklık olur, yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. 

Bu, insanın bilincinde önce soyutlama, sonra assosiasyonlar (bilinçte 

farklı tasavvurlar arasında birleştirici ilişki) oluşturur (assosiyativlik - 

toplama eylemine ait gruplandırma kanununun diğer adıdır. Bu terim 

latin sözü olup “ilişki kurmak” demektir (Bu terimi matematiğe ilk 

kez 1843 yılında R. V. Hamilton getirmiştir). Demek yağmuru 

yağdıran güç var. İnsan bu kuvveti fantastik ve alt bilinçte oluşmuş 

esrarlı bir kuvvet olarak idrak ettiği zaman onu kendisi için karaktere 

dönüştürüyor. Mitolojik bilinçte oluşturulan her bir mitolojik karakter, 

düşünce ürünü sistem halinde birleşerek, mitolojik dünya modelini 

yaratıyor. Bu modelde insan kendi yerini de tayin eder. İnsan dünyayı 

idrak ettikçe, onun somut mit türlerini de yaratıyor. O, sanatsal sözü 

simgeliyor, onu sakral içerikte ve magik, fetiş, totem, hayvan şeklinde, 

antropomorf şekillerde benimsiyor. Mitolojik şuurun yüksek 

gelişmesinde onun yapısal şekillerinin (animizm, animatizm, 

animalizm, fetişizm, totemizm, antropomorfizm, sembolizm, magiya, 

şamanizm vs) sonunda oluşan simgeleme mit yaratıcılığını yapan 

temel unsurlardan sayılır. Nitekim sembol mitin içinde model yaratıcı 

araç gibi kapalı olarak kalıyor. Kısacası, sembol mitin iç doğasında 

yaşıyor. Mit bilinci mitolojik dünyayı simgeler aracılığıyla yönetiyor. 

Genel olarak mitolojik bilincin formülü animatizmden fetişizme, 

oradan da totemizme ve nihayet antropomorfizme olan atılımların mit 
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simgesine dönüşmesi ile belirlenir. Animatizm bu eşitlikte tarafların 

tüm işaretlerini kendisine tabi ediyor. Nitekim animatizm hem 

fetişizm, hem totemizm, hem de antropomorfizm kendisinin temel 

embriyonu yaşatıyor (can, ruh). Bütün bu aşamaların yarattığı mit ise 

eski ecdadımızın bilincindeki dünya modelini anlatır. Mitte dünya 

modelinin oluşması da herhangi bir mitolojik estetik düşüncedeki 

kaotik kontrol etmeden düzenli yönetmeye geçiş sırasında gerçekleşir. 

Konuya bu açıdan yaklaşınca görüyoruz ki, Azerbaycan mitolojik 

gerçekliğinin kaostan gelişerek, uyuma kadar yükselişinin kendisi bir 

sistem oluşturuyor. 

Sembol nesnenin özelliklerini yansıtan alamettir. Sembolizmın 

ayrıca, hem de özel bir aşama olarak değil, aşamaların kendisinden 

kaynaklanan bir dal olarak değerlendirilmesi amaca uygundur. Hem 

de sembol epik düşüncenin iç kalitesidir. Ayrıca olarak animizmin, 

totemizmin, fetişizmin yansıdığı folklor metinlerinde simge hem de 

işaretler sistemidir. Simge aynı zamanda magiya ile de (magik 

sembollerle) ilgilidir (Magiya – evrensel içerikli olup efsun, sihir, 

büyü, fal, tilsim, bağı gibi mistik amelleri birleştiren düşünce 

sistemidir. Kelimenin kökünde eski Med kahinlerine denilen mag sözü 

duruyor). 

 Mitolojik zaman antik dünyanın insanlarının gözünde geçmiş, 

şimdiki ve gelecek zamanların karşılaştırılması sonucunda ortaya 

çıkan zaman boyutu. Bu zaman çevresinde alt bilinç kendisinin çeşitli 

çağlarda oluşan mitolojik inançlara, düşünceye, arkaik yapılara 

dayanan modelini oluşturuyor. İki boyutlu ve üç boyutlu zaman 

çevresinde mitolojik çağın insanının yaşadığı tarihsel dönem onun 

“şimdiki zamanı”nı, atalarının yaşadığı dönem geçmiş zamanı, 

neslinin yaşayacağı dönem ise gelecek zamanı gösteriyor. 

Mitolojik zamanın idrak edilmesi mitolojik kuruluşları 

fanteziden çıkarıyor ve efsunun gücünü ona karşı koyuyor. Efsun 

kendi faaliyetlerinde gücünü göstermek için totemizm ve fetişizmden 

kullanıyor. Örneğin, masal kahramanının köpeğe döndürülmesi 

efsunun gücünün fetiş aracılığıyla idrak edilmesini gösteriyor. Bu 

süreçte (toteme dönüştürmede - reenkarnasyon) totem ile efsun 

arasında arzu etmeyen ters ilişki oluşur. Kahramanın denenmesi 

sürecinde efsun büyük rol oynuyor. Masallarda bu süreç köpek totemi 

ile ve birtakım hayvanlarla ilgili oluyor. Masallarda mitolojik zamanın 

idrak edilmesi sürecinden sonra efsun düşüncesi oluşuyor. Masalı bu 

dönemin ilk yaratıcılık ürünü olarak değerlendirebiliriz. 
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Eski halkların her birinin geçtiği gelişme yolunda efsun özel 

inanç biçimi olarak kutlanmaktadır. Efsun sembolle ilgili olup sözün 

gücüyle insanın psikolojisine etkiliyor, efsun ilkel dini görüşlerle 

doğrudan ilgilidir. Efsunda oyların alliterasyonundan, ritmden, farklı 

seslerden kullanılır. Sözün sihirinden, gücünden kullananlar ise en 

yüksek estetik değerler yaratmışlardır. Azerbaycan folklorunda magik 

örneklere yeterince rastlanıyor. Azerbaycan destan geleneğinde, “Aslı-

Kerem”de efsunla ilgili olumsuz karakterlerin seçimi onların 

karakterine uygun geliyor. Örneğin, Siyah papaz (Kara Keşiş) magik 

güce sahiptir. Onun sihirine karşı Kerem'in hakk aşıklığı duruyor. 

Efsunun yüksek gelişimi fetişizmi uyandırıyor. Eğer efsun ve büyüde 

çeşitli eşyalara güven artıyorsa, ister istemez bu eşyaların da magik 

gücüne güven oluşuyor. Bu da aynı eşyanın fetişleşdirilmesine yol 

açıyor. 

Türk mitolojisinde ortak olan aşamalardan biri de totemizm. Sırf 

totemizm ve diğer mitolojik bilinç düzeylerinin oluşmasından ve 

gelişiminden sonra antropomorf karakterlerin oluşumu süreci 

başlamış, çeşitli av tanrısı, su tanrısı vb. kavramlar meydana gelmiştir. 

Kutsallaştırılan, hatta totem gibi secde edilen ağaç, bitki, hayvan, 

çiçek vb. sırasıyla insan olarak tasavvur ediliyor, karaktere dönüşüyor, 

onların üzerine insana özgü olan sıfatlar veriliyor. Bu ise sözlü 

düşüncede antropomorfizm aşamasıdır. İşte yukarıda belirtilen 

animizm, fetişizm, totemizm, antropomorfizm, sembolizm, magiya, 

efsun, simgeleme vs. aşamalardan sonra ilkel bilincin ürünü gibi eski 

mitolojinin embriyoları oluşuyor. Mitolojinin gelişmesinde başlıca 

rolü halkın sanatsal düşüncesi oynuyor.  

Mitolojinin ortaya çıkmasında temel rol, insanların fikri ve ideal 

insan hakkında anlaması ve sosyo-mitolojik düşünmesi tarafından 

oynanır. Mitoloji, idealar dünyasının bir ürünüdür. Mitolojinin ilk 

embriyosunun ortaya çıkışı, kabilelerin fantastik bilincinde zamanı 

geri döndürmek sürecinin başlaması ile ilişkilidir. İlkin ritüelin 

oluşması kabilenin yönetilme eğilimiyle ilgili yaranan mitolojik 

yapıya ibadetin etkisiyle yönetici bilgenin, kabilenin kutsal hayatı 

onuruna söylenen şarkılardaki nesneye övgüler bilinçaltında bir örf 

olarak kalır, gelenek haline gelir ve defalarca tekrarlanıyor, ibadetin 

etkisiyle her yıl genişler, dini bir içerik kazanır, inanca dönüşür, 

toplum tarafından kabul edilen ve kutsallaştırılan bir ritüel haline gelir 

ve sürecin örgütlenmesine yol açar. 
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 Mitoloji görüş sistemi tam istikrara kavuşana kadar bu tarihi 

gelişim aşamalarından geçmiş, ne kadar milyon yıllar içinde ilkel 

bilince hakim olmuştur. Bu görüş eski alt katmanlardan süzülerek, 

folklor dünya bakış açısını yaratmıştır. Mitolojik düşünceden folklor 

düşüncesine geçince mitolojik bilincin yarattığı dünya görüşü sistemi 

mit yaratıcılığından folklorun sanatsal şiirselliğine dahil olup, birçok 

janrların oluşmasına da katkıda bulunmuştur. Mitolojik bilinçten 

tarihsel bilince geçiş, aslında bu halkların kendini ifadesının yeni bir 

aşamaya - folklor duyumuna geçişi demekti. 

Mitolojik düşüncenin içeriğinin öğrenilmesi büyük önem 

taşıyor. Mitolojideki evren mitler halkların folklor kültürlerinin 

araştırılmasında önemli rol oynuyor. Bu, belli bir uzay ilişkilerinin 

çözümüne hizmet eden evren mitler aracılığıyla kendisini oluşturuyor. 

Evren mitlerde evren zamanın yer değişmesi bile mitlerin yeni 

oluşmasına etki ediyor. Eski zamandan bugünkü zamana veya gelecek 

zamana atılımların gerçekleşmesi, zamanın yaşlı erkek, yaşlı kadına 

benzer şekilde kutsallaştırılması onun temel özelliğidir. 

 Dünyanın birçok halklarının kendi mitolojik dünya görüş 

sistemleri vardır. Bu sistemler onların mitolojik tarihçesini kendinde 

yaşatan dünya görüşü yansıtıyor. Bütün bu dünya görüşlerini 

birleştiren ise dünya halklarının arkaik dönemlerinin birbirinden pek 

ayrılmaması oldu. Ta sınıflı toplum oluşana kadar eski dünyanın 

kabilelerinin örf- geleneği, ilkel dini görüşleri, ritüelleri vs. birbiriyle 

aynı teşkil etmiştir. Buraya kadar, elbette belirli coğrafi koşulları da 

dikkate almak zorunludur. Belli mekan farklılıklarının yarattığı bazı 

ufak değişiklikler çok da göze çarpmadan çeşitli inançların, örf-

geleneklerin, ritüellerin içeriğinde keskin farklar yaratmamıştır. Tabii 

ki, burada toprak komşuluğu da önem taşıyor. Böyle komşulukta 

yaşayan eski aborijin kabileler birbiri ile belirli ekonomik ve sosyal 

ilişkilere girerek, kendi yaşamlarını, sosyal varlıklarını tutamayıp 

biliyorlardı. Bu ilişkilerde başka siyasi ilişkiler öngörülmese de, 

herhalde eski sosyal toplulukların varlığına etkileyebilecek kalite 

değişiklikleri de oluşabilecek biliyordu. Bu siyasi ilişkiler akrabalık 

ilişkilerine, belli ittifaklar içinde birleşmeye yol açıyordu. Tüm bu 

bağlantılar, ilişkiler eski aborijinlerin dini - laik görüşmelerinde, 

ekonomik hayatlarında, günlük yaşamlarında oluşan etkiler gibi 

anlaşılıyor, daha sonraki çağlarda ise onların eski mitolojilerinin 

birbirinden kaynaklanmasına neden oluyordu. Bu, birinci sebep olarak 

öngörülebilir. 
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 Eski kabilelerin birbirinin ahlakına, yaşamına, dini bakış açısına 

olan etkisinin ikinci kaynağı ise daha eski kabilenin üstün dini dünya 

görüşünün ondan nispeten genç olan kabilenin sosyal hayatına yaptığı 

etkidir. Bu süreçte diğer etkileşimlerin, örneğin, askeri seferlerin 

sonucunda zorla kabul ettirilen dini dünya görüşmeden de söz açmak 

olur. Tüm bu sebepler eski kabilelerin sosyal-manevi, ruhani 

hayatında yaşanan yakınlaşmaların sonucunda yaşana bilir. 

Azerbaycan halkının da eski mitolojisinin kökeninde birçok 

düşünce biçimleri duruyor. Bu biçimler içinde en çok göze çarpan 

toplumsal-manevi ilişkilerin yarattığı modellerdir. Karşılıklı ilişkilerde 

eski kabilelerin mit kuruluşları da rol oynuyor. Etkileşimler 

sonucunda arketip modeller mitolojik sistemler kurarak epik ortamda 

somut içerik alarak, mitin türlerini sağlıyor ve folklor dünya görüşüne 

geçiş başlıyor. 
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ŞİFAHİ HALK YARATICILIĞININ MİTOLOJİK DÜŞÜNCE 

KAYNAKLARI 

Azerbaycan şifahi halk yaratıcılığı tarih ve zaman itibariyle en 

eski yaratıcılıktır. Sözlü halk yaratıcılığının tarihine baktığımızda, 

onun ilk örneklerinin uzak yüzbin yılların arkaik dönemlerinde 

oluştuğu sonucuna gelebiliriz. Bunu arkeolojik bulgular da kanıtlıyor. 

Sözlü halk yaratıcılığının tarihi zaman-zaman ecdatlarımızın yarattığı 

sözlü folklor örneklerinin tarihidir. Sözlü halk yaratıcılığının tarihi 

zamanla bağlılığı ise ecdatlarımızın düşüncesinde sözlü folklor 

geleneğinin oluşmasında ortaya çıkıyor. Demek ki, şifahi halk 

yaratıcılığı nesilden nesile aktarılan toplu edebiyattır. 

Sözlü halk yaratıcılığının özgün tarihsel gelişim aşamaları 

vardır. Onun en eski gelişim aşaması üsluplarla ilgilidir. Bu üslupların 

içinde lirik, epik ve dramatik üslupların isimlerini çekmek olur. Üslup 

sözlü konuşmaya ait bir sorundur. Herhangi sanatsal örnek sözlü 

konuşmada oluşuyor, sonra üslubi özellikler taşıyor. Örneğin, lirik 

üslubun yarattığı sanatsal örnekler cilalandıktan ve çoğaldıktan sonra 

folklor metinlerine dönüşüyor. Demek ki, folklor metni herhangi 

sanatsal üslupta sözlü şekilde oluşan sanatsal örnektir, çoğaldıktan ve 

seçenek yarattıktan sonra folklor yaratıcılığını meydana getirir. Sözlü 

halk yaratıcılığı ile folkloru birbirine az da olsa birleştiren her ikisinin 

üslup özelliklerine sahip olmasıdır. Sözlü halk sanatının lirik, epik ve 

dramatik kuralları ile oluşan sanatsal örnekler önce sözlü sanat 

geleneğinde kendini kanıtlıyor, toplandıktan ve yazıya aktarıldıktan 

sonra bu metinlerin hepsi toplu şekilde folklor adını taşıyor. 

Folklorun oluşmasında onun şifahiliyi, sanatsallığı, 

gelenekselliği, imzasız olması, mirasçılığı, tarihselciliği, 

kolektivizasyon, transformasyon, interpretasyon vb. temel rol 

oynuyor. Belirtelim ki, bu özellikler folklora aittir. Tüm sözlü halk 

yaratıcılığı örneklerinin günümüze kadar gelip çıkmasında bu 

özelliklerin büyük rolü olmuştur. Bu özellikler folklor üsluplarının 

sözlü konuşmada oluşmasına katkıda bulunmuştur. Demek ki, lirik, 

epik veya dramatik metinler bu özelliklerin hepsinden yararlanarak 

üslubun biçimini oluşturabilir. Kısacası, üslup folklorda formun 

kurucusudur. Folklor eserleri kendi tarihsel gelişim dönemini 

tamamladıktan sonra sabit metin biçimini, metnin özelliklerini 

kazanarak janr yaratmaya maruz kalıyor. Bu da başta dediğimiz gibi, 

birkaç kez kayda alındıktan sonra metnin seçeneklerinin çoğalması ile 
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ilgilidir. Bu, janrlaşmanın ikinci alametidir. Sözlü halk yaratıcılığı 

türlerinin oluşmasında temel rol oynayan ise ecdatlarımızın 

düşüncesinde mitolojik bilinçten tarihsel bilince geçişin yaşanmasıdır. 

Edebiyattaki janrları oluşturma özelliğine göre sözlü halk 

yaratıcığındaki janrlarla kıyaslamak olmaz. Sözlü halk yaratıcılığında 

janrların şekillenmesinde bireysellik birliği oluşturan sanatsal 

kalitedir. 

Biz yukarıda sözlü halk yaratıcılığının tarihsel gelişim yolundan 

kısmen konuştuk. Sözlü halk yaratıcılığının tarihsel gelişim yolu 

ecdatlarımızın mit düşüncesi ile doğrudan ilgilidir. Mit düşüncesi 

denildiğinde ecdatlarımızın yaşadığı tarihi zamanın somut çevresinde 

onların doğa, ilkel toplum ve uzay hakkındaki tasavvurlarının toplusu 

anlaşılmalıdır. O zamanın çevresindeki bu tasavvurlar belli binyıllar 

içinde tefekkürün eski biçimini oluşturuyor. Net belli olmayan birkaç 

binyıl sonra mitolojik düşünce dünya bakış şeklinden çıkarak belirli 

ahlak ve davranış tipine dönüşüyor, ilkel toplumun yaşam normu için 

gereken sözlü nakledilen rivayet biçimini alıyor. Bundan sonra bu 

rivayet şeklini almış sözlü metin şeklindeki mit dünya görüşü 

tefekkürde belirli türlere parçalanıyor. Mitin çeşitleri aşağıdaki 

bölümde takdim edilebilir: 

1. Etiyoloji ile ilgili mitler. Bu mitlerde yaratılışın, olayların, 

eşyaların, tarihsel isimlerin (toponimi) vs. kurulmasının nedeni izah 

edilir. 

2. Eskatoloji mitler. Bu mitlerde dünyanın sonu hakkında 

bilgiler veriliyor. Böyle mitleri kıyamet mitleri de adlandırıyorlar. 

3. Takvim mitleri zaman, aylar, günler, yıllar hakkında bilgileri, 

yılın bölümlerinin, gece ve gündüzün insan hayatında oynadığı rolü, 

çiftçilikle, eski kültürün diğer türleri ile ilgili ritüelleri vs. yansıtıyor. 

4. Kozmogonik mitler eski ecdatlarımızın yaratılışla ilgili 

düşüncelerini yansıtıyor. Ecdadımızın evren düşüncesine dünya, 

burçlar, Ay, Yıldız, Güneş, yağmur, rüzgar, bulut, şimşek, gök vs. 

yaratılış hakkında mitolojik tasavvurlar dahildir. 

5. Dini mitler ise cennet, cehennem, melekler, dini şahsiyetler ve 

tanrı hakkındaki dünya görüşü kapsıyor. 

6. Totem mitleri de eski düşüncede insanla hayvanın herhangi 

şekilde akrabalığını yaşatan eski metinlerdir. Bu metinlerde bazı 

hayvanlara yaratıcı, demiurgos olarak bakılıyor, insan neslinin 

oluşmasında totemin rolü aydınlatılıyor. 
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7. Hayvan mitler. Bu mitlerde hayvan ve kuşların şahıs gibi 

kavranılmasına ve metaforlaşmasına yer veriliyor, bu özelliklerden 

daha çok hayvan ve antropomorfik mitlerde kullanılır. 

8. Antropogonik mitler. Bu mitlerde dağ, taş, genelde doğa şahıs 

gibi kavranılıyor, insana özgü özellikler eşya ve nesnelerin üzerine 

aktarılır, onlar canlı tasavvur ediliyor. Bu mitlerin ecdat mitlerine 

fazla yakınlığı vardır. Antropogonik mitlerde ilk insanın oluşması 

daha çok dini içeriktedir. Bu mitlerde ilk insanın Allah tarafından 

kilden yaratıldığı tasvir edilir. L. Y.  Şternberg ikiz mitlerini 

antropogonik mitlere ait ediyor. Bu mitlerde ikiz insanlar ilahi ve yer 

kadınından doğar. 

9. İlk insan (ecdat) hakkında mitler. İlk insan hakkındaki 

mitlerde de etiyojilik hissedilmektedir. Fakat burada etiyolojilik sebep 

değildir. Bu tür mitleri etiyoloji ile ilgili mitlerin içinden ayırarak, 

bağımsız mit türü olarak yaklaşmakla ecdatlarımızın soyunun 

kimlerden başladığını düşünüyoruz. Eski türk tasavvurunda ilk insan 

Oğuz, Akoğlan, Ay-Atamla Ay-Anamın evliliğinden doğan Yalngık 

oğludur. Bu tür mitlere Oğuz, Akoğlan, Yalngık oğlu hakkında 

metinler örnek gösterilebilir. 

10. Ruhlarla ilgili mitler. Böyle mitler ecdadın o dünya hakkında 

düşüncelerine kapanır. Bu mitlerde ruhlar iyiliksever ve kötü ruhlara 

ayrılır. Ruh tutma hakkında metinler de bu mitlere dahildir. Ruhlarla 

ilgili mitleri animist tasavvurlar yaratmıştır. Animist izlenimlere göre 

tüm canlı, eşya ve nesnelerin özgün ruhu vardır. 

11. Etnogonik mitler. Bu mitlerde soy, kabile, aşiret veya 

kavimlerin kurulmasından bahsediliyor. 

12. Dünyanın kurulması hakkında mitlerde de adından 

anlaşıldığı gibi, ilk insanların evren tasavvurları kendine yer etmiştir. 

Bu mitlerde de yaratılışın nedenleri anlatılmakta. Dünyanın kurulması 

hakkında bitkin fikirlere "Avesta"da daha çok rastlanıyor. Kuran'da da 

dünyanın ilk defa Allah tarafından 6 güne yaratıldığı görüşü ileri 

sürülüyor. 

13. Bu safa fitonimik mitleri de eklemek olur. Böyle mitler ağaç 

ve çeşitli çiçeklerle ilgili oluyor. 
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TÖREN FOLKLORU 

  Tören folkloru sözlü halk yaratıcılığının en ilginç ve geniş 

kapsamlı alanlarından birini teşkil ediyor. Adından anlaşıldığı gibi, 

tören folkloru yazılı edebiyattan daha önceki dönemlerin ürünüdür. 

İlkel insanlar doğadan ayrılmadığı bir dönemde onlar için anlaşılmaz 

olan tabiat kuvvetlerinin etkisi altında idiler. Onlar doğanın bugün 

anlaşılan olaylarını olağanüstü şekilde kavrıyor, onları kendi 

bilincinde mavera güc hesab ediyorlardı.  Hatta onları emrinize etmek 

için ellerinden geleni esirgemiyorlardı. İlkel insanlar bunun için çeşitli 

teknik yöntemlerden kullanıyorlardı. Burası öncelikle ilkel insanların 

dansla eşlik edilen ritüel hareketlerini dahil edile biliriz. Bu ritüel 

hareketler magik sözlerle eşlik ediliyordu. Bu magik sözler ritmik, 

eklem ve hazin sedalarla bir yerde ifa edilerek sonraları şarkı şekline 

geliyordu. Sözlü halk yaratıcılığının tarihine baktığımızda görürüz ki, 

bu halk yaratıcılığının geçtiği bütün tarihsel dönemlerde türkülerin 

oluşması, yayılması ve sözlü repertuvara dahil olması çeşitli 

görüşmelerle ilgili olmuştur. 

 İlkin ilkel görüşmede ilk törenlerin temelinde ritüel tasavvurlar 

durmuştur. Bu ritüel tasavvurlar, genellikle, doğayla yüz yüze gelirken 

ilkel insanlar için doğa güçlerinin "öfkesini yumuşatmayı" hayata 

geçiren ritüellerin içeriğini teşkil etmiştir. Örneğin, ilkel insanlar 

yıldırımın çakmasını, sellerin akmasını vs. doğa olaylarını gayri-

olağan karşıladıkları için bu olayları bir ilahi gücün onlara öfkesi 

olarak değerlendirmişlerdir. Bütün bunlar alt bilinçte ilk mavera 

yürürlüğe olan güveni yaratmış ve onların şerefine ritüeller organize 

etmeye sevk etmiştir. 

 Güveni yalan yaratıyor. Yalan özeldir, o gerçeğe dönüştüğünde 

kitlenin idrak ettiği gerçek oluyor. Yalan kitle şeklinde olunca inanca 

dönüşüyor. Örneğin, biz diyoruz ki, yılan gökte yıldız görmese ölmez. 

Bu yalandır, ama bütün kitlenin inancı olmuştur. Bu bilinçte yalanın 

çabuk algılanmasından kaynaklanıyor, "doğru" ise bilinçte kolay 

kavranılmaz. O, gerek pratik bilinçten geçsin, kendini kanıtlasa, 

onaylansa "doğru"ya dönüşür. 

 Güven dış etkilerin sonucunda oluşmuş, özelleşmiş şekle ve iç 

içeriğe sahiptir. Bu etki psikolojide iyi veya kötü özellikli iz bırakırsa, 

bu güvenin oluşmasına neden oluyor. Güvenin oluşmasında telkin ve 

inandırma büyük rol oynuyor. 
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 Güvenin içeriğinde özelleşme vardır. Bu özelleşme bir olaya, 

eşyaya, sürece vs. aittir. İnançta ise genelleme ve kitleye özgünlük 

vardır. Güven bu kitleye özgünlüğün sonunda inanca dönüşüyor. Kitle 

için olan inançlar ritüellerin ilkel biçiminin düzenlenmesinde rol 

oynuyor. Ritüeller sosyal anlamı pek anlaşılmayan geçirilen magik 

kelime oyunu ve manipülasyondan - hareketlerden ibaret olmuştur. 

Ritüel özel içerik taşıyor ve kabilenin geniş üyelerinin sakral 

danslarını kendinde yansıtıyor. Bütün ilkel topluluk yapısı döneminde 

ne kadar ilkel tanrı olmuşsa, o kadar ritüel dünya görüş olmuştur. 

Böyle söylemek mümkünse ritüel ilkel toplumunun yarattığı kendine 

özgü dünya görüş sistemidir. İlkel topluluk yapısı yeni toplumsal 

yapıyla telafi edildikçe ritüelin sosyal anlamında da değişiklikler 

yaşanıyor. Örneğin, aşiret yapısı sisteminde ritüelin sosyal anlamı 

değişmeye başlar. Alt bilinçte kabul edilen ilk yaratıcıya olan bakış ve 

onun şerefine yapılan ritüeller biçimini değiştiriyor. Ritüel yıpranan 

zaman yeni toplum için arkaik düşünce sistemine dönüşüyor ve 

inancın yeniden formuna uygun olan, ritüelden üstün hareketlere 

dayanan tipik söz, türkü ve hareketlerle icra ediliyor. Ara aşamada 

olan böyle manipulyativ danslar genel içerik taşıyor, eski tanrı'nın tüm 

olumlu özelliklerini övüyor, onun şerefine okunan genel şarkı tipini 

oluşturuyor. Bunlar henüz kendi kendisinde tam tören biçimi değil ve 

düşüncede ilkel topluluk yapısı ile kölelik düzeni dönemlerinin 

kendine özgü ritüelden üstün dünya görüş biçiminin oluşması 

demektir. Bu dönemde mitolojik bilinçte ilahların oynadığı rol, onların 

ilkel insanların bilincindeki fonksiyonları artık istikrara kavuşmuştu. 

Bu nedenle somut mitolojik tanrı'ya ithaf edilen ritüel de kendi 

toplumsal anlamını daha da genişletmiştir. Bu anlamda ritüel artık 

sosyal işlevini, etkileme olanaklarını daha da artırmıştı. Ritüelin ilkel 

insanların hayatında oynadığı rol mitolojik bilincin bütün tarihi bir 

dönemde oynadığı role eşittir. Yani ritüel de mitolojik bilincin bir 

parçası olup, onun sosyal hayatını düzenleyen toplumsal bir olaydır. 

Ritüel bu nedenle sosyal olaydır ki, toplumun siyasi-sosyal yaşamını 

düzenler, ilkel toplumun tüm üyelerini kapsıyor. İlk önceki 

dönemlerde ritüel özel olay olsa da, alt şuurdan geçerek sosyal içerik 

taşımış ve böylece onların, ilkel toplumun yılın belli dönemlerinde 

onların hayatını düzenleyen güce dönüşmüştür. 

Mitolojik bilinçten tarihsel bilince geçiş gerçekleştikten sonra 

ritüellerin de içeriğinde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Genel 

olarak, tarihin gelişim aşamalarına bakarsak, tarihsel bilincin yarattığı 
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sanatsal bilincin de insanların hayatında nasıl önemli rol oynadığını 

görmek mümkün. Folklorun da tarihi bu sanatsal bilincin yarattığı ilk 

örneklerden başlıyor. 

 İlk sözlü metinler ritüellerin uygulandığı dönemden itibaren 

şekillenmiştir. Mitolojik bilinçten tarihsel bilince geçiş döneminde de 

bu metinler öncü rol oynamış, bir tanrıya ithaf edilen türkü gibi oluşsa 

da, sonradan onların etrafında özel metinler, mitler oluşmuştur. Bu 

yüzden mitler aynı zamanda dünya görüş olarak adlandırılıyor. Çünkü 

mitlerde ilkel toplumun tüm ahlak kuralları yansıyordu. Sanatsal 

bilincin oluştuğu dönemde bu ahlak kuralları ve dünya görüş sistemi 

ilkel toplumun tüm kesimlerini kapsayan sanatsal metinlerde 

yansıtılıyordu. 

 Tarihi şuur ritüellerin de toplumsal işlevlerinin değişmesine 

neden olmuştur. Tarihsel bilinç aynı zamanda ritüellerin sosyal 

içeriğinin değişmesine neden olmuş, yeni içerikli ritüel - törenlerin 

yapılmasına ortam yaratmıştır. Peki ritüel niye törenle telafi 

edilmiştir? Bu sorunun cevabını ritüelin yarattığı özel inanç 

biçimlerinin genel inanış biçimleri ile telafi edilmesinde aramak 

gerekir. Örneğin, kış ve yaz mevsimleri ilkel insanların bilincinde şer 

ve hayır güçler gibi kalmış, insanların hayata bakışını yansıtmıştır. Kış 

onların nazarında şer gücü temsil etmekle birlikte, antropomorf imge 

gibi yazın düşmanına dönüşmüştür. Yaz ise ölüp dirilen tanrıyı şuurda 

oluşturmuş, kıştan sonra baharın gelişi çiftçilikle ilgili ölüp dirilen 

tanrının şerefine düzenlenen törenle kaydedilmiştir. Tören o zaman 

geniş şekil alıyor ki, kabileden büyük kitlelerin bayramına dönüşüyor. 

Bayram toplumsal taleptir. Eğer yılında bayramların sayısı az olursa, 

kitle psikoz durumuna düşer. Bayramların keçırılmesinin sosyal 

sebebi kitlenin otomatik davranışı - psikolojik alışkanlığı ile ilgilidir. 

Bu, kitlesel psikoz yaratabilir.  

Töreni nitelendiren diğer bir özellik orada ifa edilecek türkülerin 

çeşitlerinin bol olmasıdır. Örneğin, Nevruz bayramı ile ilgili 

düzenlenen şenliklerde çeşitli türküler ifa edilir. Bu da şunu gösteriyor 

ki, Nevruz bayramı kendi çevresine göre sadece ritüeli, hatta töreni de 

yenmiştir. Kısaca sözümüzü şöyle ifade ede biliriz ki, ritüel dar bir 

çerçevede oluşmuştur, bir türkü tipi ve manipulyativ hareketle eşlik 

ediliyor. Törende ise türkünün sayısı arta biliyor ve yine manipulyativ 

hareketlerle bir yerde icra ediliyor. Örneğin "Güneşi davet" töreninde 

ilk doğan güneşi karşılamak için insanlar dağa çıkıyor, kurban 

kesiyor, danslarla birlikte türküler ifa ediyorlardı. Güneş onların hepsi 
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için yaratıcı güç idi, tek tek nesillerin değil, tüm taifenin nazarında 

ilahi güç idi ve güneşin onuruna düzenlenen törende o, senenin belli 

gününde, diyelim ki, yaz kabağı toprağı ısındıran, ona hayat bahşeden 

güç olarak anılıyordu. Bu da töreni ritüelden ayıran temel farktır. 

Törenin toplu olması tanrılara inanan kitlenin daha çok geniş 

toprakları kapsamasından bağlıdır. Kitlenin sayısı ne kadar çok olursa, 

tören daha yüksek düzeyde yapılır, sosyal içerik kazanır. Törenin en 

yüksek formu bayramlardır. Bayramlar,  bir kural olarak, genel halk 

içeriği taşıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsıyor. 

 Törenin bir diğer temel özelliği onun genişleme özelliğine sahip 

olmasıdır. Bu özellik törenin bayrama dönüşmesinde önemli rol 

oynuyor. Fakat bu özellik hiç de bütün törenlere ait değil. Örneğin, bu 

genişleme özelliği düğün törenine ait olsa da, onu bayrama çevire 

bilmiyor, ayrıca yas töreni de genişleme özelliğine sahip değil. O, 

ailenin, neslin genel kederi kimi kalıyor. 

Azerbaycan'da törenlerin sayısı çok fazladır. Onların bazıları 

özelleşiyor, bazıları toplu şekil alıyor, bazıları ise unutulmaktadır. 

Törenler çeşitli inançlara dayanan ilkel insanların dünya görüşünden 

bağlı olarak, zamanla hafızalardan siliniyor. Fakat törenler unutulsa 

da, bu törenlerde okunan lirik şarkılar henüz hafızalardan 

silinmemiştir. Bu alanda Azerbaycan folklorculuğunda büyük 

çalışmalar yapılmış, en eski şarkılardan tören türkülerine kadar tüm 

metinler sergilenmektedir. Bu türkü metinlerinden araştırmamızda 

yeri geldikçe kullanacağız. 

* * * 

Tören (geniş anlamda ritüel) sözlü halk yaratıcılığının en eski 

yapılarından biridir. Tören folkloru Azerbaycan şifahi halk 

yaratıcılığının en zengin kollarından birini oluşturuyor. Tören folkloru 

sözlü yaratıcılığın daima ilgi uyandıran alanlarından biri olmuştur. 

İlkel insanlar doğayla yüz yüze kaldıkları dönemlerde doğa olaylarını 

mitolojik biçimde anlaşıyorlardı. Buna neden onların bilincinin doğası 

içgüdüsel biçimde kavraması idi. İlk olarak ilkel insanlar doğa 

olaylarını duygusal - romantik algı yoluyla idrak edip onlara 

ilişkilerini gösteriyorlardı. Tabiat kuvvetleri karşısında olan korku 

tabiatla insan arasındaki ilişkilerin olumlu şekilde çözümüne neden 

oluyordu. İlkel insanların bilincinde bu tabiat kuvvetlerinin gayri 

adiliyi de bu işte çözüm edici rol oynuyordu. Onların bilincinde yer 

alan doğan "gayri adi imgeleri" farklı güven ve inançların oluşmasına 
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yol açıyordu. Böylece, ilkel insanların tefekküründe imgeye çevrilen 

tanrılar silsilesi yaranıyordu. 

Ritüel türküler, ayrıca tören türküleri lirik üslubun yarattığı en 

eski şiir türlerinden biridir. Ritüel türküsü ile tören türküsü arasında 

köklü farklılıklar vardır. Ritüel türküsü kabile üyeleri tarafından 

herhangi bir sürecin uygulanması sırasında ifa olunur ve sırf kabile 

yaşamını yansıtıyor. Ritüel türkülerin eski metinleri bugünkü tören 

türkülerinin içinde kendini kısmen korur. Azerbaycan mitolojisinde da 

mitolojik tanrılara ithaf edilen birçok ritüel türkü vardır. Örneğin, 

bugünkü Yel dede hakkında okunan tören türkülerini bu mitolojik 

tanrının şerefine okunan türkü tipi hesap ede biliriz. Tören 

folklorunun, özellikle türkülerin öğretilmesinde aşağıdaki ilkelere 

uymalıdır. 

1. Tören türküsünün genel türkü içinde yerinin belirlenmesi; 

 2. Tören türkülerinin konu, arsa, motif vs. ile ilgili sisteminin 

açılması; 

 3. Şarkı janrının biçim özelliklerinin araştırılması; 

 4. Ritüel türküden tören türküsüne geçişin yollarının izah 

edilmesi; 

 5. Ritüel ve tören türkülerinin semantik yapısının izah edilmesi; 

 6. Ritüel ve tören türkülerinden oluşan sanatsal örneklerin izah 

edilmesi (örneğin, bulmaca); 

 7. Ritüel ve tören türkülerinin dil yapısının öğrenilmesi; 

 8. Eski türkü temelinde türkünün yeni tipinin kurulma 

sebeplerinin araştırılması; 

 9. Başka epik metinlerde türkü janrından kullanma imkânlarının 

araştırılması vs. 

Tören folkloru, genellikle mevsim - tören türküleri ile sözlü halk 

yaratıcılığının lirik, epik ve dramatik üsluplarının janrları arasında 

yakın ilişki vardır. Mevsim - tören türküleri folklorun lirik üslubunun 

bünyesinde olduğundan bu türkülerle lirik üslup arasında doğrudan 

ilişki vardır. Böyle türküleri izah ederken onların  biçim özelliklerini 

lirik üslubun özellikleri temelinde anlatmaya öncelik verilmelidir. 

Aynı zamanda bu türkülerin epik ve dramatik üslupta işlene bilme 

özellikleri dikkate alınmalıdır. Açıktır ki, epik metinlerde lirik türküler 

yapının talebine göre işlene bilir. Mevsim ve tören türkülerinin tam 

veya parça şeklinde metne düşmesini izah ederken efsane, fıkra, masal 

ve destan metinlerinin türkü ile bağlılığı esas alınır. Ayrıca halk 
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oyunlarında ve dramalarında temel araç olarak türkülerden 

kullanılabilir. 

Biz yukarıda ritüel türkülerin adreslerinden konuştuk. 

Azerbaycan mitolojisinde tapılan birçok tanrılar olmuştur. Sanırım, 

mitolojik tanrıların sayısına uygun olarak birçok ritüel türküler 

olmuştur. Böyle bir soru araştırmacısını düşündürebilir: Ritüeller 

ilahları oluşturmuş (doğrudan somut nesneye bağlı olmayan en eski 

ritüel dünya görüşünün ilk duygusu algıyla ilişkili olduğunu, sonradan 

tanrı hakkında düşünceni yarattığını düşünmek mümkün), yoksa 

tanrılara olan sitayiş onların şerefine yapılan ritüelleri yaratmıştır? Bu 

soruya cevap bula bilirsek, ritüel türkülerinin varoluş nedenini 

açıklaya biliriz. Bu sorunun cevabı tören ve ritüelin hangisi hangisini 

doğurmasına bağlıdır. Somut olarak ritüel dünya görüşünün, yoksa 

tören kavramının erken olması düşündürücüdür. Ritüel düşünce 

mitolojik tanrı düşüncesi ile ilgilidir. Düşüncede ritüelin ve tanrı 

imgesinin oluşmasının aynı anda olması bu kanaate varmamıza neden 

oluyor ki, ritüel türkü işte onlardan sonra oluşmuştur. Yani düşüncede 

önce fikir oluşmuş, sonra fikrin etkisi ile türkü tipi oluşmuştur. Bu 

söylediklerimizi Yel dedeye ithaf edilen türküye göre izah edebiliriz. 

 
 A Yel dede, Yel dede, 
 Çabuk gel baba, gel baba. 
 Savur bizim harmanı 
 Den toplanıp dağ olsun 
 Yel babamız sağ olsun. 
  
 Buğdayımız yerde kaldı, 
 Yakamız elde kaldı. 
 A Yel dede, Yel dede, 
 Çabuk gel baba, gel baba. 
  
 Savur bizim harmanı, 
 Adına ver samani. 
 Den toplanıp dağ olsun 
 Yel babamız sağ olsun. 
  
 Harmanda şana kaldı, 
 Yel esti, hane kaldı, 
 Harmana bir kız geldi 
 Saçı nişana kaldı.  
        (Gafarlı, R., 1999: 59) 
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Prof. Dr. R. Gafarlı Yel dede töreni ile ilgili yazıyor ki, 

"Ecdatlarımızın eski güvenine göre bu çağrıdan sonra Yel dede gelip 

harmanı savurur, samanı götürüp kendi atına verir, temizlenmiş mısır 

ise kişilere kalırdı" (Gafarlı, R., 1999: 59). 

 İçerikten görüldüğü gibi bu türkü tören türküsüdür. Ekin - 

hasatla ilgili halk arasında yayılan, halkın arzu ve isteklerini ifade 

eden şarkıdır. Şarkının okunmasının vakti, sebepleri metinden açıkça 

görülüyor. Araştırmacı bu şarkının içeriğini kendisine netleştirdikten 

sonra onu analiz edebilir. Bundan sonra "Yel dede kimdir? Halk 

düşüncesinde ne gibi rol oynuyor?" vb. sorulara cevap aramak olur. 

Yel dede antropomorf imgedir. Yel dede ilkel düşüncede ateş, su, 

toprak, hava unsurlarından sonuncusunun - havanın, rüzgarın 

kişiselleştirilmiş şeklidir. Mitolojik tanrı gibi rüzgarla ilgili oluşan 

imgenin halk düşüncesinde adıdır. Bu tören türküsünden ritüel 

türkü'nün ve ritüelin yapısını ihya etmek olur. Çünkü ritüel türküsü 

çok da yapısal değişikliğine maruz kalmamıştır. Değişen türkünün 

sanat biçimidir. Ritüel türkü ile tören türküsü arasındaki fark bu 

sanatsal biçime yüzdendir. Ritüel türkülerde metaforlardan, teşbih, 

mecazlar sisteminden tören türküsündeki gibi tam kullanmamıştır. 

Ritüel hareketle ortak düzenlendiğinden burada fikrin yorumu el ve 

ayak hareketlerine dayanır. 

Yukarıda örnek verdiğimiz şiir parçası Yel dede törenine ait 

türküdür. Demek ki, bu türkü ekin - hasat töreninde okunuyor. Bu 

türkü temelinde rüzgarın antropomorf edilmiş Yel dede imgesinin 

ritüel yapısını ihya etmek olur. Bu türküden de görüldüğü gibi, insan 

bilincinin doğası duygusu yolla kavrama yeteneği ile bu antropomorf 

edilmiş güçler arasında hep tek taraflı ilişkiler olmuştur. İnsan kendi 

bilincinde yarattığı imgeye tek taraflı şekilde sitayiş etti. Karşı tarafın 

ona olan "yaklaşımını" ise ancak kendi bilincinde meydana getirmiştir. 

Bunu türküden de görüyoruz. İlkel insanla mitolojik tanrılar 

arasındaki ilişkilerin doğrudan yolu doğa güçlerinin onuruna 

düzenlenen böyle törenler. İnsan bilincinde oluşan ilahların sayısına 

bağlı olarak merasim - ritüeller da farklı olmuştur.  

Böyle söylemek mümkünse her törenin (ritüelin) somut adresi 

vardır ve o, ithaf olunduğu somut mitolojik tanrı imgesine sahiptir. Bu 

mitolojik tanrılara olan sitayişin sayısına bağlı olarak, törenlerin de 

birçok çeşitleri oluşmuştur. Şimdi şöyle bir soru da ilginçtir. Törenler 

ilahları oluşturmuş, yoksa tanrılara olan sitayiş onların onuruna 

törenlerin yapılmasına neden olmuştur? Çünkü, her iki süreç bilinçte 
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tören yapısının oluşmasına, ilkin ilahların oluşmasına neden 

olabilecek sitayişe yardım ediyor. Herhalde nesne, yani stiayişin 

konusu insanın gözü önünde idi. Burada söz konusu ritüelin 

geçirilmesinin nedeniyle yaşanıyor. Merasim - ritüelden önce insan 

bilincinde tanrı imgesi nasıl ola bilirdi? Bize öyle geliyor ki, insan 

bilincinde doğayı kavrama çok basamaklı bir süreç olmuştur. Merasim 

- ritüeller de tanrıların idrak edilmesinde bu çok basamaklardan birini 

teşkil etmiştir. Zannediyorum, merasim - ritüeller tanrıların şerefine 

yapılan ilk algı - kavrama yolu olmuştur. Bu tür yapılan törenler 

sonradan bilinçlerde tanrı imajını tam oluşturmuş, onların şerefine 

düzenlenen ve geliştirilen övgü aracına dönüşmüştür. 

İdrak etmenin sonraki gelişinde ise ritüel düşüncesi hayvan 

tanrı'nın adını yaratmıştır. Bu o zaman mümkün olmuştur ki, ilkel 

insanın hissi algı sisteminde tam olarak imajlar silsilesi artık oluşmuş, 

adlandırma ve sanatsal düşüncede sözlü metinler (mit) oluşmaya 

başlamıştır. 

 İlkel insanın faaliyetlerinde hem düşünce sistemi, hem de ritüel 

- yaratıcılık olanakları o kadar bir - birine karışmış ki, onları şimdi 

birbirinden ayırmak zordur, buna uygun olarak ritüelin önce olduğunu, 

yoksa insanın pozitif düşüncesinin erken olduğunu söylemek 

zorlaşmıştır. Buna rağmen, ilkel rasyonel düşüncede ancak hissi 

algıların avantaj teşkil ettiğini söylemek olur. Hissi algıların erken 

olduğunu esas alarak, böyle söylemek mümkündür ki, rasyonel 

düşüncede ilahların suretinin oluşması ritüel - törenlerin geçirilmesine 

bağlı olmuştur. 

Ritüelin istikrara kavuşmuş biçiminin yetişkin döneminde mit 

bilincinin ve sözlü metinlerin yaranması kabul edilen süreçtir. Mitin 

sözlü metinlerinin ortaya çıkması ritüel sürecinde kendi çözümünü 

buluyor. Ritüel aynı zamanda doğa güçlerinin emrinize edilmesine 

dayanan manipüle sürecidir. Çeşitli el - kol hareketlerinin eşliği ile 

icra edilen bu süreçte eski mit arsasını oluşturan ilk türkülerin 

okunması ritüel - mit ilişkilerinin anlambilimini meydana getirir. 

Herhalde bu süreç folklor düşüncesinden önceki süreçtir. Ritüel - mit 

ilişkilerinin yaranması sonradan sanatsal düşüncede somut imajların 

oluşmasına etki etmiştir. Bu imajlar sanatsal düşüncede oluşmadan 

önce mitolojik düşüncede mevcut olan, tarihi şuur sürecinde mitolojik 

- tarihi imaja dönüşmüş, sonraki sanatsal düşünce sürecinde kahraman 

seviyesine inmiştir. Tören folkloru işte bu tarihi - sanatsal düşüncenin 



44 | RAMİL ALİYEV 

 

 

insan düşüncesinde şekillenmesi sonucunda oluşmuş, şifahi 

yaratıcılığın sanatsal ürünleri gibi kendi ifadesini bulmuştur. 

Sözlü gelenekte oluşan ad - imajları iki kısma ayırmak 

mümkündür: Somut özneleri bildiren, sitayiş edilen totemler ve eşyanı 

yansıtan ve sitayiş sonucunda oluşan maddi ve gayri-maddi imajlar. 

Bu dağılım şartı niteliktedir. Çünkü onların her ikisi mitolojik bilinçte 

canlı tasavvur ediliyor ve somut imajların karşılaştırılmasında kendi 

tasdıkını bulur. Örneğin, Hızır kültünü özne olarak alıyoruz, ağaç veya 

taş ise inancın sitayiş veya tapın biçimine bağlı olarak maddi 

imajlardır. Onların katılımıyla oluşan metinler de tören folklorunda 

inancın türünü gösteren sanatsal örnekler olarak tespit ediliyor. 

Demek ki, sınıflandırma yapmış olsak, tören folklorunda tanrı 

imgeleri ile ilgili olan metinler daha fazladır, bunlara daha çok 

isimleşmış imajları göstermek olur. Örneğin, Yel dede, su eğesi, güneş 

ve ay tanrıçaları, yağmur tanrısı, dağ tanrısı vs. substant (adlaşmış) 

imajlardır. Şimdi burada dikkat çeken onların şerefine yapılan 

ritüellerin düzenlenmesi ve bu ritüellerin sonradan büyük bir tören 

şeklini almasıdır. Adları yukarıda çekilenlere ritüelin düzenlenmesi 

sitayişin sonucunda gerçekleşir. Örneğin dağ tanrısına edilen sitayiş 

ona ait ritüelin biçimini yaratmıştır. Peki tören ne zaman oluşa bilir? 

Ve hangi mitolojik seciye taşıyor, hangi mitolojik imajların onuruna 

düzenleniyor? Baştan belirtelim, burada inancın sitayiş ve perestiş 

biçimlerini ayırmak gerekir. Hangi mitolojik tanrıya inanç sitayiş 

biçimindedir? Hangi adlaşmış imgeye (külte) tapın ediliyor? 

Bunlardan bağımsız olarak, ritüel ve törenin kime ve neye ait 

olduğunu ayırt edebiliriz. Zannediyorum, ritüel mitolojik tefekkürde 

hükümran olan tanrıların şerefine icra ediliyor. İsimleşmiş kültlere ise 

törenler düzenleniyor. Örneğin, yağmur kültüne bakalım. Bu, gayri-

maddi imgedir, ama düşüncede onun imgesi oluşmuştur. Kuraklık 

olduğunda onun onuruna tören düzenleniyor. Halk musallaya çıkıyor, 

yağmurun yağmasını ondan rica ediyor. Yahut güneş tanrısının 

şerefine düzenlenen inanç biçimini gözden keçirelim. Güneş tanrısı da 

mitolojik tanrıdır, ama isimleşmiş formdadır. Güneşe olan inanç 

sitayiş ve kült düzeyindedir. Onun için sitayiş edilen külte kurban 

kesilir. Kurban kesmek üstelik ritüelin bir parçası olarak onu 

tamamlıyor. Ritüel kabile hayatının dünya görüşüdür. Tören ise aşiret 

dünya görüşünün ürünü olarak şekillenmiştir ve ritüelin sonraki 

gelişim sürecinde ortaya çıkmıştır. Tören daha geniş bir kavramdır, o 

taifenin tüm üyelerini kapsıyor. Aşiret yapısı döneminde ritüelin 
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düzenlenmesi konuları geride kalıyor, ritüel yerini törene veriyor. 

Ritüel ve törenin benzer yönleri vardır. Her ikisinde türkülerden 

kullanılır. Ancak ritüelin türkü tipi ile törenin türkü tipi içeriğine göre 

farklıdır. Ritüel türküsü mitin arsa çizgisini yansıtıyor, ilkel dini 

seciye taşıyor (Gafarlı, R., 1999: 13) ve çağrı içeriğini ifade ediyor.  

Demek ritüel küçük toplunun çağrılarını türkü şeklinde yansıtıyor. Bu 

örnekler olgunlaşma süreci geçirerek folklor malzemesini oluşturuyor. 

Metin olma sürecinden geçtikten sonra bu türküler tören folklorunun 

örnekleri olarak kendi onaylanmaktadır. Bu denilenleri genellersek, 

ritüel - mit ve tören folkloru - mit ilişkilerinde böyle bir gelişme 

sürecini izleye biliriz: Mite güven ritüel aracılığıyla kendi 

onaylanmaktadır, ilkin mitler türkü şeklinde söz ve hareketten, 

duygusal çağrılardan bağımlı olmuştur. Söz, hareket, duygusal 

çığlıklar ve türküler inançla bir yerde ritüelle icra edilmiştir. Türküler 

ise sonraki süreçlerde daha da şiirsel olmuş, ritüelde ağırlık 

kazanmıştır. Bura dramatik unsurlar da eklenmiş, içerik çevresi 

genişlemiş ve tören biçimini almıştır. 

Törenin temel özelliklerinden biri türkünün türe dönüşmesi 

süreci ile ilgili olmasıdır. Yani bir türkü tipinin farklı bölgelerde 

yolları ve şekilleri halk tarafından ifa ediliyorsa, çok çeşitlik 

oluşturuyorsa, bunların hepsi bir yerde tören folklorunun örneklerine 

dönüşüyor. Tören türkülerinin ikinci bir özelliği masal, epos, destan 

ve başka janrların içinde kullanma olanağıdır. Elbette, bu türlerde 

kullanılan türküler ritüelden kopup gelmiş. Örneğin, 

  

 Gün çık, gün çık, 

 Doru atı bin çık, 

 Kel kızı evde bırak 

 Saçlı kızı al çık.  

(Türküler. İnançlar. Alkışlar, 1988: 45) 

  

 Tören türküsü masal metninin içinde işleniyorsa, demek bu 

türkü önce ritüel görüşlerini yansıtmış ve ritüelden kopup masala 

eklenmiş ve şiirselliye hizmet ediyor. Aynı zamanda ritüelle masal 

yaklaşık yakın dönemlerde oluştuğundan kendisinde mit düşüncesini 

yansıtıyor, bu düşünce şiirsel kalıba sokularak, şarkıya dönüşür 

(masalın da eski formu türkü şeklinde olmuştur). 

Tören folkloru türkülerinin çok büyük açıklamasını vermek olur. 

Kısaca belirtelim ki, her mitoloji imgenin, sürecin özelliklerini 
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yansıtan özgün türküler vardır. Onlar sanatsal düşünceden geçerek, 

arsalı türküye ait düşünce ve imgeleri yansıtır. Buraya özellikle 

Nevruz türküleri aittir. "Kose-kose" halk oyunu arsalı türkülerden 

düzenlendi, antropomorfik imgelerin dilinden ifa edilir. Burada 

"Kose-kose" türküleri geniş tören şarkılarının bir bölümünü 

oluşturmaktadır ve Nevruz şarkılarının arasındadır. Bu türkülerin 

içeriğinde mit dünya görüşü de kalmaktadır. Mitte Köse kışı 

sergiliyor, Keçi ise yazın temsilcisidir. Bu mit metninde tecessüm 

edilen yazla kışın mücadelesi antropomorflaşmış Köse ve Keçi 

imgeleri aracılığıyla türkülerde de yansıtılıyor. İlginç yanı şu ki, mit 

çeşitlenerek hem türküye dönüşe bilir, şarkının içeriğinde yer buluyor, 

hem de insan suretleri aracılığıyla efsane ve rivayetlerin içeriğini 

oluşturuyor. Özellikle efsanelerdeki imgelerin, örneğin Hızır kültüne 

ait şarkıda, hem masal, destan, efsane ve rivayet janrlarında imgesinin 

yansıdığını görüyoruz. 

Tören türküsü gibi Hızır hakkında olan şiirlerde onun efsanevi 

karakteri tarif edilir. Onun darda kalanları kurtarması, sevenleri 

kavuşturması, çocuk vermesi vs. özellikleri şöyle türkülerde yansır 

(Halıkov, F., 2001: 160 - 161). Böyle şarkılarda onun hami ruh olması 

öncelikli esas alınır. Bu düşünce ilk önce onun hakkında oluşan mite 

bağlıdır. Hızır hakkında mitler onun şerefine yapılan ilk ritüellerde 

türkü şeklinde okunmuş, Hızır'ın antropomorflaşmış imajının 

oluşmasına neden olmuştur. Bir ritüel türküden birçok tören şarkısına 

dönüşen Hızır türküleri tören folklorunun çekirdeğini teşkil 

etmektedir. 

 Tören folklorunun türküleri arasında "Yerle göğün bahsetmesi", 

"Aran ile dağın bahsetmesi", "Aran ile yaylağın bahsetmesi" çarşamba 

türküleri gösterile bilir. 

 Tören folkloru sadece türkülerden ibaret değildir. Tören 

folklorunu tasnif ederken buraya ilk olarak, mevsim töreni türküleri, 

bayram evseli türküleri ve evsel töreni türküleri dahil edilebilir. Tören 

folklorunun ikinci büyük bölümünü ritüelden dolaylı yolla oluşan, janr 

özelliği olmayan metinler oluşturuyor. Buraya atasözleri ve deyimleri, 

inançları, yeminleri, alkışlar ve bedduaları, efsun, yada türkülerini, 

falları, türkeçare'leri, yalanları, duaları, büyüleri, bulmacaları, yalvarış 

ve yalvarmaları, şerleri, öğütleri, tarifleri, küfürleri, tostları, 

başsağlıklarını, tesellileri ait etmek olur (Nabiyev, A., 2009). 

Ayrıca tören folkloruna halk oyunları da dahildir. Halk 

oyunlarının eski türü ritüelle ilgili olmuştur. Bu nedenle halk oyunları 
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içinde içeriğinden bağımsız olarak, ritüelin yaşamasını ve etkinliğini 

sağlar. Ritüeller çiftlik hayatı ile çok yakından ilgili olduğuna göre, 

mevsim görüşlerini de kendisinde yaşata biliyor. Örneğin, tarım, 

hayvancılık, koyunculuk sezonu sona erdikten sonra halk bunu 

bayram şeklinde belirterek, ritüel oyunlar aracılığıyla ona kendi 

tutumunu açıklamıştır. Böyle oyunlara danslar, tören oyunları, evsel 

oyunları, sosyal içerikli oyunlar ve çocuk oyunları dahildir. Onların 

içerisinde dansları ayırmak istiyoruz. Yallı dansının şahsında ritüel 

oyunların tarihi anlambilimi ayrıca belirtile bilir. Düğünlerde ve diğer 

törenlerde oynanan bu dans çok eski zamanlarda dağ tanrısının 

şerefine oynanılan ritüel dans olmuştur. O zaman bu dansı ancak 

erkekler icra ediyor, kadınları ise dağ ruhunun kutsallığını korumak 

için ritüelin icra edilmesine yakın bırakmamışlar. Kurban kesilmesi ile 

birlikte görülen bu ritüel dans birkaç defa dağın yamacında devre 

vurmakla sona eriyordu. Bu dans genel halk oyunu gibi çok sonraları 

istikrara kavuşmuştur. 

Tören oyunları arasında en çok dikkat çeken "Kodu-Kodu" 

oyunudur. E. Aslanov belirtiyor ki, bir zamanlar bu oyunu yaşlılar 

oynarmış, bu asatiri oyun onlar için kendi içeriğini kaybettikten sonra 

çeşitli yaş grubundaki çocukların oyununa dönüşmüştür (Aslanov, E., 

1984: 55). Bu oyun kendi içeriğine göre mitolojik izlenimlerle sıkı 

sıkıya bağlıdır. Oyunun içeriğinde uzun süre yağan, kesilmek 

bilmeyen yağmurlardan sonra güneşin çıkmasına oluşan istek, ihtiyaç 

duruyor. Çocuklar güneşin sembolik olarak tahtadan yaptıkları bebeğe 

kırmızı elbise giydirerek, onu kapı - kapı, sokak - sokak gezdiriyor, 

güneşin çıkması arzusunu yansıtan türkü okuyor, koduya pay 

toplarlar. 

Tören oyunları içerisinde Şah oyunu, Han-han oyunu da 

Nevruz'la bağlıdır (Halıkov, F., 2001: 208). Nevruz'da oynanan 

oyunların hepsi türk halkları için karakteristik özellik taşıyor, başka 

halklarda bu oyunların oynanmaması dikkat çekiyor. Bu oyunlar 

zorhana oyunları, at yarışları, at üstüne kement atma, kılıç oynatma, 

gözbağlıca oyunları, cambazlık, göğüs oyunu, taş kaldırma, koç, 

horoz, boğa döyüştürme vs. oyunlardan ibarettir. 

Nevruz'da özel bayram oyunları da sahneleniyor. Nevruz'da 

dilek tutma, çille çıkartma, niyet etme, kapı dinleme, su falı, Hıdır 

Nabi ile ilgili inançlar, dan yüzünün beyazlamasını uyumadan 

beklemek, semeni honcası bağlamak da düşümlü sayılır. 
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 Halk oyunlarının oluşması ve gelişmesi her oyunun geçtiği 

mitolojik - tarihi süreçten bağımlı olarak değişiyor. Bu oyunların 

Azerbaycan ve Türkiye'de çok çeşitleri vardır. Çoban oyunları, 

Karagöz, Ortaoyunu, Kodu-Kodu, Ölüp dirilme, Kız kaçırma, Kukla 

oyunları (Kodu - Kodu, Kodu - gelin, Kepce gelin, Kepce gelin, 

Kepce kadın vs), Hokkabazlık oyunu, Meddah oyunu, Köse - gelin, 

Köse ve Kel, Fincan - fincan gibi oyunlar tören oyunlarına 

(folkloruna), Kız - gelin oyunu, Atüstü oyun, Çovgan, Kurt oyunu, 

Esnaf oyunu, Usta - öğrenci oyunu, Kel oyunu, Saklambaç oyunu, 

Menekşe oyunu, Dipçik - dipçik oyunu vb. evsel oyunlarına 

(folkloruna) aittir. Sosyal içerikli oyunlara ise Han - han oyunu, 

Kankan oyunu ait olabilir. Bu oyunlar Refik Ahmed Sevengil'in, 

Metin And'ın, Yılmaz Arika'nın, Mammadhüseyin Tahmasip'in, Paşa 

Efendiyev'in, Azad Nabiyev'in ve başkalarının gösterdiği gibi, Orta 

Asya'da, Azerbaycan'da, Anadolu'da Karadeniz bölgelerinde vb. 

yerlerde meşhurdur. Bu oyunlar en eski zamanlardan başlamış modern 

döneme kadar eğlence aracı olmuştur. Bu oyunlar aynı zamanda 

estetik içerik taşıyor. Onların mitoloji ile çok sıkı ilişkileri vardır. 

Adı geçen oyunlarda (tören ve yaşam oyunlarında) mitolojik 

düşünce çok derin katmanlara kadar uzanıyor. Bu katlara ve aşamalara 

dahil olan oyunlar oyun biçimi alana kadar ilk olarak ritüel düşüncesi 

ile yakından temasta gelişim sürecini geçmelidir. Mitolojik yapıda bu 

geliş sürecini şöyle sıralaya biliriz: Ritüel, dans, türkü (mit), inanç, 

tapınış, eğlence, form tasarımı ve içerik yaratıcılığı, ad koyma. Tören 

ve kullanım oyunları bu yapıdan geçtikten sonra janrlaşma özelliği 

kazanıyor, folklorun dramatik üslubu aracılığıyla cilalanır ve halkın 

kullanımına veriliyor. 

 Tören ve kullanım oyunları içerisinde konulu oyunlar daha 

fazladır. Böyle oyunlarda arsa onların çok sistem düzenlemesinde ve 

toplu halde icra edilmesindedir. Böyle oyunlar en çok gençler 

tarafından icra ediliyor. Yalak - ceviz, Çiling ağaç, Saklambaç, Beş 

taş, Dire dövme,  Elim sende, Han-vezir, Şatır, Hıy-hıy (Halıkov, F., 

2001: 209 - 216) oyunları kendi spesifik özellikleri ile seçilirler. 

Azerbaycan tören folklorunda oyunların çeşitleri çok fazladır. Böyle 

oyunlara Fal oyunu, Lag oyunu, Gece oyunu, El el üstünde, Dokuz 

ayak, Dardar, Darı serdi, Deybamehr, Mendil aldı kaç, Dik çete, 

Abdal oyunu, Agca koyunlu, Alaylar, Altun kabak, Aşure, Arzıman, 

Zorhana oyunları, Behmengan töreni, Bergengan, Pınar başı, Cehri 

beyim, Dilsiz oyunu (Ceyrani), Kepçe hatun, Dağa taşındı, Dan atma, 
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Dodu-Dodu. Ek değil, biçince değil, Erdibehiştegan (Ordubehişt), 

Gülsuyu bayramı, Hodak-hodak, Hazan, Hıdır-hıdır, Hızır nabi, Kına 

yaktı, Çiftçi şumu, İsfendegan, Kaftarküs, Kevsec, Köse-köse, Köse-

gelin (yağmur yağdırmak amacıyla yapılan tören oyunu), Kapı pustu, 

Kadir gecesi (Fervendegan), Baca-baca, Mahtabi, Mehrigan, 

Merdgiran, Şah süsleme, Mirbazi, Şaman oyunu, Tugay melik vs. 

oyunları örnek gösterile bilir (Halıkov, F., 2001). 

Azerbaycan folkloru türk halklarının millî folkloru içerisinde en 

zenginidir. Azerbaycan folklorunda tipleşme en eski dönemlerde, 

hatta paleolit döneminde oluştuğu varsayılan türkülerden biliniyor, 

ilkin janrların ilkel formlarının günümüze kadar ulaşması da bunu 

onaylıyor. Bunlar, genellikle, sözlü halk yaratıcılığımızın efsun, fal, 

yemin, alkış, beddua, türkeçare inançları, ninniler, okşamalar, ağıtlar, 

düğün, yas, ad koyma vb. tören türküleri, atasözleri, inançlar, ilkin 

emek türküleri - çiftçi türküleri, sayacı türküleri, sağın türküleri, avcı 

türküleri, harman türküleri, balıkçı türküleri, yada türküleri, ipekci 

türküleri, hana türküleri gibi örnekleri kapsar. 
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TÖREN FOLKLORUNDA LİRİK ÜSLUBUN TÜRKÜ 

JANRLARI 

Mevsim ve tören türküleri 

Azerbaycan folklorunda türkü tipleri bitti tükenmez. Azerbaycan 

halkının yukarıda bahsettiğimiz somut türkü formlarından başka ortak 

karakterli sezon töreni ve kullanım töreni türküleri de mevcuttur ki, 

onların da her birinin estetik, psikolojik, manevi değerleri vardır. 

Mevsim töreni ile ilgili türküler ikiye ayrılır: a) ayrı ayrı doğa olayları 

ve itikatlarla ilgili oluşan türküler; b) yılın belli mevsimlerinde halkın 

ortak emeğini özetleyen türküler (Nabiyev, A., 2009: 231). 

Ayrı ayrı doğa olayları ve inançlarla ilgili türküler kendi 

motifine, hem de tarihine göre dikkat çekicidir. Bu türkülerde tasvir 

edilen doğa olayları eski insanların bilincinde aksi - seda veren ilk 

inanışları yansıtıyor. Onlar böyle türkülerin yardımıyla doğaya etki 

etme olasılığına inanmışlar. Bu türkülerde ayrı ayrı doğa unsurları 

insanlaştırılır, insana ait özellikler, belirtiler onların üzerine aktarılır. 

Örneğin, onlar Güneş'i çağıran şarkı okumakla düşünmüşlerdir ki, 

Güneş kendi atı ile dolaşıyor, onun atı ilahi kaynaklıdır, bu atı 

binerken sıcaklık getiriyor, her şey canlanıyor. Şarkının ilerleyen 

mısralarında ise onun insanların yardımına çabuk yetişmesi arzu 

ediliyor. 

Böylece insanlar kendi şarkılarında rüzgarı de imgeye 

dönüştürüyor, onu Yel dede olarak adlandırıyorlar. Mevsim 

türkülerinin bir kısmı yağmurun yağdırılmasına, bir kısmı da 

yağmurun kesilmesine ithaf edilmiştir. Örneğin "Kodu-Kodu" 

türküleri kesintisiz yağan yağmurların önlemek için halk tarafından 

düşünülmüş bir ritüel dünya görüşü gibi güneşin onuruna okunuyor. 

Başka bir türküde - "Duman, kaç, kaç" türküsünde ise havanın bulutlu 

olmasının karşısını almak, duman - çisin gök'ün yüzünden çabuk 

çekilmesini, güneşin çıkmasını, rüzgarın esmesini dilemekle türkü'nün 

sakral gücünden faydalanmak öngörülüyor. İlk insanın tasavvurunda 

duman eğer kendi vualetini açsa, gün çıkacak, Yel dede dağdan inip 

gelecek. Bu yüzden ecdatlarımız "duman, kaç" ifadesiyle kendi 

dileklerini bildirmiş oluyorlardı. 

 Mevsim türküleri doğada bölümlerin hareketi ile ilgili halk 

düşüncesinde yılın mevsimlerini terennüm eden lirik duyguların 

sanatsal bir yansıma olarak ifade edilmiştir. 
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Ayrı ayrı doğa olayları ve itikatlarla ilgili oluşan türkülerde 

güneş, rüzgar, yağmur, duman vs. hakkında ilkel insanların mistik 

güveni, lirik duyguları yansıtıyor. Böyle türküler doğrudan ürünün 

yetiştirilmesinde, biriktirilmesinde bu doğal unsurların rolünü şiirsel 

biçimde sergiliyor. Hem de mevsim türkülerinin janr biçimi olarak 

ortaya çıkmasında bu unsurların model oluşturma imkânlarını 

göstermektedir. Demek ki, mevsim türkülerinin yapısında şartı olarak 

güneşe güvenle ilgili türküler, dumanla, rüzgarla ilişkili türküler 

mevsim karakter taşıyor. Mevsim türkülerinin içerisinde "Karı ile 

Mert’in atışması" kışın çıkmasını isteyen yaşlı kadının isteklerini ve 

sevincini yansıtan özel tip türkü olup, biçim ve özelliklerine göre "Yel 

dede", "Duman, kaç, kaç" gibi türkülerden farklıdır. 

Mevsim türkülerinin ikinci - "Yılın belli mevsimlerinde halkın 

ortak emeğini özetleyen, yeni emek sezonunun başladığını anlatan 

türküler" tipi halk arasında karakteristik özellikleri ile seçilir. Türk 

halkları yeni yılın - Nevruz'un gelişini, bir de sonbaharın sonundaki 

ürün bayramını yaldızla ifade etmişlerdir. 

 Her iki törenle ilgili türküleri, özellikle mevsimle ilgili türküleri 

ayinlerle icra edilen türküler gibi karakterize edilebilir. Özellikle 

Nevruz'un geçirilmesinde ecdatlarımızın yeni mevsimin gelişi ile 

tarım faaliyetlerinin canlanması, verimliliğin temelinin atılması, 

günahlardan arınma gibi kaygılar öne çekiliyor. Nevruz türkülerinin 

oluşmasında temel unsur onun ürün bolluğu yaratması işine hizmet 

etmesidir. A. Nabiyev A.O. Makovelski’nin görüşünü esas alarak, 

Zerdüşt'ün sadakalar ve kurbanlar vermek yerine, ürün bolluğu uğruna 

türküler koşmayı önemli düşünmesini de türkü yaratıcılığına dikkat 

olarak değerlendiriyor (Nabiyev, A., 2009).  

Nevruz türkülerinin yapısında iki katman gözlemleniyor: 

Nevruz'dan önce okunan türküler ve Nevruz'dan sonra okunan 

türküler. 

 Nevruz'la ilgili azerbaycanlıların dünya görüşü ile, Nevruz 

çarşambaları ve bayram ile ilgili söylenen türküler, söylenen 

bilmeceler, su falları, maniler, atasözleri, alkış - kargışlar, mitler, 

efsane ve rivayetler de çok yaygındır. "Su çarşambası töreni" ve "Kurt 

ve su" miti suyun kutsal sayılması ile ilgili olarak bir birini konu 

yönden tamamlıyor. Genel olarak, Nevruz'la ilgili olan törenlerin, mit, 

efsane ve rivayetlerin de izahının verilmesi için araştırmaya ihtiyaç 

duyuluyor. Nevruz'la ilgili olan halk kitaplarındaki inançları, türküleri, 

mitleri, efsaneleri, rivayetleri, törenleri vs. gruplandırıp araştırmaya 
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çekmek bu bayramın bilimsel içeriğinin ortaya çıkarılmasına sebep 

olurdu. 

Genellikle mevsim ve tören türkülerine mevsim türküleri, tören 

türküleri, ayrı olarak takvimle ilgili türküler, düğün ve yas türküleri, 

özellikle Nevruz bayramı gibi büyük bir törenin gelenek ve göreneği, 

uygulama kuralları dahildir. 

 Folklor malzemeleri temelinde sunulan tören türküleri 

kendisinin mitolojik imge yaratma karakterine göre seçilir. Örneğin 

"Gün çık, gün çık, doru atı bin çık" cümlesi ile başlayan mevsim 

türküsünde güneş kültünün mitolojik karakteri canlandırılıyor. Bu 

imgenin oluşmasında temel neden bu külte olan inancın sanatsal 

biçime düşerek, kendi ezoterikliyini kaybetmesidir. Çeşitli doğa 

olayları ve inançlarla ilgili oluşan türküler, yılın belli mevsimlerinde 

halkın emeğini terennüm eden zahmet türküleri (buna en iyi örnek 

harman türküleridir) mevsim twrkwlerinin bir bölümünü oluşturuyor. 

Mevsim ve evsel töreni türkülerine ise çille türküleri, bayram 

türküleri, sağın türküleri, nehre türküleri, hana türküleri vs. aittir. Halk 

türkülerinin şöyle tasnif edilmesi biraz sade olsa da, bu, evsel töreni 

ile ilgili geleneklerin türküler aracılığıyla tamamlanmasını karakterize 

eden temel folklor düşüncesidir. Çille türkülerinin içeriğine dikkat 

edersek görürüz ki, halk arasında yeni yılın canlı tasavvur edilmesine 

olan manevi ihtiyacı karşılamak için bu türkülerin içeriğinden 

kullanılmıştır.  

Tören türkülerinin içeriğinden konuşma yaparak, böyle 

türkülerin herhangi bir uygun törenden koptuğunu farz ede biliriz. 

Türkülerde olduğu gibi törenlerde de çeşitlilik vardır. Törenler 

fazladır. Bu törenlerin içerisinde Nevruz özellikle büyük önem taşıyor. 

 Yılın belli mevsimlerinde halkın ortak emeğini özetleyen 

türkülerde de yazın gelişi ve yeni emek mevsiminin başlaması 

yansımaktadır. Bu türkülerde yeni bir günün başlaması, emeğin 

yaygınlaşması gibi özellikler yansımaktadır. Böyle türkülerin en iyi 

örnekleri Nevruz türküleri. Nevruz töreni’nin düzenlenmesinin 

tarihini, bu bayramda yapılan ritüellerin (su üzerinden, ateşin 

üzerinden atlamak, kırk akar sudan içmek, üzerlik yakmak, kırk 

kilitten su dökmek), bu sırada okunan şarkıların karakterini, Nevruz'da 

pişirilen semeni helvasının, moraran semeni bitkisinin ve ondan 

çekilen semeni suyunun verimlilikle ilişkisini, semeni bitkisi hakkında 

türkülerin eski azerbaycanlıların hayatındaki rolünü, onların ifa 
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edilmesinin zaman-mekan şartlarını bu merasim - bayram içinde 

öğrenmek olur. 

Mevsim türküleri içerisinde "Karı ile Mert’in atışması" doğa 

olaylarının terennümü açısından önem arz ediyor. Türküde kışın 

çıkması dilenir. Yaşlı kadın ise kışın henüz mart ayında da kendi 

soğuğunu göstermesini unutduğu için keçilerini dışarıya bırakıyor. 

Yaşlı kadın hatta "Mert gözüne parmağım, dert gözüne parmağım, 

çıktı yaza oğlağım", - diye çırtık çala çala oynuyor (Burada Mert yılın 

ayı (Mart) değil, fonetik açıdan şeklini değiştirmiş eski kötü ruhlu 

mitolojik tanrının adıdır). Mert bunu işitip üç gün yazdan borç alıp 

karının keçilerini kırıyor. Bu türküde dramatik sahne kuruluyor. Yaşlı 

kadının hevesle okuduğu şiirin ahenginde Mert ona cevap veriyor. 

Türküden açık açıkça hissedilmektedir ki, yazın erken gelmesine 

sevinen kadın oğlakların beş beş artmasını, boynuzlarının büyümesini, 

samandan eziyet çekmesini söyleyerek Mert’i suçlamaktadır ki, ona 

engel olmak istemiştir. Diyalogun devamında Mert’in üç gün nisan 

ayından borç alması, bıyıklarından buzun sallanması, yolların buz 

tutması, oğlakları kırması, kadına kendi gücünü göstermesi veriliyor. 

Şarkının sonunda insanın doğa karşısında eğilmemesi, her acıya 

katlanmak becerisi terennüm ediliyor. 

Evsel töreni türküleri. Evsel töreni ile ilgili söylenen türküler 

de belli ritüel, olay vs. ile ilgili olup halkın sevincini, kederini, 

tutkularını paylaşan türküler olarak dikkati çekiyor. Evsel töreni 

türküleri aşağıdaki gibi gruplara ayrılıyor: doğum türküleri, ad koyma 

töreni türküleri, düğün ve yas türküleri, ninniler, beşik türküleri, 

ağıtlar, yas türküleri. Bu şarkıların her birinin kendi işlevsel özellikleri 

vardır. Örneğin, doğum türkülerinde kadının sağlığı, bebeğin yaşama 

ayak basmasının başarılı, ayaklarının düşerli olması, oğul olursa 

babanın sırtı, kız olursa, evin eleği olması anlatılır. Doğum 

türkülerinin kısa analizinden anlaşıldığı üzere, bu tören türküsünün 

doğumla ilgili kötü olay yaşandığında söylenen türkü tipi de vardır. 

Böyle yas türküsünün okunması ölen genç annenin annesi, 

kayınvalidesi, yakın akrabaları tarafından icra ediliyor. Örneğin böyle 

bir olay yaşandığında hüzünlü tonda kız annesi aşağıdaki manileri 

okuyor: 

 

  

 Bostanda tağım ağlar, 

 Basma yaprağım ağlar. 
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 Sağ iken kendim ağlaram, 

 Ölürsem toprağım ağlar.  

      (Agdaş folkloru, 2006: 272) 

 

Yahut genç aile için herşey iyi biterse, ebe doğan bebeğini bile 

azizler: 

  

 Ay ordan tek tek doğar, 

 Gün buradan tek tek doğar, 

 Senin gibi oğlanı 

 Anneler tek tek doğar. 

      (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 157) 

  

 Evsel töreni türkülerinin bir kolunu da ad koyma töreni 

türküleri oluşturuyor. Ad koyma töreni evsel töreni şarkılarının 

yarattığı neşeli birliklerin devamı olarak karakterize edilebilir. Genel 

olarak, folklorda ad koyma bir motif olarak katılıyor. Fakat ad koyma 

töreninin türkü ile eşlik etmesinin kendisinde de ritüel elementi vardır. 

Örneğin "Kitab-i Dede Korkut"da Dede Korkut da koyduğu genç için 

onun babasından beylik, taht, boynu uzun bedöy at, omuzu kuşlu 

cüppe don istiyor. Destanda verilen bu mısralar şarkı biçiminde Dede 

Korkut'un ifasında okunuyor. Türk halklarının tarihinde isim verme 

motifi kahramanlık motifi ile birleşiyor. Ad koyma töreninde okunan 

türkülerin içeriğinde çocuğu kötü ruhlardan korumak, hal karısının 

elinden kurtarmak, aynı zamanda konulan ismin ilahi güçler 

tarafından beğenilmesi arzusu hissediliyor. 

 Düğün türküleri de yeterince toplanmış, hatta düğün töreninin 

tüm detaylarını terennüm eden türkü tipleri ortaya konmuştur. Böyle 

düğün şarkılarının okunmasında amaç hem düğünün büyük bir ritüel 

olduğunu, hem de onun ayrı ayrı öğelerinin bir birine bağlılığını, 

devamı olduğunu tasdik etmek, köklü bir gelenek ve görenek gibi 

yaşamasına, gelecek nesile aktarılmasına katkıda bulunmaktır. 

Törenin ritüel köklerinin kızı nişan veren türküden başlandığını, bu 

türkülerde kızın güzelliğinin, aslı - neslinin, evdar olmasının tavsif 

edilmesinin, erkek evi ile kız evinin bir birine eşit olmasının ritüelden 

geldiğini söylemek olur. 

Düğün çok büyük ritüel olaydır. Düğün töreni aşağıdaki yapıda 

gerçekleştirilir: Nişan takma (belge), elbise aparma veya elbise kesti, 
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kına yakma, gelin aparma, ortaya çıkma, gelin görme. Bu aşamaların 

her birinin kendi türkü süsü vardır. 

Düğün törenini karakterize eden özelliklerden biri orada belli 

eğlenceli oyunların, örneğin atçapma, güreş, cambazlık oyunlarının 

geçirilmesidir. Biz bu kitapta köyün 80 - 100 yıl önceki kış 

düğünlerini tasvir edeceğiz. Yaz, yaz ve sonbaharda iş - güç çok 

olduğundan düğünler da kışın olurmuş. Anlatılanlara göre, o 

dönemlerde köylere çok kar yağarmış. Erkekler sabah erkenden kalkıp 

geniş kürekle karı savurur, çeşitli yönlere yol açıyorlarmış. 

Düğünlerde geceleri büyük mangallar yanırdı. Adamlar daire şeklinde 

otururlardı ve bu yanan mangaldan ateş alıp kişilerin karşısına ısınmak 

için toplanırlardı. Düğün kızışınca köyün gençleri üst giysilerini 

çıkarıp kar üzerine döşenmiş halı - kilim etrafına toplanır, birbiriyle 

kuşak tutarlardı, asıl zorhana kurarlardı. Galip gelene düğün sahibi 

bahşiş verirdi. Kimse böyle soğuk havada bir gömlekte güreşe çıkarsa, 

en dayanıklı, cesur adam sayılırdı. Gelini atla yürüten destede az iki 

yüz atlı katılım ederdi. Oğlan evinden kız evine kadar havaya kurşun 

atılır, at basarlardı. Kız evinin kapısında "Gelin atlandı" havası 

çalınar, özel yetenekli atlar ritmle dans ederdi. Bazı erkekler birkaç 

defa kız evine gider, bir de geri dönüp desteğe katılırdı. Kim kaç defa 

gruptan çok mendil götürüp, kız evinden mendil getirseydi bahşiş 

alırdı. Ritüel unsuru olan bu oyunlarda galip gelene bey babası hediye 

verirdi. Düğün ritüellerinin en eski unsuru gibi oğlanın kıza, kızın ise 

oğlana elma atmasını belirtebiliriz. Almanın yerden kaldırılması 

hoşnutluk alameti olarak değerlendiriliyormuş. Hatta Batı 

Azerbaycan'ın birçok yerleşim birimlerinde adamları düğüne davet 

etmek için ona elma verilmesi hakkında bilgiler vardır. Genelde düğün 

geniş bir kavramdır. Onun çeşitli aşamaları vardır. Her aşamanın 

kendine özgü türküsü, tanımı, şarkısı vardır. Başka bölgelerde 

“belye”ye “nişanlama” da deyilir. “Nişanlama”da çeşitli türkülerin 

okunduğu hakda malumatlar vardır. 

Kız evi ile oğlan evinin tanışmayı "belye/belge" adlı törende 

yaşanıyor (utilerde “balıga” denir). Şeki geleneklerine göre, erkek evi 

aileye yakın 15 - 20 kişiyle kız evine tanışmaya ("belye") gidiyor. 

Belye’de esas mesele kızı nişanlamaktır, yüzük kızın parmağına 

geçiriliyor. Erkek evi ile kız evi düğünün bazı sorunlarını çözüyorlar. 

Bu törende hangi "belye" türkülerinin okunmasına ait bilgi yoktur. Bu 

törende her iki taraf kendisini zor tutur, eğlenmek, artık eylemler 

olmuyor. Erkek ve kız evinin adamları birbirleri ile tanışıyorlar. 
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Nişanlandıktan sonra kız ve oğlan evinde okunan türküler "düğün 

kabağı türküler" olarak adlandırılır. "Yar - yar" türküsü bu açıdan çok 

seciyevidir. Türkü metninden anlaşılmaktadır ki, oğlan destesi ile kız 

destesi karşı karşıya duruyor ve ritmik ses tonuyla şarkı söylüyorlar. 

Temel mısraları sesi olan kız okuyor, diğerleri ise koroyla onun sesine 

ses veriyorlar. Azerbaycan halk şarkılarından olan "A gülüm, 

maşallah", "Leli kurbanın olayım", "Nar-nar", "Bala, yar benim, 

benim", "A gülüm, nanay", "Yavaştan çal sazandanı", "Başörtüsü ala, 

yürüyüşü sona" şarkılarının oğlanla kızın nişanlı olduğu dönemde 

okunduğunu, sonra halk türküsüne dönüştüğünü tahmin edilebilir. 

 

 Azizim, gözün aydın, 

 Ay çıktı, gözün aydın. 

 Yardan sana iyi haber 

 Senin de gözün aydın.  

    (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 165) 

  

Düğünün "elbise kesti", "kına yaktı" aşamalarından geçerek, 

millî karakter kazanmasını, bu aşamalardaki türkülerin de özel 

mahiyette olmasını halkın millî ve manevi hayatına esasen söylemek 

olur. Özellikle "kına yaktı" türkülerinin kız evinde onun arkadaşları 

tarafından ifa edilmesi "kına yaktı"nın eski tören olduğunu net olarak 

gösteriyor. 

Şeki'nin eski düğünlerinde gelin getirmeye giderken erkek 

tarafını temsil eden bir deste genç kız evindeki kız destesi ile 

karşılaşarmış. Bu iki grup arasında şarkı - diyalog olurmuş. Kız evinin 

kızları sorar ki, niçin geldiniz? Bey evinin erkekleri onlara "falancanın 

kızını istiyoruz" derlermiş. Karşı taraf "biz falancanın kızını size 

vermeyiz" diye cevap veriyorlarmış. Erkek evi para teklif ederdi, 

kızlar razı gerekmezdi. Bu tür diyalog devam ediyor. Bu atışma da 

ritüelden kopmuştur. Güya kızın arkadaşları kızı vermek istemiyor, 

erkek destesi ise onların direncini kırarak, kızı götürmek istiyor (Bu 

türküde kız kaçırma geleneğinin bazı izleri de korunuyor). Bu 

gerçekleşmediğinde en becerikli oğlan geline ait eşyayı (badya'yı) 

alarak gelinin sembolü olarak beye getirirdi. Böylece düğün başka 

aşamaya giriyordu. Böyle türkülere güney bölgesinde Öleng türküleri 

de denir. 

Düğün törenini elvan eden bir yön de onun düğün gelenekleri ile 

zengin olmasındadır. Çeşitli bölgelerden toplanan bu geleneklerin 
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bölgesel nitelikli olmasını olgular kendileri de kanıtlıyor. Örneğin, 

Lenkeran'da düğün töreninde damadın annesi altın yüzüğü balığın 

ağzına geçirip kız evine getirir. Görüldüğü gibi bu gelenek eski olup 

sadece Lenkeran bölgesinde yayılmıştır. Bu gibi farklı adetler çoktur 

ve bunlar düğünün mahalli özelliklerine aittir. Çeşitli düğün 

töreninden konuşurken diğer bölgelerde - Mugan'da, Guba'da, 

Basarkeçer'de, Tovuz'da, Şeki'de yapılan düğünlerin en ufak 

detaylarından anlaşılıyor ki, bölgelerdeki düğünler keskin olarak 

birbirinden pek ayrılmıyorlar. Örneğin, bazı yerel özellikler dikkate 

alınmazsa, habere gelme, elçi gitme, elçi düşme, yüzük takma, belge, 

tepsi getirme, çeyiz, elbise kesme, kına sürme, gelin getirme, evlenme 

kesme, şah süsleme, damat ve gelinin tanımı, damat ve gelinin üze 

çıkması, yenge misafirliği, ayak açtı, bey misafirliği adetleri 

neredeyse her yerde aynıdır. 

Düğün töreninin derviş düğünü ve dini düğün denen özel bir 

türü de vardır ki, bu da özel inanca sahip olan insanların, hacıların, 

meşelerin, namaz ehlinin kendi çocukları için düzenlediği törendir. 

Böyle düğünlerde içki ve müzik olmuyor, dini sohbetler, hadisler 

söyleniyor, insanlar arasında hoşgörü, dostluk, kutsal duygulara 

güven, İslami değerlere saygı tebliğ olunur, "derviş düğünü"nde 

dervişlerin okuduğu türkülere, dini düğünde ise dini türkülere ağırlık 

veriliyor. 

 Düğün töreninin diğer bir türü olarak "lotu düğünü"nü örnek 

gösterilebilir. Bu düğün kendine özgü tören kurallarına uygun 

organize edilmektedir. Örneğin, "lotu düğünü" yapanlar oğlu, kızı 

olmayan, elin tüm düğünlerinde katılan, varisi olmasa da, eli, akraba - 

kardeşini ağırlamak isteyenlerdir. Bu düğünde gelin ve damat olmasa 

da, orada törenin niteliklerine uyulmaktadır. 

Düğün gibi yas töreni de ritüel niteliği taşıyor. Bu rituel form 

daha çok eski zamanlarla ilgili olduğundan onun içeriği şimdiki 

yaslarda o kadar da kendini göstermiyor. Böyle belli oluyor ki, yas 

töreninde ozan kopuz çalıp ağıt diyor. Kahramanın yiğitliği tarif edilir, 

cenaze etrafında dans edilir. Eski ağıtlar şimdiki ağıtlardan ayrılmıştır. 

Eski ağıtlar üç - dört heceli, iç kafiyeleri olan şiir parçası. Eski yas 

törenlerinin "Kitab-i Dede Korkut" destanında da izlerine rastlanıyor. 

Buradaki ağıtlar da uzun şiirlerdir, şimdiki bayatı şeklinde olmayan 

ağıtlardan oluşuyor. Beyrek'in öldürülmesini tasvir eden boyda da 

yasın ritüel karakterine rastlamak oluyor. Beyrek'in atının kesilmesi, 

etinden ihsan verilmesi vs. detaylar, yasın geçirilmesinde hüznün 
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sembolü olarak kız - gelinin beyaz çıkarıp siyah giymesi, gök sarması 

gibi belirtilerin de kalması olgu olarak araşdırıcı'ların dikkatini 

çekmiştir. 

Ağıtlar özelliklerine göre okşamalar, ninniler ve bayatılar ile 

aynı olsa bile (hecelerin sayısı, kafiye sistemi, özgür dize vs), içerik 

bakımından farklıdır. Sanatsal değerine göre, ağıtlarda kederin çok 

olması temel özelliktir. Ağıtlar anne - bacılar tarafından azizleri 

öldüğünde denir. Hem bayatı, hem de ağıtlarda ifade edilen düşünce 

büyük eserlerin içeriğinin yığcamlaştırılmış, kalıba sığdırılmış 

konusudur. Esasen, yas törenlerinde okunan bu ağıtları ağıçılar diyor, 

onun avazını meclis katılımcıları koroyla tekrar ediyorlar. Folklor 

metinleri içerisinde en eski ağıt Alp Er Tonga’nın ölümüne ithaf 

edilmiştir. 

Halk arasında bir bilge kelam vardır: "Düğünle yas ikiz 

kardeştir". Ve düğünün güzelliği oynamaksa, yasın de yas olmasını 

ağlamak göstermektedir. Bu ise ağıçının seçtiği ağıtların etkisi ile 

mümkün olur. Ama çok eskilerde yas töreni şimdikinden biraz 

ayrılmıştır. Bu hakta konuşurken M. H. Tahmasip diyor ki, eski 

Med'de ölü için ağlamazdılar, ağlamak daha sonraki dönemlerde özel 

anlam taşımış, ölünün öbür dünyaya gitmesi için gözyaşının magik rol 

oynaması hakta fikirler ortaya çıkmıştır. "Kitab-i Dede Korkut" 

kahramanları öldüğünde siyah giyerlerdi, adını boğazlardılar, etini 

ihsan verirlerdi. M. H. Tahmasip’in bu fikrinden öyle anlaşılıyor ki, 

"Dede Korkut"la ilgili en eski dönemlerin yas törenlerinde ağıt 

demirmişler. O yazıyor ki, daha sonraki yüzyıllarda bayatı matemin en 

etkili süsü, tercümanı olmuştur. Yasın dilsizi çok korkunç oluyor, 

buna kalp dayanmaz, şu anda ağıtlar kalplerin yardımına geliyor, 

onlara teselli veriyor. 

Türkülerin genel karakterine odaklandığımızda onları ifa 

edenlerin çoğunluğunun kadın olduğu gözüküyor. Bu, Nevruz'dan 

sonra söylenen bazı türkülerde de kendini gösteriyor. "Karı ile Mert’in 

atışması" adıyla meşhur olan metinde de metnin yaratıcısı ve ifa 

edenin kadın olduğu görülüyor. Şartı olarak kadının adı ile 

bağladığımız diğer türküler de vardır ki, bunlar da doğum töreni ile 

ilgilidir. Doğum töreni ile ilgili türkülerin son gelişmeyi beşik 

türkülerinde sona eriyor. Sanatçının gelin olduğu bu tür beşik 

türkülerine ninniler, nazlamalar, okşamalar vs. aittir. Bu şarkıların 

yapısı bayatı üzerine kurulmuştur. Örneğin, aşağıdaki beyazı 
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türküsüne fikir verirsek, onun bayatı üslubunda olduğuna tanık oluruz. 

Örneğin, 

  

 Azizinem, balabanı, 

 Yavaş çal balabanı. 

 Herkesin yavrusu geldi, 

 Peki benim yavrum nerede?  

         (Erivan çukuru, 2004: 469) 

  

 - ağıtının formu bayatı şeklindedir. Öyle düğün türkülerinin de 

sanatçısının kadınlar olduğu anlaşıla bilir. 

Matem türkülerinin de esas yaratıcısı ve oyuncusu kadınlardır. 

Matem türkülerinin biçimleri ağıtlar, ediler ve mersiyelerdir. Böyle 

türküler daha çok acıyı yumuşatmak amacıyla, aynı zamanda ruhun o 

dünyaya rahat gide bilmesi için okunuyor. Mitolojik izlenimlere göre 

ruh dışarıdan kendi matem törenini izliyor, gözlerden çıkan yaş onun 

ruhunun yüksek mekana ulaşmasına yardım ediyor. Ağıt türkülerinin 

son dil sınırı "Şahsey - vahsey" denir. Ağıçının kalp ürpeden 

sözlerinden hayrete gelen kadınlar "şahsey - vahsey" diyerek ölünün 

haline yandıklarını göstererler. 

Azerbaycan evsel törenleri millî düşünceden besleniyor. Evsel 

törenleri derken yas, düğün, doğum, ad koyma vb. türküleri 

düşünüyoruz. Evsel törenlerinin oluşması sanatsal tefekkürle ilgilidir. 

Örneğin, yas töreni türkülerinin halkın millî örf ve geleneklerinin 

sanatsal tefekkürde şiir biçimi alması sonucunda oluştuğunu söylemek 

mümkün. Burada bir gerçek vardır. Ölümün türk halklarında ne 

demek olduğunu anlamak için onun fizyolojik süreç olmaktan başka, 

yakınları için büyük kayıp olduğunu da düşünmek gerekir. Sırf ölümü 

değerlendirmek amacıyla söylenen ağıtlar, türküler her şeyden önce 

sanatsal tefekkürün ürünüdür. Yas töreni ve orada okunan türküler 

halkın folklorunda duygusal - lirik duyguların ifadesine hizmet 

etmiştir. 

 Düğün töreni hakkında da aynı sözleri söylemek mümkün. 

Düğün töreni Azerbaycan'da çeşitli farklılıklara sahiptir ve ulusal 

zihniyetten bağımlı olarak değişikliğe uğruyor. Çünkü düğün töreni 

bölgesel özellikleri yansıtıyor, yerel içerik taşıyor. 

Evsel töreni türküleri birkaç gruba ayrılıyor. Bu gruplardaki 

doğum türkülerinden, düğün ve yas töreni türkülerinden, ad koyma 

türkülerinden, onların arsa yapısından, tür ve ifa özelliklerinden vb. 
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bahsetmek mümkündür. Bu şarkıların iç içeriği törenin türünden bağlı 

olmuştur. Doğum türküleri hakkında bilimsel literatürde belirtiliyor ki, 

bu türkülerin ilk oyuncusu halk ebeleri olmuştur. Bu türkülerde 

anneye sağlık temenni olunur, çocuğunu büyüterek neslin takipçisi 

etmesi, kızın babaya, oğulun anneye benzemesi vb. terennüm ediliyor. 

Ebeler böyle türkülerle hatta ağır doğum sırasında kadını rahatlatıyor, 

onu teselli veriyorlar. 

  

 Kara suyun yakası, 

 Oğlan kıza bakası, 

 Menekşeden gömleği 

 Altın gülten yakası.  

     (Agdaş folkloru, 2006: 273) 

 

Tabii ki, böyle türkü ile kadında hoş bir moral oluşuyordu. 

 Ulusal epik gelenekte ad koyma töreni ad verme motifi ile 

ilgilidir. Ad koyma töreni ile ilgili türkülerin izlerine ise eposlarda, 

klasik edebiyatta ve folklorda rastlanıyor. Halk arasında ad koyma 

töreni sırasında türküler okunduğu hakkında bilgi vardır. Fakat düğün 

ve yas türkülerinden farklı olarak, onlar geniş yayılmamıştır. Bundan 

önceki kitaplarda düğün ve matem türkülerinin çeşitleri, türleri 

hakkında bilgi verildiğinden burada bu türkülerden konuşmaya gerek 

yok. 

Emek türküleri. Mevsim - tören türküleri ile beraber halk 

düşüncesinde emek türküleri de büyük rol oynuyor.  Türkü sözlerden 

oluşuyor. Ezeli dünyanın başlangıcı da kelimedir. Tarihin çeşitli 

dönemlerinde söze yaklaşım hep aynı olmuştur. Söz kaleleri fethetti. 

Söz müzik ahenginde hükümdarları coşkusuyla ihtizaza getirmiştir. 

Söze dedelerimiz büyük değer vermişler. Söz türküdür. İster 

bugünümüz için, ister geçmiş dedelerimizin dilinde. Halkın 

geçmişinde türkü kadar onun acılarını, kaderini, hayatını, evini, ekin - 

hasadını, mal - karasını, vs. okşayan ikinci bir tür yoktur. Türkülerde 

en uzak geçmişin olayları, düğüm - düğünleri, ağır yasları, millî ve 

manevi değerleri korunuyor. Bilge halkımız emek türkülerini 

yaratarak ulu geçmişimizin ne kadar eski olduğunu, bu toprakta 

yaşayan ecdatlarımızın tarım kültürüne, oturalım hayatın önemli 

niteliği olan yüksek hayvancılığa sahip olduğunu ispatlamışlardır. 

Azerbaycan folkloru ilkin türleri arasında özellikle dikkat çeken 

emek türküleri. Onlar araştırmalarda çiftçi türküleri, harman türküleri, 
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sayacı türküleri, sağın türküleri, avcı türküleri, balıkçı türküleri, 

kümçü türküleri, çalışmaları, hana türküleri, çömlekçi türküleri gibi 

türlere ayrılır. 

 Folklorumuzda emek türküleri türü geniş bir kavramdır. Emek 

türkülerinin çok çeşitleri vardır - ekin türküleri, hasat türküleri, çiftçi 

türküleri, holavarlar, sayacı türküleri, çoban türküleri, sağın türküleri, 

harman türküleri, kümçü-ipekçi türküleri, çömlekçi türküleri, hana 

türküleri vs. 

Türküden türküye ahenk değişiyor, ritm değişir, dilek 

yenileniyor. Bu nağmelere niye emek türküleri söyleniyor? Çünkü 

emek türkülerinde ekin, hasat, çiftçi, hayvancılık hayatı terennüm 

olunuyor. Bu türküler emek sürecinde ifa edilir. Onu okumakta temel 

amaç çalışmayı kolaylaştırmak, onu emeğin ritmine uygun hale 

getirmek olmuştur. Çiftçi türkülerini yerleşik yaşam koşullarına geçen 

ecdatlarımızın erken türküleri düşünüyoruz. İlk yaranmada bir sesli 

veya iki sesli olan bu türküler insanın sevincini, öfkesini, şaşkınlığını, 

itaatini, güvenini yansıtmıştır. İlk "ho" türküsü hayvana çağrı olarak 

seslendirilmiştir. Sesin uzatılması ritmik hareketlerin, ahengin 

eşliğiyle birlik teşkil etmiştir. Sesler söze dönüştükçe, söz türkünün 

hecelerini oluşturmuştur, 2-3 heceli emek türkülerini yaratan emeğin 

kendisidir.  Emek türkülerinin nakaratlı formlarının olduğu 

bilinmektedir ve "halk arasında bu şekilde oluşan örneklerde çiftçi 

türkülerinin ilk tür özellikleri ile ilgili elementler - nakaratlar 

muhafaza edilmiştir" (Nabiyev, A., 2009: 8). Bizim kanaatimizce, 

aynı nakaratlar emek türkülerinin oluşmasında ilk model olmuştur ki, 

insan zihni geliştikçe emeğin terennümü sonraki aşamada şiirsel 

olarak mısralara kadındıktan sonra bellekte kalan iki heceli nakarat 

dediğimiz bölüm türkü metninin sonunda tekrarlana bilir. 

Sayacı türküleri. Sayacı türküleri ise nispeten gelişmiş 

dönemin, çiftçilikten sonra koyunculuk hayatının yarattığı türkülerdir. 

Aynı yaratıcılık yöntemi burada da kendini gösteriyor. Eski koyunçu 

kendi hayvanını okşamak, kaygısına kalmak, kollamak, artışı 

sağlamak için bu tür türküleri koşmayı gerekli bilmiştir. Koyunculukla 

ilgili türküler hem de gözlemler temelinde oluşmuştur. Örneğin, 

aşağıdaki şiirde olduğu gibi: 

 

  

 Koyun bakar dağlara, 

 Sel tek akar dağlara. 
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 Ovadan dönen sürü, 

 Yazın çıkar dağlara.  

       (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 47) 

  

 Anlatılanlar gösteriyor ki, sayacı türküleri kendi ilkin içeriğini, 

biçimini koruyan türkülerdir. En eski sayacı türküsünde onun 

oluşması tarihi hakkında bilgiler veriliyor: 

 

Saya saya, sayadan, 

 Damızlığı mayadan. 

 Bu saya kimden kaldı? 

 Adem babadan kaldı. 

 Adem baba gelince 

 Musa çoban olunca. 

  

 Altın boğa durunca, 

 Hatemlerin hatemi 

 Dağda çoban olunca. 

 Buğday başak düşürdüğünde, 

 Dünya bünyad olunca, 

 Gün terasın atınca.  

     (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 47)  

 

Bu türküden de görünüyor ki, saya bolluk simgesidir. Sayacı 

türkülerinin sayacı töreninde okunduğunu da M. H. Tahmasip, M. 

Arif, A. Nabiyev ve diğerleri belirtiyorlar. Koyunculuğun halk 

hayatında geniş yayılması, halkın yaşamının koyunculuğa bağlı olması 

ona (yağ, süt, peynir, yün, deri, et vb. üretimi) var-devlet armağan 

eden hayvana tören düzenlemeyi de gündeme getiriyordu. Bu nedenle 

4, 5, 6 ve daha çok mısralı sayacı türküleri koyunculuğun şerefine 

okunan, koyunu tarif eden türküler olarak dikkati çekiyor. 

 Sayacı türkülerinde de koyunculukla ilgili oluşan törenin izleri 

yaşıyor. Böyle türküler saya töreni ile ilgili oluşmuştur. Sayacı 

türkülerinin ifade ettiği içerik eski insanların koyunculukla ilgili 

yaşamını yansıtıyor. Yukarıdaki saya türküsü de bu hayatın izlerini 

korumaktadır. 

Azerbaycan folklorunda yer alan bu türküler 7'lik şiirlerdir. 

Sayacı türkülerinin yapısında, genellikle, bayatı biçimine 

kullanılmıştır. Sayacı türkülerinin yönleri değişik formlarda. Örneğin, 
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işte sayacı türküleri vardır ki, koyunla ilgili olsa da, sürünün diğer 

niteliklerini da kapsıyor. Özel olarak köpekle, atla ilgili çoban 

şarkılarında ritim, hecelerin sayısı oradaki şiirselliyi sağlar. Ancak bu 

türkülerin sayacı türkülerine yakınlığı onların içeriğinden uyandır. 

Benekle (köpek) ilgili türkülerin çoban türkülerinin temelini 

oluşturması daha net görülüyor. Saya sözü ile çoban sözü arasında da 

bir yakınlık duyuluyor. A. Nabiyev F. Koçarli'ye dayanarak, bu sözün 

fars dilindeki gölge manasına uygun geldiğini ve halk dilindeki 

terim'in başka dilden asla alına bilmemesini, saya kelimesinin 

anlamını gösteriyor. Fakat A. Nabiyev bu sözün sayımk, nimet, iyilik, 

hayırlılık, mutluluk getiren, saya (bolluk) getiren anlamlarını da 

gösteriyor ve M. Arif'in M. H. Tahmasip'in, E. Ahundov'un 

düşüncelerindeki anlamları paylaşarak, P. Efendiyev'in kanaati ile 

sözlerine son veriyor: "Kuşku yok ki, say - kelime, atasözü, türkü 

anlamlarında kullanılmıştır. Ancak dikkat edilirse F. Köçerli'nin 

dediklerinde de gerçeğe uygun yönler vardır. Zira sayacı sözleri asıl 

sayalı olmak için şiirle ifade edilen hayır - duadır. Bu, hem 

hayvancılıkla ilgili çeşitli törenlerde, örneğin, döl, kırkım, yaylaya 

göçme, arana taşınma vb. zamanlarda ifa edilmiştir" (Nabiyev, A., 

1983: 12). 

 Evsel töreni gibi yapılan saya şenliklerinde törenin evsel dramı 

gibi geniş yayıldığını, koyunların kuzu doğurmaya başladığı 

dönemlerde çobanların köy - köy dolaştıklarını, sayacı türküleri 

okuduklarını, böylece verimliliğe işaret ettiklerini folklor 

malzemelerinden görmek oluyor. Prof. Dr. V. Valiyev saya 

kelimesinin kökenini ritüelle bağlar ve yazıyor ki, koyunların döl vakti 

(kuzu doğurma) özel bir merasim yapılır ki, bu da doğaya etkileme, 

kuzu doğurmaya engel olan güçleri büyülemek amacını gütmektedir. 

O, bu töreni soy töreni olarak adlandırıyor. Ancak onun kullandığı 

"soycu türküleri" net seslenmiyor. Fakat sayacı türkülerinin hiç de 

doğaya etki göstermek, onu büyülemek arzusu ile oluşmadığını 

söyleye biliriz, böyle bir ritüelin geçirilmesi ile ilgili net bir bilgimiz 

yoktur. Sayacı türkülerinin içeriğinde bir ortaklık vardır, hem de bu 

türküler koyunculuğun tüm normlarını, boyutlarını, kriterlerini, 

sosyal-manevi kurallarını kendisinde birleştiriyor. 

 Koyunculuğun geliştirilmesi ile ilgili olarak sayacı türkülerine 

ortak türküler de oluşuyor, bunların hepsi birlikte çoban türküleri ile 

ortak sayacı sözlerinin içine dahil oluyor. Örneğin, çobanın sadakatli 
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yardımcısı Benek hakkında olan türkülerde onun eski mitolojik 

karaktere yakınlığı (İtbarak - Barak - Benek) da yansımaktadır. 

Koyunculuk türkülerinin içerisinde "Saygaç türküleri" veya 

"Denetim", "Eşleme" adıyla meşhur olan türküler de vardır. Tüm bu 

türküler "Çobanı" havasının ve türküsünün bir parçası olarak halkın 

hafızasında yaşıyor. 

 Sayacının da nimet getiren, bolluk getiren anlamları vardır. 

Sayacılar şarkıcı, âşık değillerdir, sıradan terekeme. Sonbaharın 

sonunda, kışta evleri dolaşıyor, ezbere bildikleri türküleri okuyarak, 

ev hayvanlarının hayrını terennüm ediyorlar, karşılığında yağ, peynir, 

un, buğday, pirinç vb. şeyler alıyorlar. Burada bir husus özellikle 

dikkat çekicidir. Tören sonbaharın sonlarında yapılıyor ve bolluk, 

bereketi halkla paylaşan ritüel niteliği taşıyor. Şu anlam çıkıyor ki, 

yılın başlangıcında yeni gün - Nevruz bayramı, sonbaharın sonunda 

bolluk bayramı - sayacı bayramı düzenlendi. Sayacı türküleri de "türk 

halkları arasında henüz yedilik şiir kalıbı oluşmadan önce göçebe 

aşiretler arasında aliterasyon, ahenk, vurgu, tonla ilkelerine uygun 

şekilde oluştu yayılmıştır" (Nabiyev, A., 1988: 13). Sayacı bayramının 

biçimsel karakterinden bağlı olarak, bu kelimenin diğer anlamları - 

saya - türkü, saya - söz, saya - atasözleri sözcüksel safları oluşmuştur. 

Sağın türküleri. Türküler içerisinde sayacı türkülerine metin 

açıdan yakın olan sağın türküleri. Eğer sayacı türküleri koyunculukla 

ilgili idiyse, sağın türküleri hayvancılıkla ilgili konuldu katıldı. Bu 

türküler ilk kez göçebe aşiretler tarafından oluşsa da, onların janr 

olarak gelişmesi yerleşik hayata geçmiş topluluklara aittir. 

  

 Temizlerim yolunu, 

 Kaşovlarım belini, 

 Anlarım dilini. 

 Kuyruğunu bulama, 

 Sağırım bol sütünü, 

 Pişiririm bulama. 

 Benim gökçek ineğim, 

 Tüyü ipek ineğim. 

 Peyniri kesme-kesme, 

 Rahat dur, acele etme. 

 Tüyü sarı ineğim, 

 Benim karı ineğim.  

    (Hüseyinov, B., 2012: 179 - 180) 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 65 

 

 

 

Sağın türkülerinde de inek, buzağı, dana, camış, balağ, kelçe 

övülüyor. Sağın türküsü gibi kayda alınan türkülerden biri de "Dutum, 

ninem" türküsüdür. 

  

 Dutum, dutum ninem, dutum, 

 Seni sağan, dutum, dutum, 

 Benim, dutum, dutum, dutum, 

 Ablam dutum. 

  

 Sütü kaymak ineğim, 

 Bilmiyor doymak ineğim. 

 Sayende dolanıyorum, 

 Sensin tuzum - ekmeğim. 

 Dutum ninem, ay ninem, 

 Dutum ninem, ay ninem.  

           (Hüseyinov, B., 2012: 182) 

  

Sağın türküleri somut meslek ile ilgili olduğundan onun 

denilmesinde bireysellik (diyelim ki, sütçü ile inek arasında) 

görünüyor. "Dutum, ninem" şarkısı sütçü kadınlar tarafından ancak 

inekler için yaratılmıştır. Saya türkülerindeki "ninem" sözü ile sütçü 

türkülerindeki "ninem" sözü seslendirme açıdan birbirinden farklıdır. 

Eğer saya türkülerinde "ninem" sözü bir defa işleniyorsa, sağın 

türküsünde "ninem" her defa tekrarlanarak, türküye özel ahenk verir. 

"Dutum, dutum" adı altında tarif edilenin inek olduğu metinden 

netleşiyor, şiirin ahenginden, mısraların akıcılığından imge yaratma 

daha net görülüyor. Dutum onu sağan kadına her yönden yardım 

etmeli, o, borcunu ödemelidir, komşu kıza tepsi geldi, kendi kızına da 

tepsi gelmesini, ailesinin yaza çıkmasını Dutum’dan istiyor ve 

çocuklara düğün yapmalı olduğunu Dutum’a bildirir. Dutum, 

antropomorfik imgedir. Bu isim "Tütü ninem" eydirme türküsünde de 

benzer şekilde tekrar ediliyor. 

 

Tütü ninem, ninem, ninem, 

 Seni sağan benim, benim. 

 Kuyruğunu farağat koy, 

 Ayağını rahat bırak. 

 Seni sağan benim, benim, 
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 Tütü ninem, ninem, ninem. 

  

 Altın inek, sahibin benim, 

 Sana altın diyen benim. 

 Seni sağan benim, benim, 

 Tütü ninem, ninem, ninem.  

        (Hüseyinov, B., 2012: 179) 

 

Çiftçi türküleri. Çiftçi türküleri halk şiirinin ilk janrlarından 

biridir ve emek sürecinde çekilen zahmeti kolaylaştırmak, emeği 

ritmli etmek, ondan manevi ve estetik zevk almak amacıyla okunuyor. 

Şarkıyı okuyan sıra ritim süreçte harekete uygun olarak izleniyor. İlk 

emek türküleri iki sesten ibaret olup çiftçi şarkılarında kullanılmıştır. 

Böyle şarkılarda ses ile ritm arasındaki ilişkinin olduğunu, bu seslerin 

vurgulu, aliterasyonlu örnekler oluşturduğunu, 2 - 3 heceli, 2 – 3 - 4 

mısralı emek türküleri yarattığını söylemek olur. Bu türkülerde, 

genellikle, öküzün çalışkanlığı tarif edilir, öküze cütçünün sadık 

arkadaşı olarak bakılıyor. Örneğin,  

  

 Altın öküzüm yeri, 

 Bırakma şum kala geri. 

 Tez davran, tez git, 

 Düşmanlar bakıyor beri. 

 Öküzüm çifte gider, ho, ho, 

 Harmana, ota gider, ho, ho. 

 

 Kara manda yılım bari, 

 Söyle, derdin bileyim bari. 

 Beni mağmun eyleme, 

 Açılsın dilim bari. 

 Öküzüm çifte gider, ho, ho, 

 Harmana, ota gider, ho, ho.  

      (Hüseyinov, B., 2012: 190) 

  

 Holavarlar. Çiftçi türkülerinin halk arasındaki yaygın adı 

holavardır. Bu ismin kökenini çiftçi türkülerinde tekrarlanan "ho" 

parçacığı ile izah edile biliriz. Öküzü işe teşvik etmek amacıyla çiftçi 

tarafından "bağırmak", "çağırmak" anlamında "holamak" fiilinden 

kullanılır. E. Ahundov ise yanlış olarak "holavar" sözünü "ho" ile 
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"var" sözünün birleşmesi, "la" parçacığının ise ek olarak bu iki sözü 

bağlamak amacıyla işlendiğini belirtiyor ("Karavelli" yazısına bak). 

Aşağıdaki türküde ise "ho"nun kutsal varlık olarak işlendiği belli 

oluyor: 

 

"Ho"lara dilek ettim, 

 Sabah üstü murada yettim.  

         (Nabiyev, A., 2009: 8)  

 

 A. Nabiyev "holar/var" holar - kutsal varlıklar, "var" okşama, 

türkü anlamında izah ediyor. "Holar" sözündeki -r ününün düşmesi ile 

"holavar" kelimesi oluşmuştur (Onun fikrini takdir etmiyorum, bu 

konuda "karavelli" kelimesinin tefsirinde söz açtım). 

 Emek türkülerinin türü olan holavarlardan bağımsız türkü gibi 

konuşmak mümkün. Folklorda ilk olarak holavarların totem türküsü 

olması, ho'nun toteme çağrı anlamını bildirmesi A. Nabiyev tarafından 

kaydedilmiştir.  

  

 Çekin, çekin ekelim, 

 Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. 

 Hasat, hasat dökelim, 

 Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. 

 El verelim el üstüne, 

 Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. 

 Dağı, taşı yıkalım, 

 Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.  

           (Hüseyinov, B., 2012: 190)  

 

- gibi parçalarda ho'nun, öküzün, ineğin eski totem olması, 

hodakların ona türküler koşması olgusu kabarıktır. 

  

 Altın öküzüm, yeri, 

 Bırakma şum kala geri. 

 Tez kımılda, meralım, 

 Rakipler bakıyor beri.  

      (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 51) 

  

 Kara kel naz eyler, 

 Kuyruk bunlar toz eyler, 
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 Ay karanlık gecede, 

 Sabanı pervaz eyler. 

 Hololo-hoo, hololo-hoo, 

 Hololo-hoo, hololo-hoo! 

  

 Kara kel sen gider, 

 Öküzlerden yan gider. 

 Gece gündüz çalışır, 

 Tırnağından kan gider. 

 Hololo-hoo, hololo-hoo, 

 Hololo-hoo, hololo-hoo! 

  

 Öküzlerim çift çeker, 

 Hololo-hoo, hololo-hoo, 

 Hololo-hoo, hololo-hoo! 

 Gece gündüz yer eker, 

 Hololo-hoo, hololo-hoo, 

 Hololo-hoo, hololo-hoo!  

        (Şeki folkloru, 2009: 105 - 107) 

 

Bu şiir parçaları en çok nakaratı hatırlatıyor, burada vezin, 

kafiye talepleri pek yerinde değil. Bu ise holavarların hece vezin önce 

oluştuğunu onaylıyor. Koyunculukla ilgili sayacı sözlerinin halkın 

şiirsel yapıtında üstün yer tutması, sayacı türkülerinin mevsim ve 

tören türkülerine, daha sonra emek türküleri ile birlikte bayatının 

oluşmasına etkisi, sayacı sözlerinin emek türküleri ile kaynayıp 

karışması, mevsim-tören türkülerinden emek türkülerinin yaranması 

söyleniyor (Nabiyev, A., 1978: 70).  

Öyle anlaşılıyor ki, holavarlar, sayacı sözler vs. en eski türkü 

türleri. Bu türkülerin bağlı olduğu töreni görüşmeler gelişerek, yeni 

mevsim ve tören türkülerinin oluşmasına neden olmuştur. A. 

Nabiyev’e göre, Azerbaycan folklorunda rastlanan mevsim türkülerini 

ikiye ayırmak mümkündür: Münferit olaylar ve itikatlarla ilgili oluşan 

türküler; Mevsimlerle ilgili halkın emeğini değerlendiren, ona değer 

veren mevsim türküleri. Birinci gruba ait türküler ateşe, güneşe, suya, 

rüzgara, yağmura, toprağa vs. ithaf edilen şarkılardır ki, bunlar da 

belirli itikatlarla doğrudan ilgilidir. 

Türkülerin yapı modelini kurarsak, sayacı ve sağın türkülerinin 

bir grupta, avcı ve balıkçı türkülerinin ayrı grupta, ekinci - çiftçi - 
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harman türkülerinin, kümçü - ipekçi ve hana türkülerinin ise başka 

gruplarda birleştiğini görürüz. 

Harman türküleri. Harman türkülerinin okunma mekanı 

buğdaycılıkla ilgilidir. Buğdayı dövmek için başaklar araba ile 

tarladan harmana taşınır, harmanda yığına vurulurdu. Harman 

yuvarlak şekilde temizlenir ve her tarafı çimenlik olurdu. Buğday 

yığınları göz okşardı. Vel denilen bir çift tahtadan yapılmış, uzunluğu 

3 metre, eni bir metre olan bu tarım aletinin bir yüzü pürüz, taraması 

idi, diğer yüzünde ise gözenekler olurdu. Bu gözeneklere özel elde 

yapılmış küçük taşlar ağ şeklinde velin delilmiş tarafına takılırdı. 

Böylece vel hazır olurdu. Bu velleri bir veya iki ata koşarlardı, atlar 

velleri harekete getirir, harmanda buğdayı velin ağır tahtaları ile 

ezmeye başlardılar. 

Bu tür ile buğday dövülürdü. Harmana gitmek için çocuklar 

akşamdan ağlaşıyor, yalvarırlardı ki, onları da oraya götürsünler. 

Harmanda yere serilmiş başakların üstüne at veli gezdirir, çocuklar da 

veli biner, harmanı devre vururlardı. Vel gezintisi çocukların hoşuna 

gider, vel sürenler de vel ağır olsun diye hevesle çocukları 

bindiriyorlardı. Bu süreç türkülerle eşlik ediliyordu. 

 

 Harman üstü taş idi, 

 Kel bana arkadaş idi. 

 Bir karı idi, bir de ben, 

 Çocuklar on tane idi. 

 Sovrug atın sovrulsun, 

 Düşman yanıp kavrulsun. 

  

 Harman üstü yol idi, 

 Sarı buğday bol idi. 

 Gün çıktı harman üzere, 

 Vel geçti duman üzere. 

 Sovrug atın sovrulsun 

 

Harman üstü gül idi, 

 Yarım tatlı dil idi. 

 Kübit - kübit beliki 

 Harmanda başak idi. 

 Sovrug atın sovrulsun, 

 Düşman yanıp kavrulsun 
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 Sovrug attık sovruldu, 

 Velin dişi yomruldu. 

 Güneş harman yerinde, 

 Gorğamız kavruldu 

 Düşman yanıp kavrulsun.  

       (Hüseyinov, B., 2012: 191 - 192)  

 

Avcı türküleri. Avcı türküleri en eski janrlardan biridir ve 

avcılık mesleki ile ilgili oluşmuştur. Tüm türkülerin yapısında olduğu 

gibi, avcı türkülerinin de çağrı anlamlı sözlerden oluşması tahmin 

ediliyor. Muhtemelen en eski dönemlerde avı tuzağa davet etmek için 

hatta seslerden kullana bilirdiler. Bu sesler de kuşun çıkardığı sese 

benzer olmalı idi. Mahir avcılar ise düdük sesi ile avını davet 

ederlermiş. Hatta düdüğün sesine mest olup yatan kuşların tutularak 

padişaha yapılmasına dair masallarda notlar vardır. Böyle türkülerde 

de nakaratlardan kullanılırdı. 

 Avcı türkülerine örnek getirilen şiir parçaları kendi içeriğine 

göre çok çeşitlidir. Bir metinde içerik nakaratla bir yerde şöyle tarif 

ediliyor: 

 

 Gelir avcım 

 Güler avcım 

 Bizim sırrı 

 Belki avcım 

 (nakarat) 

 Aldım yedi 

 Eleği 

 Kapattım 

 Yedi çıkınını 

 Yedi kundağı 

 Doğdum oğlanı 

 Astım duvardan 

 Devler yıkan 

 Kemanı 

  

 Gelir avcım 

 Güler avcım 

 Bizim sırrı 
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 Bilir avcım 

 Gelir avcım 

 Güler avcım  

     (Nabiyev, A., 2009: 18) 

  

Bir Azerbaycan masalında bu şarkının motifi yansımıştır. 

Ailesini döndüre bilmeyen avcı başını alıp evden gitmek hususunda 

karısına söylüyor ki, kızım olursa ağaca eleği, oğlum olursa kemanı 

asarsın. Avcının oğlu olur, karısı kemanı ağaçtan asıyor, cimri komşu 

kemanı alıp yerine elek asıyor. Kişinin oğlundan haberi olmuyor. 

Oğlu büyür, babası ile avda karşılaşıyor. Ama birbirlerinden habersiz 

olduklarından oğul babasını okla vurup öldürüyor. Görüldüğü gibi, 

şarkı motifi ile masal motifi arasında çok yakınlık vardır. "Masallarda 

avcı hayatı ile ilgili rastladığımız bu motif avcı türkülerinde de 

yaşıyormuş. Çocuk doğuran anne duvardan yedi kızın eleğini alıp 

yerine keman asıyor (babası gelsin diye), kızlarını rahatlatıp 

babalarının gelip çıkacağı umuduyla onları sevindiriyor" (Nabiyev, A., 

2009: 18).  

İçerik bakımından avcı türküleri doğaya, güzelliğe tutumunu 

koruyarak bireysel olmaktan çıkarak, ortağa hizmet ediyor. Avcı 

türküleri avdaki kuşları, hayvanları müziğin hazin sesine alude etmek 

amacını güdüyor. Avcı türkülerinin eski dönemlerde avcılık ritüelleri 

ile ilgili olduğu görünüyor. Avın başarılı olması için böyle türkülerden 

kullanılmıştır. Onun av hamisinin şerefine okunduğu da metinlerden 

anlaşılmaktadır. A. Nabiyev av tanrısı ile ilgili halk düşüncesini somut 

nağmeye göre şöyle kaleme almıştır: Avlanması yasak olan 

hayvanların avına çıkan avcıları av tanrısı mahkum ediyor, onlara çok 

cezalar veriyor, yasaklı hayvanlara ok atmayacaklarına and içerler. 

Avcılar mahkum oldukları yerde dikenlerden çit çekiyor, ormanlardan 

yol açıyor, kankanlık ediyor, çok zahmetli işler yapıyorlar. Vakit 

tamam olunca, öyle elini uzatıp vüsale yetmek istediğinde tanrı'nın eli 

kamçılı dadısı gelip avcıyı önceki av yerine sürüp getirir. 

Halkta olan bazı türkü arsalarında ise kuş kılığında olan dadı 

onu gagasına alıp eski yerine getirip atıyor. Avcı bayıla geldiğinde 

gördüklerinin kabus olduğunu zanneder (Nabiyev, A., 2009: 19). Bu 

şarkı motifi avcı masallarında ve diğer masallardaki kahramanın 

başına gelen olaylarda de kısmen tekrar ediliyor. 

"Ekil - Bekil" türküsünün de böyle bir avcı türküsü olduğunu 

zannetmek olur. "Ekil - Bekil"in avcı miti ile ilgili olması, yanlışlıkla 
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"düzgü" adıyla çocuk folkloru örneği olarak kabul edilmesi kutlanıyor 

(Nabiyev, A., 2009: 19). Bu ismin açıklamasına iki açıdan 

yaklaşılabilir. 1. Bu mit, aynı zamanda "Ekil - Bekil" adının çiftlenme 

yolu ile folklor türküsü adı gibi istikrara kavuşmasına ve tek Bekil adlı 

haminin bilinçte imge yaratmasına neden olmuştur. Tahmin edilebilir 

ki, en eski mitolojik izlenimlerde Ekil isimli mitolojik hami olmuş, 

işlevini yerine getire bilmemiş, kendisine yakın bir hami ile (Bekil) 

çiftlenmiş, daha sonra yerini ona terk etmiştir. Bunu "Kitab-i Dede 

Korkut"daki Bekil isminin yorumundan da görmek mümkün. 

2. Adları çiftleştirmek yöntemi, Ekil ongununa olan güveni 

artırmak için kullanıldı. Ekil isminin başına -b ünsüz harfının 

eklenmesi ile iki kafalı ongun tasavvuru oluşmuştur. Ekıl-Bekil 

isminin çiftleşmesi, ongunun iki kafalı olduğunu hayal etmeye 

yardımcı olur. Çiftleştirilmiş ongun adlarından ilki daha güçlü bir etki 

bağışlar, ikinci ad ise birincinin etkisini artırmaya hizmet eder. 

Dilimizde böyle bir ses artışıyla düzeltilen bu tür birkaç isim var. 

Örneğin ecik-mecik (gog-magog), inkir-minkir, esir-yesir vb. Bu 

isimlerde ikinci tarafın ünsüz oyların artmasıyla oluştuğunu 

düşünüyoruz. Ecik (Gog), inkir ve esir kavramlarının tek bir isme 

işaret ettiğini görüyoruz. Nizami, "Iskendername" şiirinin 

"İkbalname" bölümünde de sadece Gog'tan bahsetmektedir. Yani, 

Ecik ismine -m sesinin artırılması insanları bu dini kavramın gücüne 

ikna etmeyi amaçladı. "Ekıl-Bekil" türküsünde de Ekil isminin 

önündeki ünsüz -b'nin artırılması, o onguna olan inancın artırılmasıyla 

bağlantılıdır. Bu koşalık tek gövdeli kuşun iki parçaya ayrılmış olması 

ve tasavvurda iki başlı olması, bu ongu'nun da tek gövdeli ve iki başlı 

olduğu izlenimini vermektedir. 

"Avcı türkülerinde daha eski görüş ve düşüncelerle ilgili 

motiflere, arsalara, imgelere da rastlanmaktadır. Bilindiği üzere, 

avcılıkla ilgili asatiri tasavvurlar türk aşiretleri içerisinde daha eski 

izlenimlerden olmuştur. Onlardan birine göre, avlanmaya giden 

avcı'nın önünde av duruyor, fakat Av tanrısı avcı'ya ateş açmaya 

imkân vermiyor. Bazı durumlarda ise Av tanrısı avcıyı uykuya 

veriyor" (Nabiyev, A., 2009: 9). Yasak olan hayvanları yakaladığına 

göre Av tanrısı avcıyı cezalandırıyor, onu ağır işlere mahkum ediyor, 

çit çektiriyor, ormandan yol açdırıyor, kankanlık seriyor vs. Av 

tanrıçasının koyduğu vakit tamam olunca o, güzel bir kıza dönüşüyor, 

avcı ona vurulur. Avcı elini kıza uzatırken kızın eli kamçılı dadısı 
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geliyor, avcıyı önceki yerine getirip atıyor, o da uyandığında 

gördüklerinin rüya olduğunu zanneder (Nabiyev, A., 2009: 20). 

Bu mit metni "Ekil - Bekil" türküsünün temelinde kendi 

yorumunu bulmuştur. Bu türkü mit yapısının "terse mit" içeriğini 

bünyesinde taşıyor. Halkın sanatsal düşüncesinin ürünü gibi "Ekil - 

Bekil" türküsünün kuruluşundaki mitolojik katmanları şöyle açmak 

mümkün: Ekil - Bekil eski insanların inandığı av hamisidir. O, iki 

yüzlü imdugud kuştur, ancak hayalde tahmin ediliyor. Hayalde iki 

yüzünden birini kaybettikten sonra insana benzer tahmin ediliyor. 

İnsanlar ona inanıyorlar, kimin başarına Ekil - Bekil çıkıyorsa, onun 

avı iyi olacak. Aşk destanında da buta alan kendi avını tutmak, ona 

ulaşmak için her türlü sıkıntılara göğüs geriyor. O, avını yakalamaya 

giderken av kendisi onu sevginin cengine düşürüyor. Rüyasında "altın 

güle dolaşan" - kendi butasına âşik veriliyor. "Tek bir gül almamış" 

annesi geliyor, uykudan uyanıyor. Yeniden bayılıyor (Nabiyev, A., 

2009: 20). 

Bu türkünün güzel efsane seçeneğini da yaratmak mümkündür. 

Bilindiği gibi, totem (ongun) efsaneleri ile ilgili metinlerde böyle bir 

cümle (hüküm) veriliyor: "Turaç güzel bir kuş idi". Eğer şarkının 

mısralarını efsane cümlelerine çevirirsek, içerik böyle alınır: Ekil-

Bekil güzel bir kuş idi. Duvarda oturuyordu. Onu tutmaya gittim, beni 

tuttu, meydana getirdi. Meydanın ağaçlarının uçları den getirmişti. Çit 

çektim, kaçmak için yol açtım, ama kızıl güle dolaştım. Bir demet gül 

almamış annesi (ağaç eyesi) geldi ben kaçtım. 

 

 Ekil - Bekil kuş idi, 

 Cardağa konmuş idi. 

 Kalktım onu tutmaya, 

 O beni tutmuş idi. 

 Meydana salmış idi, 

 Devreye almış idi, 

 Çardağın ağaçları 

 Denle oldu uçları. 

 Harayladım kuşları, 

 Kanadı sınmışları, 

 Meydana getirdi beni, 

 Devreye aldı beni. 

 Beni soyup gezdiler, 

 Tekmeleyip ezdiler. 
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 Kızıl kana bulaştım, 

 Elden çıktım, dolaştım, 

 Çit çektim, yol açtım, 

 Bacadan eve aştım  

            (Nabiyev, A., 1988: 37). 

 

Ekil - Bekil eski mitolojik düşüncede bir bedende birleşen iki 

yüzlü kutsal ongundur. 

Balıkçı türküleri. Balıkçı türküleri, genellikle nehir ve deniz 

çevresinde yaşayan insanların bu işle uğraşmasının estetik kurallarını 

kendi içine alıyor. Estetik güzellik avcılık ve balıkçılık türkülerini 

birleştiriyor. Ancak estetik zevk sonradan kazanılan ihtiyaçtır. Belli 

oluyor ki, balıkçı türkülerinin en eski şekli veteke türküleri. Hazar 

çevresi bölgelerde veteke türkülerini bilmeyeni balık tutmaya 

koymazlarmış. Bu türkülerin temel içeriği balığı oltaya, ağa 

çağırmaktan ibarettir. Bu türkülerdeki Yahu çağrı sedası olup 

balıkçıları himaye ediyor, Yahu’nun (deniz tanrısının) insana balık 

tutmaya yardım eden ongun veya ilah olduğunu da düşünmek olur. 

Balıkçı türkülerinde su havzaları çevresinde yaşayan nüfusun 

balıkçılık faaliyeti ile ilgili dünya görüşleri, ilkel fikirleri kalmaktadır. 

Öbür türkülerde olduğu gibi, balıkçılık türkülerinde de yapısal model 

aynıdır. Hatta nakaratlı türkülerde de bu yapı değişmez. Denizde olan 

balıkçı da, kıyıda olan kişiler de Yahu adlı mitolojik varlığa tapınır, 

avlarının başarılı geçmesini, denizden selametle dönmelerini 

Yahu’dan diliyorlar. Bu şarkının yapısı balık avı ile ilgili ritüelin 

geçirilmesi sırasında Yahu’nun onuruna söylenen birkaç paragraf şiir 

teşkil ediyor. Başlangıç nakaratta balıkçı Yahu’nu çağırıyor. Birinci 

nakaratta balıkçı Yahu’nun ona yardım etmesini rica ediyor: 

 

 Yahu, hu, hu 

 Hu, hu, Yahu  

(nakarat) 

 Rüyama girdi 

 Yahu 

 Sırrımı bildi 

 Yahu 

 Deryalara 

 Ağ attım 

 Yüzüme güldü 
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 Yahu  

(Nabiyev, A., 1988: 41) 

  

 Bendin sonunda nakarat yine tekrarlanıyor. İkinci paragrafta 

Yahu’dan felakete uğramış balıkçıya yardım etmesi isteniliyor. 

Balıkçının kayığı aşıp, dalgalar kayığı götürür. 

 

 Keten yüzüldü, Yahu 

 Suya düzüldü, Yahu, 

 Kayığım yele kapıldı, 

 Buruldu sele kapıldı 

 Sal getir 

 Sala gelsin...  

(Nabiyev, A., 1988: 41)  

  

 Yine nakarat tekrar ediliyor. Türkünün son paragrafından 

anlaşılıyor ki, denizden Yahu’ya şikayet ediliyor: 

  

 Kara yel esti, Yahu 

 Sabrımı kesti, Yahu, 

 Yedi novcavanım yuttun, 

 Kan ettin, yeter Yahu. 

 Yahu, hu, hu 

 Hu, hu, Yahu.  

 (Nabiyev, A., 1988: 42) 

 

A. Nabiyev bu türkünün ya başından sonuna koroyla 

okunmasını ya da nakaratların koroyla okunmasını ve son paragrafın 

bayatı biçiminde olduğunu yazıyor. 

 Folklorumuzda diğer balıkçı türküleri de vardır: 

  

 1. Ağ dokunması hakkında 

 Ağım çıktı mücüden, 

 Ördüm dürden, inciten. 

  

 

 2. Balık der 

 Ağım gergin, 

 Gergin ağım. 
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 Balık der, 

 Ağdan bitirim. 

  

 3. Altın balık arkasından 

 Gittim tanrı arkasından, 

 Tanrı canım alınca. 

 Yedi gencim gitti, 

 Altın balık arkasından.  

       (Hüseyinov, B., 2012: 172 - 173)  

 

İpekçi türküleri. Emek türkülerinin halk arasında yayılan bir 

kısmını da ipekçi türküleri teşkil ediyor. Böyle türküler kozacılıkla 

uğraşan köy ilçelerinin nüfusu arasında yayılmıştır. Koza'nın 

yetiştirilmesi şubat ayından başlar ve koza kurdunun beş rüyası 

oluyor. İpekçilik türkülerinde de koza'nın ipek sarması özel 

benzetmelerle kutlanıyor. Örneğin, koza hakkında olan bulmacada 

buna rastlıyoruz: 

  

 Bir kuşum var alaca, 

 Gider konur ağaca. 

 Kendine bir ev yapar 

 Ne kapı koyar, ne baca.  

 (Nabiyev, A., 2009: 226)  

 

Bu türkülerin ilk toplayıcılarından olan A. Nabiyev koza 

hakkında olan türkülerin bulmacaya dönüşmesini bu emek sürecinin 

kitlesel olması ile açıklıyor. 

 Azerbaycan topraklarında yayılan türkülerin coğrafyasını 

yaratmış olsak, spesifik türkülerin somut bölgelerde yayıldığını 

gözlem yapabiliriz. O diziden kümçü - ipekçi türkülerinin de koza 

kurdu yetiştirilen bölgelerde yayıldığını görebiliriz. Azerbaycan'da bu 

araziler Şirvan, Şeki, Oğuz, Gah, Balaken, Zakatala, Karabağ, 

Ordubad taraflardır. Bir zamanlar kümçü - ipekçi türkülerinin bu 

illerin nüfusu arasında büyük ün bulmasını, ama bu metinlerin çok 

toplanıimadığını araştırmacılar esefle belirtiyorlar. Buna rağmen 

"Halk türküleri, halk oyunları" kitabında birkaç kümçü türküsü 

toplanıp basılmıştır. Bunun aksine, hana türküleri yeterince toplanmış, 

çeşitli kitaplarda yayımlanmıştır. Azerbaycan'da halıcılık geniş 
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geliştiğinden bu zorlu süreci kolaylaştırmak için hana türkülerinden 

kullanılmıştır. 

Hana türküleri. Henuz XX. Yüzyılın başlarında halıcılığın 

gustar yöntemle sürdürülmesi hakkında etnografik bilgiler vardır. 

Şeki'nin Oğuz'a yakın köylerinde duvar hanası, bir de yer hanasından 

kumaş, kilim ve halı dokumak için kullanıyorlardı. Hammadde ucuza 

gelsin diye, koyun - kuzu sürüsü kesilirdi, cins koyunların yününden 

iplik yapıyorlardı. Kadınlar toplanır, 5 m ve 10 m-lik yer hanasında 

erkekler için takım elbise, pantolon kumaşları dokunurdu. Hanalar 

yerde yatmış durumda olurdu, yorgan - döşek yüzleri de bu hanalarda 

dokunurdu. 

 Yaz açıldığında lezgiler kendi özel yün atan tezgahları ile bu 

köylere gelir, isteyene keçe denilen kilim yaparlardı. Önce yünü 

açarlardı, yapar, sonra istenilen ölçüde keçe hazırlardılar. Bu keçeni 

hazırlamak için otuz santim büyüklüğünde açılmış yünü yere döşer ve 

üstüne kaynar su serpiyorlardı. Sonra 2 kişi gereken ölçüde oklava 

gibi kalın ağaç alır, bir taraftan bırakıp açılmış yünü iki kişinin 

gücüyle ağaca sarıyorlardı. Dizlerini biriken yünün üstüne bırakıp ta o 

zamana kadar çok döverlerdi, yumalayardılar ki, kece kilim şekline 

düşüyordu. Kenarlarını kesip kilimi düz şekle salarlardı. Bu keceleri 

hem de renkli yün iplerden düzeltir, süs koyarlardı, güle benzer 

desenler yaparlardı. Bir renkte değinen kecelere hanada dokunmuş 

şilte yüzünden yüz çekerlerdi, buna kilim veya cicim derlerdi. 

 Duvar hanasında halı, puanı dokurlardı, bunlar hem satacak 

olurdu, hem de pay verilirdi. Her renkten olan 5, 10, 15 ipliği hanaya 

bağlar, istenilen boyutta halı - kilim dokunurdu. Tek iplikli çizgili 

kumaşlar da dokunurdu. Bu ürünler sürekli olurdu, rengi solmurdu, 

çürümez, ünü de hoşa giden olurdu (Bu etnografik ve harmanla ilgili 

bilgileri 1926 yılında Şeki'nin Bideyiz köyünde doğmuş Mammadova 

Tamara Mustafa kızından topladım). 

Bu etnografik bilgiden anlaşılıyor ki, halıcılık eski sanattır. 

Şimdi de halı dokuyan kızlar hana türkülerini yaşatıyorlar. 

  

 Hanamsan, hanam benim, 

 Sonamsın, hanam benim. 

 Sen benim hem sohbetim 

 Annemsin, hanam benim.  

        (Hüseyinov, B., 2012: 209) 
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 Bu hana hendi hana, 

 Ayağım bendi hana. 

 Keserdim çabuk seni, 

 Gezerdim köyü, hana.  

         (Hüseyinov, B., 2012: 210) 

 

Maişette okunan hana türküleri halıcılıkla bağlıdır. Buna halk 

arasında hana türküleri de diyorlar. Böyle türkülerin yayıldığı 

topraklar halı sanatı ile uğraşan ilçelerdir. Hana türkülerinde de halkın 

istek ve arzuları, maişet kaygıları yansımıştır. Halılarını dokuyan 

zaman türkü okuyanlar hananı ve dokuduğu halıları kendi nazarlarında 

insan olarak tasavvur ediyor, onlara antropomorfik münasebet besler, 

imgeye çevirdiği hanadan kendi hayatının iyi geçmesini istiyor. Bu 

hakta geniş araştırmalar yapılmadığından hana türkülerindeki arzu ve 

isteğin asatiri kökleri de karanlıktır. 

 Bu türkülerin bir özelliği de şudur ki, gözlem sırasında söylenen 

türküler bilmece şekline gelerek folklor olgusuna dönüşür. Örneğin 

kozaya denilen tarif bulmaca kimi böyle işlenir: 

   

 Püstedi, ha püstedi, 

 Tahtı revan üstedi. 

 Camış gibi ot otlar 

 Su içmeye hastaydı.  

     (Nabiyev, A., 2009: 226) 

 

Hana türkülerinde ise aşağıdaki dörtlükler hananı bildirir: 

  

 Asma gül, 

 Basma gül, 

 Gülü kınalı 

 Göğsü mayınlı.  

 (Nabiyev, A., 2009: 227) 

  

 Hanamsan, hanam benim, 

 Sonamsın, hanam benim. 

 Sen benim hem sohbetim, 

 Annemsin, hanam benim.  

 (Hüseyinov, B., 2012: 209)  
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 İster hana türkülerinde, gerekse ipekçi - kozacılık türkülerinde 

atanan nesne canlandırılarak, imge şekline getiriyor. Örneğin hana 

türkülerinde ona müracaat formu gibi "Çiçekli güzelim", "Han kızı 

hanam", "Ala göz sonum" gibi teşbihden kullanılıyor. 

Belirtilen türkülerden farklı olarak, mevsim töreni, maişet 

töreni, doğum töreni türküleri, düğün türküleri, yas türküleri kitlevi 

hal teşkil ediyor, onlar Azerbaycan'ın bu veya diğer bölgelerinde 

belirli farkla ifa edilmesine rağmen, genellikle halk türküleri statüsünü 

taşıyor. 

 Emek türküleri emek sürecinde oluşur ve belli bir harekete ve 

ritme uyuyor. Emek türkülerinin çok çeşitleri vardır. Buraya esasen, 

balıkçılık türkülerini, ipekçilik türkülerini, çiftçi türküsünü, dokumacı 

türküsünü, çömlekçi türküsünü, hana türküsünü, kümçü türküsünü vs. 

dahil edilebilir. 
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BAYATILAR 

 Azerbaycan folklorunun en eski janrlarından biri de bayatı. İlk 

bayatının (mani) ne zaman oluşması da henüz bilime karanlıktır. 

Bayatıların derlenmesi, yayını, araştırması alanında Azerbaycan 

folklorunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Henüz XX. Yüzyılın 20 - 

30 yıllarında Azerbaycan biliminde bayatıların derlenmesi, yayını ve 

öğrenilmesi ile Vali Huluflu, Emin Abid, İsmail Hikmet, Mirza Abbas 

Abbaszade, Abdulla Şaik, Mirza Muhammed Ahundzade, Şefige 

Efendizade, Hümmet Alizade, Hanefi Zeynallı vd. meşgul 

olmuşlardır. 

Bayatının farklı halklarda farklı isimleri vardır. Onun mani, 

horyat gibi türlerine de rastlanıyor. Azerbaycan'da manilerin 

derlenmesi, yayını ve araştırılması ile birçok bilim adamları 

uğraşmışlar. Şefige Efendizade'nin "Bayatılar ve maniler" (1925), 

Mirza Abbas Abbaszade'nin "Karı ağıdı" (1914 ve 1915), Himmet 

Alizade'nin "Azerbaycan bayatıları", Asya Mammadova'nın 

"Bayatılar", H. Kasımov'un "Bayatılar" (1956, 1960) kitapları da bu 

janrın yaygınlaşmasında ve yayılmasında büyük rol oynamıştır. Son 

30 - 40 yılda bayatıların derlenmesi ve yayımlanması ile uğraşanların 

içerisinde prof. M. Hekimov’un hizmetleri de halka yararlılığı ile 

seçilir. Öncelikle zira onun topladığı bayatılar halk edebiyatının 

taşıyıcısı olan Âşık ların dilinden yazıya aktarılmıştır. İkincisi, zira bu 

bayatılar kendi ilkin şeklini korumaktadır, çünkü elat cemaatinden 

derlenmiştir. "Elat bayatıları" kitabında M. Hekimov bayatı adına 6 

anlam etrafında izah etmeye çalışıyor: 1. Yer adı;  2. Kabile adı; 3. 

Arapçadan geçme söz; 4. Akşamdan kalmış gıda, yemek ismi; 5. 

Allah'ın isimlerinden biri; 6. Bebeğin gelişimi, boy atması. Bayatının 

kabile adı olmasını M. Kaşkarlı da belirtiyor. Onun arapçadan geçme 

isim olması şüphelidir. Allah'ın adı olmasına gelince, M. Hekimov E. 

Demirçizade'nin M. Kaşkarlı'ya ve Lazar Budakov'a dayanarak, soyut 

allah kavramının bayat kavramını taşıyan somut toteme bağlılığına 

inanmadığını yazıyor. 

 Bayatının bir kabileden çıkarak tüm kabilelere yayılmasını ise 

E. Demirçizade bayat kabilesinin Uğuz kabileler birliğine üye olması 

ve bu kabilede Dede Korkut gibi bilici ve ozanların yetişmesi ile, 

onların bayatı çağırarak kabileleri dolaşması ile bağlıyor. V. Valiyev 

ise bayatının boyat, eski "boyat totem"e bakarak bayatı çağırmak 
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anlamında kullandığını yazıyor. Böyle bir fikri, totemin çağrılmasını 

E. Demirçizade de kabul ediyor ve bayatı kavramının törenlerle ilgili 

olduğunu yorumlayarak gösteriyor ki, kozmik bilinç istasyonunda 

olan insan mensup olduğu kolektifi, aşiretini hem kendisinden, hem de 

totemden ayıra ede bilmemiştir. Bu nedenle bu insan emek sürecinde 

aynı adı taşıyan hem çalışanları, hem de yani totemi, "bayatı" 

çağırmıştır (genel ve özel şekilde. Genel şekilde totem kolektifin 

düşüncesinde, özel biçimde totemin adında yaşıyor). O, kendi 

yazılarında "bayatı"nın yer, kabile, erzakın yıpranmış, kalmış 

anlamlarını şerh ederek, bu kelimenin kökenini Allah'ın adıyla 

bağlayanlara, araplardan alınma söz olarak kaleme verenlere 

karşılaştırmalı örnekler ışığında kendi yaklaşımını anlatıyor. O 

yazıyor ki, müslüman Allah'ı bilindiği gibi ilkel kavimlerde olan 

tanrılara, daha doğrusu somut totemlere benzemiyor, müslümanlığın 

Allah'ı soyut  kavramların kompleksinden oluşan Allah'tır. Bu 

kitaplarda "bayatı" sözü ile birlikte olarak, "tanrı", "allah" ve başka 

kelimeler de kullanılıyor. Bu yüzden M. Kaşkarlı, hem de Lazar 

Budagov "bayatı" sözünü Allah'ın isimlerinden biri olarak izah 

ederler. Yûsif Balasagunlu’nun “Kudatgu-Bilig” eserinde de Bayat, 

Tanrı adı gibi kullanılır. Bayat totem düşüncesi Orta Asya, Türkistan, 

Azerbaycan, İran ve Anadolu topraklarında yaşayan Türk'ün tapınma 

yeri olmuştur. Bayat sözü de bey kurt manasında ("Kitab-i Dede 

Korkut"da Bay Böre; hükümdar kurt, başkan kurt) işletiyor. Bu isim 

sonradan kabile adına dönüşmüş ve bay/boy - kabile anlamını 

taşımıştır. Gri kurda olan güven kabilenin inanç sistemine dönüşmüş, 

daha sonra aşiretin kült dünya görüş sistemine dönüşmüşdür. Bayat 

başka kabilelerin totemlerinden kendi gücü ile seçilmiş, kurt'un 

kavgaçı, kurtarıcı, koruyan, mertlik özelliklerini yansıtarak, ona 

inananların sembolüne dönüşmüştür. Fakat unutulmamalıdır ki, her 

söz allah ismi olmuyor. soyut kavramı anlatan sözün hiç olmazsa 

somut (totem) kavram ile az çok, yakın - uzak bir akrabalığı olmalı ki, 

bu söz yeni anlamını (allah) kabul ede bilsin (Aliyev, R., 2009: 57 - 

58). Bayat isminin hangi totem hayvanla ilgili olması bugüne kadar 

folklorda geniş izah edilmemiştir. Biz cesaret edip bu (bayat, hoyrat) 

sözlerin boryat (buryat) kelimesinden türeme olduğunu, kurtla ilişkili 

işlendiğini ve "bayat"ı çağırmanın kurdu çağırmak anlamına geldiğini 

düşünüyoruz. Hoyrat ve mani isimlerinin temel isimden doğarak 

anlamdaş olarak işlenmesi ise bayat isminin daha geçmişine ışık 

düşürüyor. Bayat sözünde -t eki müşterek içeriği sunan ek olup, bu 
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totemin ortak olduğuna delalet etmektedir. Sonra bu ek cemlik eki gibi 

tespit edilerek kurd kelimesinin adında kalmıştır. 

V. Valiyev de "bayatı" sözünün kabile adından üstlenildiğine 

şüphe etmiyor. Fakat kabile adına çok bu kelimenin tanrı ismi olduğu 

ihtimali de vardır. İrak edebiyatçıyı Şakir Sabir Subay "Bayat oymayı 

hakkında tarihi araştırma" adlı kitabında eski türkçe konuşan 

halklardan olan ağru dilinde "Bayat"ın "yüce tanrı" ismi olduğunu 

gösteriyor. Oğuz han’ın oğlu Gün han'ın oğullarından birinin adının 

Boyat olduğu bilinmektedir. Muhtemelen bir zamanlar ilah ismi olan 

"Boyat" sözü zamanla somut kişi adı olarak şekillenmiş, kabile adı 

gibi istikrara kavuşmuştur (Valiyev, V., 1985: 124). Bize öyle geliyor 

ki, bayatı türk'ün eski allah'ı Bayat’ın şerefine halk tarafından koşulan 

ilk şarkıdır, onun 7 heceli olması tanrının rakam işareti ile örtüşüyor. 

Öyle 7 rakamının şekillenmesinde kabul edilmiş matematiksel cem de 

(3 + 4; 4 + 3; 2 + 5 bunu doğruluyor. Bayatı mısraların hecelere 

bölünmesi de bu cemlerin temel. 

 İran'da, Türkiye'de ve İrak'ta bayatı toplama çalışmaları ile 

önemli kişiler meşgul olmuşlardır. Bu yerlerde biriken hoyrat ve 

maniler yapısına göre Azerbaycan bayatısı benzeridir. Kerkük bayatı 

toplanması ve yayınında Ata Terzibaşı’nın faaliyetlerini 

değerlendirmek mümkündür. Onun 1975 yılında İstanbul'da 

yayımlanan "Kerkük hoyratları ve manileri" kitabındaki hoyrat ve 

maniler de bayatılar gibi 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5 yapısına sahiptir. Prof. Dr. 

M. Hekimov Ata Terzibaşı’nın "Kerkük hoyratları ve manileri" 

kitabını kapsamlı analiz ederek "anonim cinaslı hoyratlar"ın, "çağdaş 

cinaslı hoyratlar"ın, "anonim cinaslı maniler"in, "çağdaş cinaslı 

maniler"in metinde seçilerek kitapta verilmesini, hoyrat ve manilerin 

müzik ile ilişkisini araştırmasını takdir ediyor. 

Bayatıların oluşması onu düzüp koşan adamın adı ile ilgilidir. 

Folklorda böyle bir görüş oluşmuştur ki, bayatı çağıranlar üstat 

sanatçılardır. Hatta bayat birinci mısrasında rastlanan "azizim", "ben 

âşık", "öyle mi" sözleri somut şahıs isimleri ile ilgilidir. Aynı zamanda 

bayatı koşan el sanatçıları ve onların eserlerinde bayatı türü 

araştırmacılar tarafından geniş öğrenilmiştir. 

 Bayatı dikkat çeken lirik kahramanın "ben"idir. Bazen lirik 

"ben" kendi yerini lirik "biz"e de veriyor. Böylece, bayatı satırlarında 

lirik "ben" ile lirik "biz", lirik "sen" ile lirik "siz" uzlaşıyor, şiirsel 

ahenk yaratıyor. Bayatı lirik "ben"in mekanı onu yaratan halk şairinin 
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öz yurdudur. Bu mekanın melodisi bayatının içinde olan hazinliyin, 

kederin müziğidir. 

  

 Öyle mi, merde beni, 

 Kul ede mert'e beni. 

 O giden yarın kahrı 

 Düşürdü derde beni.  

     (Şeki folkloru, 2009: 182)   

 

Bayatının içinde bulunan sızıntı cinas kafiyeler oluşturarak 

sessiz müzik gibi onun içeriğine görünmüyor. Genel olarak, 

bayatılarda keder bafı avantaj teşkil ediyor. Ve bize öyle geliyor ki, 

bayatını ancak yaratıcılık ruhu olan halk çağıra bilir. Bayatı 

okuyucunu düşündürmek özelliğine sahiptir. Halk dilinde 

yaratıldığına göre bayatı kolay anlaşılır. Halk kendi acısını ifade 

etmek için bayatıdan, onun lirik olanaklarından kullanıyor. Ancak 

bayatının içeriği ile onu yaratan şahs arasında zıt de olabilir. Bayatı 

yaratan şahsda ne kadar hayat aşkı, güçlü mücadele, zafer azmi çok 

olursa, onun yarattığı örnekte o kadar sızıntı var, yani bayat diyen kişi 

kendisi o sızıntını mutlak anlamda yaşamıyor. Bayatılarda 

yabancıların baskısına, istismarına karşı bir mücadele ruhu olduğu da 

gözlemleniyor. Bayatı hep dinamik gelişmekte olan şiir türüdür. Bu 

dinamizm de çoklu onun alternatiflerinin ortaya çıkmasına neden 

oluyor. 

İlk bakışta bayatıların tören folkloru ile ilişkisinin olmadığı 

görülüyor. Derinden araştırılsa, bayatıların da tören folkloru ile 

bağlılığı ortaya çıkabilir. Bayatı eski bir edebi tür olarak, konu ve 

içerik itibariyle evsel ve mevsim törenlerine dahil edilir. Bayatılar bu 

özelliğine göre en çok onlardan düğün, yas ve doğum törenlerinde 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Düğün törenlerinde şarkılar, vasfı - 

haller, yas törenlerinde ağı-ediler, doğum törenlerinde ise ninniler, 

okşamalar bayatının motifleri üzerinde deyilir. Biçim özelliklerine 

göre ağıtlar, okşamalar, ninniler vs. bayatıların aynı olsa da (hecelerin 

sayısı, kafiye, özgür dize vs), içerik bakımından farklıdır. 

Bayatılardaki aşk motifi ile düğün türkülerindeki aşkın terennümü 

birbirine yakın eden şiirsel kalıplardır. Örneğin: 

 

 Şirvandı, han yeridi, 

 Ordubad can yeridi. 
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 Sağımdan kurşun değdi, 

 Solumdan kan yürüdü.  

         (Şeki folkloru, 2009: 180) 

  

 Âşık mert'e ne bağlar? 

 Gümüş göğsüne bağlar. 

 Gidelim dertli yanına 

 Bakalım derde ne bağlar.  

         (Şeki folkloru, 2009: 180) 

 

Bu düğün türkülerini bayatıdan ayıran ancak onun içeriğidir. 

Bayatılarda konu çok çeşitli olur, düğün türkülerinde ise ancak bir 

motif - düğünle, nişanla ilgili motifler veriliyor. Düğün töreninin 

birçok arkaik yönleri olduğu için bazen onların restorasyonunda 

düğün şarkılarından kullanıla bilir. Örneğin, 

  

 İyne saplantım duvara, 

 Elçi gönderdim yara. 

 Elçiye zeval olmaz, 

 Kendim elçim yara.  

       (Şeki folkloru, 2009: 195) 

 

Bu düğün türküsündeki önceki iki mısra eski düğün adetlerinden 

bahs ediyor. Eski düğünlerde gelin kendi  yavuklusuna ona gönderilen 

tepsinin içerisine elma koyup gönderirdi. Oğlanın döndürdüğü 

tepsinin içinde ise kıza gömlek koyuyorlardı. Prof. Dr. M. Hekimov 

belirtiyor ki, "dünya halklarında olduğu gibi Azerbaycan halkının da 

yarattığı evsel mevsim törenleri, ayinleri zamanının talebi ile 

unutuluyor, iyi özellikleri ise yaşatılıyor, yenileniyor ya da yenisi 

doğuyor. Bu bakımdan oruçluk, katl sınma, dede - baba günü, İsmail 

kurbanı, dini nikahların bir zaman unutulduğu halde, şimdi yeniden 

restore edilmesi görüşümüzü doğruluyor". Böylece, yukarıdaki düğün 

türküsünde gördüğümüz iki mısra - iki adet şimdi arkaik olmuş, yeni - 

yeni adetlerle telafi edilmiştir. Düğün töreninin yarattığı atmosfer, 

düğünde gençlerin, özellikle kız ve erkeklerin desteğe bölünerek 

oynadığı düğün ritüelleri da şimdi çoktan unutulmuştur. 

Bayatılar eski olduğu için kendisinden sonra oluşan türkülerin 

de oluşmasına ciddi etkilemiştir. Hem bayatılarda, hem de ağıtlarda 

ifade edilen düşünce büyük eserlerin içeriğinin kompakt edilmiş, 
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kalıba sığdırılmış içeriğidir. Folklor metinleri içerisinde en eski ağıt 

Alp Er Tonga'nın ölümüne ithaf edilmiştir. Mülteci bayatılarında da 

ağıt derdi var. M. Hekimov böyle bayatılara garip bir isim verdi: 

"Mülteci bayatılar". Bu bayatılarda Kubatlı, Laçın, Kelbecer, Şuşa 

özlemi vardır: 

  

 Öyle mi siyah bağla, 

 Siyah giy siyah bağla. 

 Yolun yomrulsun, düşman 

 Ne işin var Karabağ'la.  

         (Aliyev, R., 2009: 74) 

  

 Azizinem, mest eden, 

 Gül - çiçeği mest eden, 

 Beraberin yok, Şuşam 

 Yansın sana kast eden.  

        (Aliyev, R., 2009: 75) 

 

Kelbecer’e ithaf edilmiş 42 "mülteci bayatısı"nı ise Kelbecer 

yazarı - "Deli" lakaplı el şairi Ceferov Cümşüt Göyüş oğlu kaleme 

almıştır. Bunların içinde şehit bayatıları, ağıtları daha hüzünlüdür. 

  

 Bu nasıl gündü, kardeş, 

 Dağ-dere dindi, kardeş. 

 Yirmi iki yaşında 

 Ölmek zor, kardeş.  

         (Aliyev, R., 2009: 75) 

   

 Bayatıların içeriği rengarenktir. Onun içeriğini gurbet, vatan 

hasreti, sevgi, ayrılık duyguları teşkil ediyor. Bayatılarda beyani-haller 

modern sosyal-siyasal yapısında insan haklarının çiğnendiğini 

gösteriyor. Beyani-hallerin içeriğini insanın kendi derdini hafifletmek 

amacıyla topluma yaptığı çağrılar teşkil ediyor. Bu lirik duygu 

bayatılarda temel ana motife dönüşüyor. 

Prof. Dr. M. Hekimov bayatı yaratıcılığının üç yolunu 

gösteriyor: 

 1. Dilde - dudakta dolaşa dolaşa, nesillerden nesillere geçerek 

şifahi tarzda yaratma yoluyla; 

 2. Arşivlere düşmüş cünglerde ve kanepelerde yansıma yoluyla; 
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 3. Ayrı ayrı çağda yaşayıp - yaratmış şairlerimizin, üstat - dede 

ozanlarımızın bireysel yaratıcılığının periodik basında yayımlanması 

yoluyla. 

Bayatı halk edebiyatında en çok yayılan lirik şiir türüdür. Onun 

birinci, ikinci ve dördüncü mısraları kafiye edilir, üçüncü dize ise 

serbest bırakılıyor. Fakat bu serbest bırakma dördüncü mısrada ifade 

edilen anlamın kuvvetlendirilmesine hizmet ediyor. Bayatıların 

konusu çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bayatılarda vatan sevgisi, gurbet, 

hasret, ayrılık motifleri avantaj teşkil ediyor. Bayatı şiirselliğinden 

konuşurken onun az kelimeyle büyük anlamları ifade etme 

olanaklarını, lirik kahramanın iç aleminin küskünlüğünü, hüzün 

karışık sevinç duygularının olmasını da bu şiirsel dünyanın 

boyutlarından biri olarak hesap edilebilir. Azerbaycan dilinin 

şiirselliğini gösteren vecizeler, mecazlar, tekrirler, metaforlar, 

paremiyalar hepsi birlikte bayatı dilinin üslup özelliklerini 

göstermektedir. Bayatıların sanat özellikleri halk şiirinin sanatsal 

tasvir ve ifade araçları ile ilgilidir ve orada kullanılan metafor, mecaz, 

metonimi, abartılı, teşbih, tekrar, tekrir, sanatsal tayin, atasözleri ve 

deyimler bayatı sisteminin yapı modellerini belirliyor. 

Kısaca diyebiliriz ki, bayatılar başka lirik türlerden öncelikle 

biçim özelliklerine, az sözle çok anlam ifade etme olanağına, üçüncü 

ve dördüncü misrada çözüm bulan idiomatik sözlerin, atasözleri ve 

deyimlerin fikrin ifadesinde sonuç olarak verilmesine vs. göre seçilir. 

Bayat aynı adlı kabilenin adındandır, Bayat Oğuz han'ın torunu Gün 

han'ın ikinci oğlunun adıdır; Sonradan belli meslek ile uğraşanları 

birbirine akraba eden totem adı bayatı - türkü anlamında kullanılan bu 

kelime meslek ve meşguliyetle ilgili olsa da, sevgi, özlem, tutku vs. 

duyguların ifadesine dönüşmüştür. Bayatının kurulmasında özel 

kalıplardan kullanılır. Bayatı söyleyen şairlerin - Alemi, Azizi ve Sarı 

Âşığ’ın yaratıcılıklarının bayatı ile ilgili olması hakkında bilgiler 

vardır. Rastlantısal değildir ki, Sarı Âşık'la ilgili tüm destanlar bayatı 

şeklindedir. Azerbaycan bayatıları bitkin sözlü sanat şeklidir. 

Azerbaycan bayatılarını konusuna göre aşağıdaki gibi gruplara 

ayırmak mümkündür: 

1. Doğayla ilgili bayatılar; 

 2. Doğa güzelliklerini terennüm eden bayatılar; 

 3. Emek bayatıları; 

 4. Sevgi bayatıları; 

 5. Sosyal içerikli bayatılar; 
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 6. Evsel bayatılar; 

 7. Vatanseverlik bayatıları; 

 8. Dostluktan bahseden bayatılar vs. 

 Biz bu paylaşımda sosyal içerikli bayatıları özel seçmek 

istiyoruz. Bu bayatılara dahil olanlar öbür içerikli bayatıları da kendi 

içine alabilir. Burada sosyal içerikli bayatılar türlerini ayırmak 

mümkündür: kahramanlık, vatan, zulüm ve adalet, hakim sınıfların 

eleştirisi, din adamlarının ifşası, şairlerin yarattığı bayatılar ve yeni 

dönem bayatıları. Azerbaycan bayatılarının bu tür şiirsel kalıplarda 

olması onun bir tür olarak gelişiminden haber verir. Sosyal içerikli 

bayatılarda yansıyan acı, zulüm, özlem konusu onun temel konusunu 

oluşturuyor. Bayatıların son mısralarının atasözleri ve deyimlerin 

oluşmasında katılması da onun özelliği olarak açıklanabilir. 
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DRAMATİK ÜSLUBUN JANRLARI 

  En eski zamanlarda sözlü gelenekte halk dramalarının ve 

oyunlarının tarihçesini tören folklorundan arayıp bula biliriz. Tören 

folkloru, onun tarihi Azerbaycan şifahi halk yaratıcılığında çok eski 

tarihi zamanlara dayanır. Henüz yazılı edebiyatın oluşmadığı bir 

dönemde Azerbaycan topraklarında yaşayan eski Azerbaycan kabile 

ve aşiretleri kendi manevi yaşamlarını anlamlı etmek ve doğaya 

ilişkilerini taklit etmek yoluyla özel tür oyun ve gösterilerden, 

karakteristik dram formlarından yararlanmaya çalışmışlar. Bu oyun ve 

drama - oyun biçimlerinin oluşmasında yine tören folklorunun ayrı 

ayrı dünya görüş sistemleri önemli rol oynamıştır. Bildiğimiz gibi, 

tören folkloru sosyal, manevi ve evsel hayatında yaşanan gelişmelere 

kayıtsız kalmır, onlara ebedi canlılık verir, ayrı ayrı törenlerin genel 

halk seviyesine ulaşmasına olanak yaratıyor. Örneğin, düğün ve yas 

törenleri hem sosyal anlamda, hem günlük yaşam düzeyinde tarihi 

öneme sahip kuruluşlardır. Bu kuruluşlar gelecekte de uygun oyun ve 

gösterilerin yapısına tesir ederek, onları umum millî düzeye 

yükseltiyor. Buna yas töreni kuruluşlarının halkın düşüncesinde Şebih 

orta oyunlarının oluşmasına etki etmesini örnek verebiliriz. Demek ki, 

şifahi oyunların oluşmasında tören folklorunun belli bir rolü vardır. 

Halk oyun ve gösterileri da kendi gelişim özelliklerine göre 

halkın sosyal, siyasal, manevi ve tarihi hayatında rol oynayan tören 

folklorunun geçmişinden dışında değildir. Bu oyun - gösteriler 

Azerbaycan folklorunda halk dramaları ve halk oyunları şeklinde ifade 

edilmiştir. Araştırmacıların (A. Nabiyev, M. H. Tahmasip vb.) ortak 

görüşüne göre, şimdiki dram janrlarının oluşmasında da halk 

dramaları ve oyunlarının önemli ölçüde rolü olmuştur. 

* * * 

  Halk dramaları. Azerbaycan folklorunda janrlar arası ilişkinin 

ve etkileşimlerin mümkünlüğünü ortaya koyan üsluplardan biri de 

dramatik üsluptur. Sözlü gelenekte dramatik üslup folklorda kendi 

janrlarını yaratmıştır. A. Nabiyev dramatik üslubun janrları içerisinde 

halk dramalarının birkaç türünü belirtiyor: Feci dramalar, komik 

dramalar, aile-evsel dramaları, sosyal içerikli dramalar ve dini 

dramalar. 

Halk dramaları kendi geçmişine göre Âşık  çalgıcılığı ile 

birliktedir. Erken ortaçağ'da halk oyunları tipinde farklı itikat ve 

ritüelle ilgili meydan gösterileri gösteriliyordu. Meydan gösterileri, 
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esasen, hareketlerle, pantomime jestlerle dolu oluyordu. Sonra 

meydan gösterilerinin temelinde sözlü oyunlar oynanmaya başladı ki, 

bu da sonraları halk dramalarının temelini oluşturdu. Halk dramaları 

erken dönemlerde yerel özelliklere sahipti ve kapalı şekilde ritüel - 

oyun, eğlence, lağlağı ilkelerine dayanıyordu. Sonraki dönemlerde 

halk dramaları oyun, tören - gösteri, halk bayramı statüsünde yerli 

halk tarafından kabul edilmeye başladı ki, bunların kökünde yine 

ritüel, gelenek ve görenek ve takvimle ilgili görüşmeler duruyordu. 

Halk dramının teşekkülünde sınıfı çelişkiler de rol oynuyordu. 

Nitekim böyle oyunlarda ezen ve ezilenler belli karakterler aracılığıyla 

dinleyicilere ulaştırılıyordu. Demek ki, halk oyunlarının toplumsal 

düşünceye etkisi de yaşanıyordu. Fakat bu pek önem taşımıyordu. Bu 

oyunlarda estetik düşünce bilince hakim kesiliyordu. Halk oyunlarının 

toplumdaki bu iki rolüne göre, onun iki türü oluşuyordu: Feci ve 

komik dramalar. 

A. Nabiyev halk dramalarında feci durumu şartı kavram olarak 

kabul ediyor. O, prof. Yaşar Karayev'in fikrine dayanarak, feci 

durumun Doğu ortamında yaşanan toplumsal durumun doğurduğu 

millî - psikolojik sorun olduğunu düşünüyor. Bu tür oyunlar sonu 

üzüntü ile biten tüm tören nitelikli oyunlarda, dini gösterilerde vb. 

yansıyan feci hayatı öngörüyor. Abdurrahim bey Hakverdiyev tarihte 

büyük kahramanların ölümüne ilişkin yuğlamaları, ağıt söylemeyi, 

toplananların da  hıçkıra hıçkıra ağlamasını halk dramının en eski türü 

ve özelliği olarak sunuyor. Geçen yüzyıllarda Azerbaycan'da yapılan 

şebihler, derviş ve dini oyunlarda da aynı motifler korunmuştur. Halk 

dramında facia türü çok yaygındır. Hatta eski Yunan'da tanrıların 

ölümü ile ilgili yapılan tören tipli oyunlar onların kahramanlığını 

terennüm ediyordu (örneğin Herakl'ın tarif edilmesi onun tanrılarla 

ilişkili kahramanlığını şişirmeye hizmet ediyor). Azerbaycan'da ise en 

çok orta oyunlar facia gibi kutsal imamların kahramanlığını terennüm 

ediyor (İmam Hüseyin ve İmam Hasan'ın). Bu oyunların feci sonu tek 

halk arasında çatışmanın dramatik şekil almasına da neden oluyor. 

Halk dramalarının diğer bir türü aile-evsel dramaları. Bu tip 

dramalar ortaçağ'da oluşmuştur. Onların konusunu basit emek 

adamları ile kadıların, bey ve hanların arasındaki çelişkiler, 

hoşnutsuzluklar, ağa - nöker ilişkileri, aile hayatı konuları vb. teşkil 

ediyor. Örneğin "Kadı namaz üste", "Samet kadı’dan öcünü aldı" 

dramında basit halk temsilcisi ile dini rütbeli kişinin yüz - yüze 

gelmesi, kadı’nın ifşa edilmesi, "Necef ve Bağır", "Âşık", "Dolandırıcı 
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nöker", "Değirmenci ve kadın", "Halil öldü", "Üç bacının keleği" 

dramalarında basit insanların yaşamı ve sorunları çözümünü buluyor. 

Kanaate göre, "Ahund ve lotu", "Boranı satan", "Molla deriden çıktı", 

"Deve oyunu" gibi halk dramalarının arsalarının temelinde Molla 

Nasreddin fıkraları duruyor. Buna "Molla deriden çıktı" dramını örnek 

gösterilebilir. "Aile-evsel dramalarının yaranmasının belli aşamasında 

fıkralardan, bazı durumlarda ise Molla Nasreddin'in adı ile ilgili 

fıkralardan kullanılmıştır" (Nabiyev, A., 2009: 270). 

Janr yaratmanın bir kaynağı olarak halk fıkraları halk 

dramalarının temelini teşkil ediyor. Azerbaycan fıkralarında 

gördüğümüz Molla Nasreddin, Bahlul imgeleri halk dramalarının da 

temel karakterine dönüşe bilir ve halk dramalarının sayısının 

artmasına etki ediyor. Dramatizm açısından fıkralar halk dramalarının 

içeriğine ve sayısına etki yapsa da, burada içeriğin sırf kendine 

özgünlüğü vardır. Bu kendine özgü halk dramalarından komedi 

janrında bağımsız şekilde kullanmaya olanak veriyor. 

 Görüldüğü gibi, janrlar arası ilişki sonucunda halk fıkrası halk 

dramına kendisinin hem arsa yapısını vermiş, hem de yeni janrın 

düşünce istikametine kendisinin ifşa edicilik işlevini vermiştir. Aile - 

evsel dramalarının bir diğer işlevi konu açıdan toplumsal içeriğe sahip 

olmakla yeni halk dramını yaratmıştır. Sosyal içerikli dramalar kendi 

arsa ve konularının tipleri açısından aile - evsel dramalarından keskin 

olarak seçilmiyor. Bu dramalarda oyun - gösteri, mevsim ve tören 

öğelerinden de kullanılır. Ortaçağ'da ve sonraki dönemlerde böyle 

dramalar Azerbaycan'ın her bölgesinde büyük ün kazanmıştı. "Gül 

verme", "Şah süsleme" veya "Şah oyunu" gösterileri Nahçıvan, 

Kabala, Guba, Derbent vb. yerlerde halk arasında yaygındır. Halk 

dramalarının diğer türü çeşitli oyunlar temelinde şekillenmiştir. Böyle 

dramaların konusu oyun ve fıkraları sahneye koymakla kurula bilir. 

"Kel oyunu", "Kel", "Bayan ve hamal", "Emanete ihanet olmaz", 

"Dinime ver", "Sözün nereye, işin orası", "Tütün oyunu", "Han han" 

gösterileri oyun motifleri ile doğrudan ilgilidir. "Şah oyunu" ("Şah 

süsleme") ile "Han - han" gösterisini ayırırsak, "Han han"ın temelinde 

aynı isimli oyunun durduğunu görmek olur (Nabiyev, A., 2009: 273). 

Dini dramalar ise konu ve arsa açıdan hayli farklıdır. Böyle 

oyunlarda ayrı ayrı dini görüşmeler ve tarikatlardan, Zerdüşt, eski türk 

ve müslüman kültürü kaynaklarından yararlanmakla arsa kuruluyor. 

En eski dini veya mitolojik görüşmenin yansıdığı yuğları veya 

yuğlamanı dini dramın oyun modeli olarak almak olur (Nabiyev, A., 
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2009: 276). Bu yuğlamalarda tüm halk katılıyor. Tabiri caizse o, 

seyircisi olmayan bir törendir. 

 Dini dramaların büyük bir kısmı sırf dini içeriklidir. 

Azerbaycan folklorunda dini konuda birkaç halk dramı vardır. 

"İsmailin kurban kesilmesi" dramının konusu övladsızlık ve Allah'a 

itikatla evlat elde etmek motifi üzerine kurulmuştur. Dramada İbrahim 

peygamberin niyet etmesi, Allah'ın ona oğul vermesi, İbrahim 

peygamberin oğlu Ismaili kurban kesmek niyeti, Allah'ın Cebrail 

aracılığıyla kurbanlık koç göndermesi vb. konular yorumunu bulur. 

Dini dramaların diğer türü İslam dini görüşü ve itikatlarını yansıtır. 

Bura şebih oyunları aittir. 

Azerbaycan folklorunda halk dramaları mevsim - tören türküleri 

ile ilgili olmuş, onun janr gibi oluşmasına bu türküler yardım etmiştir. 

Örneğin geçmişte Şeki'nin düğün türkülerinde karşı karşıya duran 

taraflar damadın ve gelinin adamları gibi atışıyor, erkek evi bu 

atışmada galip gelene kadar türküler okunuyordu. Bilhassa halk 

dramalarının kökünü oluşturan bu ayin - türküler sonraları çeşitli 

bayramlara tatbik edilerek daha da sosyal şekil almıştır. Demek ki, 

halk dramalarının geniş yayılmasının başlıca nedeni sosyal içerik 

taşıması idi. Halk dram ve oyunlarını fikir ve içeriğine göre şöyle 

sınıflandırırlar: 1. Törenler ve oyunlarla ilgili dramalar; 2. Sosyal 

içerikli dramalar; 3. Evsel dramaları. Bu tasnifin içerisinde en çok 

yayılan eski görüş ve itikatları, oyun ve törenleri yansıtanlardır ve 

bunların kökü en eski zamanlara dayanır. Eğer düşünürsek ki, emek 

türkülerinde, bayatı, ninnilerde vs. insan kendisi kendisi ile diyalogda 

olur, dramatik durumları yaşıyor, kuşku kalmaz ki, insanın herhangi 

bir töreni ve oyunu karşı tarafın pasif katılımıyla gerçekleştiriyor 

(anne yavrusu ile, sütçü hayvan ile vs). Bu atışmalardaki koroyla 

söylenen sözler sanatsal yaratıcılık gibi hem de maskara, gülüş niteliği 

taşımış, teatral unsurlarla eşlik edilmiştir. Bu sırada kullanılan yedi 

biçimli şiir parçaları sonradan bayatı şekline düşerek bağımsız şekil 

almıştır. Örneğin, katılımcıların "Menekşe" oyununun başında 

söylediği "Menekşe, bende düşe, sizden bize kim düşe, adı güzel, 

kendi güzel Menekşe" (ad sonra değişiyor) şiirinin bayatı ahenki ile 

yakınlığı vardır. Bu oyunun dans ve müzik ile eşlik edilmesi eski 

ritüel görüşlerindeki gelenekleri sanki tekrar etmektedir. Örneğin, 

"Dağla Aranın atışması" türküsünde halk dramının izleri 

korunmaktadır. Onun konusu tören türküsüdür. 
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 Genelde halk dramaları janrlar arası ilişkide karşılıklı etkilerin 

olasılığını doğrulayan sanatsal formdur. Halk dramaları kendi içinden 

facia, komedi, piyes gibi yazılı edebiyatın dram türlerini çıkararak, 

onların sanat formuna biçim verir. Örneğin, halk dramaları ve halk 

oyunları adından anlaşıldığı gibi, folklorun dramatik üslubuna özgü 

oyun - gösterilerdir. Halk dramalarının kökünde ritüel-tören 

görüşmeleri durur, çok eski zamanlarda mitolojik tanrıların ölümü ile 

ilgili (Yunanistan'da da eski tanrıların ölümü ile ilgili onların 

kahramanlığının tanımı) yapılan rituel - törenler sonradan folklorda 

feci halk dramalarının oluşmasına yol açmıştır. Bu etki sonradan 

kutsal imamların (imam Hüseyin, imam Hasan) kahramanlığını 

meddah şebih oyunlarında da yansımıştır.  

Halk dramalarında da ulusal gelenek vardır. Bu gelenek genel 

halk yaratıcılığından kaynaklanmaktadır. Örneğin, halk dramalarında 

komik unsurlar günlük yaşamdan kaynaklanıyor. Bu, gelenek şeklinde 

Molla Nasreddin fıkralarına bağlı olan arsa kompozisyonlarına 

dayanır. Halk dramaları Molla Nasreddin fıkralarına arsa açıdan 

uygun geliyor. Fıkralardan halk dramalarına geçiş dönemi ise 

bilinmeyen zamana bağlıdır. Halk dramalarının türleri - feci, komik 

vb. sonradan Azerbaycan dramaturjisinin teşekkülü sürecine etki 

etmekle beraber, onun türlerinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Örneğin, halk dramalarının feci türü - şebihler dramaturjide facia 

janrına etki etmiş, halk dramalarının aile-evsel türü Azerbaycan 

yaşamını yansıtan piyeslerin gelişmesine neden olmuş, halk 

dramalarının komik türü ise komedi janrının oluşmasına ve 

gelişmesine katkı vermiştir. 

Azerbaycan halk dramalarının janr spesifikliğini gülüşe 

münasebet tayin ediyor. Biz şifahi ve yazılı edebiyatta gülüşün 

yarattığı formları göre biliriz. İfşa edici gülüş, satirik gülüş, terbiye 

edici gülüş, giderici gülüş vb. biçimleri halk dramalarının türlerini 

tayin etmekte bize yardım ediyor. Örneğin, ifşa edici gülüş sosyal 

içerikli halk dramalarında çok rastlanıyor. Giderici veya terbiye edici 

gülüş aile-evsel dramalarının janr özelliği sayılabilir. Gözyaşı içinde 

gülüş feci halk dramalarında en çok rastlanıyor. Gülüşün bile içeriği 

janrın talebine dönüşmekle birlikte, onun üslup güzelliğine ve 

anlamının estetik idrakine yardım etmiş olur. Gülüşün bu özellikleri 

Azerbaycan halk dramalarının şekillenmesinde rol oynuyor. 

Azerbaycan halk dramalarının içeriğine önem verirsek, orada 

hiciv veya ifşa edici gülüşün rolünün aile-evsel halk dramalarında 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 93 

 

 

terbiye edici veya giderici gülüşün rolüne eşit  olmadığını görebiliriz. 

Bu sorun sosyal ortamın tarihsel köklerinden bağımlıdır. Sosyal 

ortamın çelişkileri derine ne kadar çok çalışırsa, halk dramalarında 

ifşa etme motifi de o kadar yüzde oluyor. Bu yüzden Azerbaycan halk 

dramalarında iki özellik kendini gösteriyor: Eğlence ve eleştiri. 

Azerbaycan halk dramalarında dediğimiz gibi, eğlence daha belirgin 

görünüyor. Orada gülüşün iç anlamları funksiyalaşır. 

 Halk dramalarında tarzın spesifikligi onun içeriğinden 

bağımlıdır. Gülüşle ilgili gösterdiğimiz özellikler Azerbaycan 

folklorunda halk dramalarını türlere ayırmaya olanak vermiştir. 

Azerbaycan halk dramalarının bir diğer özelliği seçenek yaratmaya ve 

janr olmaya maruz kalmamasıdır. Bunun nedeni halk dramalarında 

sosyal ortamın çok geniş olması ve içeriğin bireysel karakter 

taşımasıdır. 

Halk oyunları. Folklor janrlarını bir düzlemde birleştiren 

onların evsel hayatı ile bağlılığıdır. Evsel psikolojisi tüm folklor 

janrlarına sirayet ederek halkın estetik zevkinin cilalanması, sanatsal 

örneklerin oluşmasında katılıyor. Bu özellik daha çok halk 

oyunlarında, gösteri ve maskaralarda yaşanılır. Halk oyunlarının da 

tarihi folklorun tarihi kadar eskidir. Bu oyunlar eğlence niteliği taşısa 

da, onlar toplu şekil alarak arsalı gösteriler gibi halk yaratıcılığına 

dahil olmuştur. Bu yüzden onların tarihini belirlemek, başka ilkin 

janrlarla ilişkisini öğrenmek zordur. Sanırım, ilk meydan gösterileri 

büyücülükle uğraşanların kendi sanatını sergilemesi ile ilgili olmuştur. 

Onların pantomim hareketleri de meydan gösterilerinde ilk 

unsurlardan biri olmuştur ki, sonradan bağımsız pantomim sahnelerin 

kurulmasında, el-kol hareketleriyle, mimiklerle ilgili sahnelerin 

oynanmasında, hatta arsalı danslarda düşüncenin ifadesine 

dayanmaktadır. "Yallı" dansının şekillenmesinde oğuzlar arasında 

yayılan "Yelli" adlandırılan ritüel danslar rol oynuyor (Nabiyev, A., 

2009: 83). 

Bugün meydan oyunlarına aşağıdakileri dahil ediyorlar: At 

basmak yarışı oyunları, zorhana gösterileri, cambaz oyunları, eğlence 

oyunları, çingene oyunları, bireysel oyunlar. Bu eğlence - oyunların 

içerisinde eski atalarımıza en yakın olan at basmak yarışı oyunları. "At 

basmak yarışı oyunları emek mevsimlerinin bitmesi veya başlanması, 

ayrıca yazın gelişi ile ilgili yapılırdı". Hatta eski düğünlerde at bacmak 

yarışları özel düğün öncesi aşama idi ki, burada da gençler kendi 

cesaretlerini gösteriyor, atlarını övüyorlardı. Yarışta galip gelmekle 
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her genç kendi mahir minici olduğunu kanıtlıyordu. Sonradan at 

yarışlarının kapsamı genişlemiş, ad koyma, beylik verme, kız seçme 

vb. törenlerinin de iç kısmında önemli unsura dönüşmüştür. Örneğin, 

sevdikleri kızın tarifini kazanmak için gençler at basmak yarışında 

kendi hünerlerini gösterirlerdi. At basmak yarışlarında yer almadan 

önce gençler kendi atlarını öven türküler okurlardı. 

  

 Kaşovlarım belini, 

 Taraması çekerem telini, 

 Benim vefalı atım, 

 Umud yerim, muradım. 

 Yalmanına yatırım, 

 Darda olursan ulaşırım, 

 Benim vefalı atım, 

 Umud yerim, muradım. 

 Ziyarette arkadaşımsın, 

 Kardeşim, ahbabım, 

 Benim vefalı atım, 

 Umud yerim, muradım.  

     (Hüseyinov, B., 2012: 187 - 188)  

 

Bir de şunu söylemeyi kendimize borç biliyoruz ki, o dönemin 

at basmak yarışları şimdiki at basmak yarışlarından önemli ölçüde 

ayrılıyormuş. 

 Meydan oyunlarının içinde meşhur olanlardan biri de zorhana 

oyunları idi. Zorhana oyunları Azerbaycan'da en eski dönemlerden 

yayılmıştı. Bu pehlivanlık ile ilgili geçirilen büyük halk bayramı idi. 

Bu meydan oyunu bir zamanlar Şeki'de daha geniş boyut kazanmıştı. 

Şeki'de büyük zorhana meydanı vardı. 

 Zorhanalar pehlivan güreşlerinin meydanı olsa da, tel 

pehlivanlarının da meydanı ip vardı. Onlar ip üstünde belirli akrobatik 

hareketler gösterirlerdi. Tel pehlivanlarından başka cambazlık eden 

oyuncular tel üzerinde müziğin ahengine uygun olarak dans ederlerdi. 

Cambazlık oyunlarında halkı en çok güldüren soytarı olurdu. 

Bir zamanlar düğün ve bayramlarda oynanan sosyal içerikli 

oyunlar hakkında çeşitli bilgiler vardır. Geçmişte Azerbaycan'da 

düğünlerde "Han - han" oyununun (yahut "Han - vezir" oyunu da 

denir) oynanması, orada düğün hanının seçilmesi ve onun her türlü 

ayrıcalığa sahip olması bu geleneğin eski olduğunu bir kez daha 
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ortaya çıkarıyor. Anadolu'da yaşayan türkmenlerin yaşamında bu 

geleneğin kalması da "Han - han" oyununun eski dönemlerle 

çakıştığını kanıtlıyor. S. Mumtaz gösteriyor ki, "Han - han" oyunu 

düğünlerde o kadar ciddi nitelik alıyordu ki, hükümet adamları da "bir 

saatlik halife"nin emirlerine uyuyorlardı, bu dramatik sahnede onlar 

da cezalandırılırlardı. 

 Ev törenlerinin geniş şekil alması onların bir parçası olarak 

güreş, at basma, taş kaldırma, gözbağlıca gibi millî örf ve geleneklerin 

sürdürülmesinden doğrudan bağlıdır. Zorhana oyunlarının ve diğer 

oyunların geniş yayılması Azerbaycan'da meydan oyunlarının da 

organize edilmesinden haber verir. 

Azerbaycan folklorunda halk dramaları daha giderici niteliğe 

sahiptir. Böylece, biz görüyoruz ki, Azerbaycan halk dramalarından 

olan "Han - han" gibi oyunlarda sosyal içerik daha belirgin verilir ve 

katılımcılar da halk içerisinden çıkmış komedyenlerdir. 

 Bütün bunlar gösteriyor ki, folklorda gelenek ve mirasçılık 

sorunu her halkın kendine özgü olsa da, onların birbirleriyle karşılıklı 

münasebeti folklorun tüm türlerinde ve janrlarında geçici karakterde 

olmuş, millî değerlerin gelişmesinde rol oynamıştır. 
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EPİK ÜSLUBUN JANRLARI 

Atasözleri ve deyimler 

 Mitler, zamana bağlı olarak genelleştirilmiş bir fikri ifade 

ederek pratikte onaylandıklarında atasözleri haline gelebilir. Mit, 

kelimelerde farklı anlam tonları yaratarak kapsamlı bir fikir ifade etme 

eğiliminde olduğundan, atasözü mitin işaretine yakındır. Örneğin, 

"Çalışmayan ısırmaz" atasözü, mitin semiyotik anlamının yerini alır. 

Böylece atasözü, arketipik düzeyde mitin genetik yapısı ile ilişkilidir. 

Atasözünün anlamı gerçeklik olarak algılanır ve mitin, aynı zamanda 

köken aldığı gerçeklik olarak da algılanan bu özelliğe sahiptir. Bu 

nedenle, zamanla, mitin ahlaki sonucu atasözünün ahlaki sonucuna 

eşitlik organize ediyor. Bu, zaman içinde mitin anlaşılmasında 

düşüncenin daha sonraki gelişiminde farklı yönlerin ortaya çıkmasına 

bağlıdır. Bu farklı yönler, onun alegorik doğası, soyut kavramların 

ifadesi, eğitim karakteri taşıması vb. ile ilgilidir. 

Bu kanunlara uyma mitte ihlal edilirse, bunun ahlaki sonucu 

mitte ifade edilir. Örneğin, eğer mit karı koca ("Melek" miti) 

arasındaki bir çatışmayı açıklarsa, bu, atasözünde ("İlkbahar yağışı - 

karı koca savaşı") mantıklı bir sonuç olarak da teyit edilir. 

Araştırmacılar, "Oğlan amcasına, kız teyzesine benzer" atasözünün 

“Oğlan dayılarına benzer” kelamından, "Bilge bir düşman, aptal bir 

arkadaştan daha iyidir" atasözünün "Bilge bir adamın düşmanlığı bir 

aptalın arkadaşlığından daha iyidir" kelamından kaynaklandığını 

söylüyorlar. Kelam, Tanrı'nın zatı ve sıfatlarından, başlangıç ve  

bitişteki yaratılanların durumundan bahseden bilimdir. Kelimenin iki 

özelliği dikkat çekicidir: başlangıç ve bitişteki yaratılış durumunu 

ifade ederler; İslam'ın kurallarına uyar ve O'nu yüceltir. Atasözlerinin 

bir anlamı vardır, ama kelimelerin hiçbir anlam grubu yoktur. Onlar 

oluştuklarında sadece dini bir anlam taşıyorlar. Her ikisi de öğretici 

fikirler içerir. Kelamlar ger,ek anlamda, atasözleri ise mecazi olarak 

kullanılabilir. Dini içeriği olmayan kelamlar de vardır. Tanınmış 

kişiliklerin, filozofların vb. derin mazmunlu fikirleri kelam olarak 

hafızada kalır. 

Atasözleri, halk tarafından yaratılan ve yüzyıllar boyunca oluşan 

bilge kelimelerdir. Atasözleri ve mit arasındaki bağlantı, hem 

tanımlayıcı metinler hem de dünya hakkında bir fikir sistemi olduğu 

gerçeğiyle de gösterilir. Atasözü, dilde ifade edilen mitin sözdizimsel 
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birimi haline gelir ve mit, anlam paradigması haline gelir ve 

atasözünün kökünün yanı sıra diğer formları da oluşturur. Nasiruddin 

Tûsî, her çoğunluğun düzenlenmesinin birimlerin nasıl düzenlendiğine 

bağlı olduğunu söylüyor. Dünyanın mitolojik modelinin bir çoğunluk 

içinde birleştiğini belirlersek, bu birimlerin toprak, gökyüzü, su, ağaç, 

demir, ruh, ata, o dünya, bu dünya ve benzerlerinden oluştuğunu 

göreceğiz. Bu çoğunlukların her biri birkaç atasözünün özünü 

yansıtıyorsa, ortaya çıkan çeşitliliğin spesifik semantik katmanları 

atasözlerinin içeriğini etkilemiş olacaktır. 

Atasözleri bitmiş bir fikri ifade eder, küçük boyutlu, anlam 

bakımından büyük ve bilgelik ve öğüt bağlamında ortaya çıkar. 

Atasözlerinin anlam gruplarının oluşumu da bu mit çeşitliliğine 

dayanmaktadır. Ecdatlarımız sadece mitlerde açıklanan olayları 

tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda özlerini de anladılar. Tecrübeye 

dayanarak, gözle görülen ve duyularla algılanan her şeyi mecazi 

olarak açıklamaya çalışır, keşfettiği nitelikleri doğaya, doğaüstü ve 

kültürel-mitolojik kahramana da atfeder. Bu, onun fantezisinin bir 

ürünü olarak dikkat çekiyor. Insan doğal bir fenomenden korkuyorsa, 

kurgusu temelinde alışılmadık, abartılı bir şekilde tarif etmeye çalışır. 

Mitlerde tasvir edilen dönüşümler, doğaüstü varlıklar ve diğer mitoloji 

imgeler onun fantastik düşüncesinin bir ürünü olarak dikkat çekiyor. 

Kafasındaki bu mitoloji imgeler de inancını oluşturur.  

Gelişiminin sonunda, mitolojik bilinç tarihsel bilinç ve dini 

bilinç olarak ayrılır. Tarihsel bilinç mitolojik bilinç tarafından 

yaratılan mitleri kabul eder ve onu folklor materyaline dönüştürürken, 

dinsel bilinç dini anlatımlarda ve deyişlerde mitleri kullanır. Bu 

yüzden bazı atasözlerinin mazmununda hadislerden gelen dini bir 

düşünce ile karşılaşırız. Atasözleri ilk olarak dini-mitolojik "kelam" 

şeklinde ortaya çıkmış, mitolojik bilinçten tarihsel bilince geçiş 

sırasında bağımsız bir biçim almıştır. Deyimler ise, kelamdan 

koptuktan sonra gelişmeden  kalan, anlamına göre bağımsız olmayan, 

hicbir anlam türü yaratmayan ve atasözleri gibi birçok sanatsal biçime 

sahip olan sözlü konuşma formülleridir. Atasözlerinin aforizmaya 

dönüştürme süreci de dikkat çekicidir. Bu işlem, ifadenin 

popülerliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Onun temelinde 

mitolojik bir arzu duruyor. Sanatsal sorunun retorik anlama sahip 

olması sonucunda bir aforizmaya dönüşme süreci gerçekleşir. Burada 

bireysel düşünce, etnik düşünce tarafından kabul edilen anlamın bir 

sonucu olarak onayını ve faaliyetini bulabilir. 
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Atasözünün ilk bölümünde, mecazi anlam güçlü bir şekilde 

ifade edilir ve atasözünün sanatsal değerini artırır. Mecazlar ayrıca 

mitolojik düşüncede metaforikliği geliştirme yöntemidir. Atasözleri 

eski Türklerin mitolojik yaşamına bir inanç kaynağı olarak ortaya 

çıkmış ve düşüncesinin ürünü olmuştur. 

V. A. Gordlevsky "Osmanlı atasözleri ve deyimler tarihinden" 

yazısında yazıyor ki, "Osmanlılar için veya genel olarak, herhangi bir 

türk için atasözleri dedelerden kalma en değerli mirastır. Bunlara 

"atasözleri" söylemekle türkler bu kıymetli sözlere hem de kendi 

münasebetlerini bildirmiş olurlar. Bu, henüz azdır: Türklerin gözünde 

din nasıl kutsalsa, atasözleri de aynı kutsaldır" (Гордлевский В. А., 

1961: 311).  

En eski dönemlerde atasözleri ve deyimlerin bir kısmı tören 

folklorunun belli elementlerinin (düğün, yas vs.) henüz tür olmadığı 

şifahi üslupta daha çok ahlaki sonuç, genelleştirilmiş düşünce içeriği 

taşımasından sonra şekillenmiştir. Bu süreci daha da çözmüş olsak, 

henüz mit - ritüel döneminde atasözleri ve deyimlerin bilinçte 

biçiminin oluşması ve ritüelden (törenden) doğan sonucunun mitolojik 

şiirsel şekilde ifade etmesi fikrindeyiz. Deyimlerin içeriği dinleyici 

bilincinde oluşan hazır kalıpda, atasözlerinin ise bilinçte hazır kalıbı 

yoktur ve bir model olarak genelleştirme ve denenmeden sonra 

kalıplaşır. Atasözleri ve deyimler söz yaratıcılığı süreci gibi ritüel, 

itikat ve tören düşüncesinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Atasözleri 

ve deyimlerin yaranma ve gelişme yapısında birkaç aşamanın olması 

dikkat çekiyor: 

1. Ritüel aşaması; 

 2. Emek aşaması; 

 3. Tecrübe aşaması; 

 4. Deneme aşaması; 

 5. Genelleştirme aşaması. 

 Tarihen oluşan atasözleri ve deyimler ilk olarak ritüel ve emek 

aşaması dönemlerinden geçmiştir. Tecrübe aşaması eski insanların 

hayatında yaşla ilgili fizyolojik özellik olarak dikkat çekiyor. Deneme 

aşaması belli alışkanlıkların, birikmiş hayat ve emek birikiminin bir 

tür sınavdan geçirilmesi ve kararlılık kazanılması, genelleştirme 

aşaması ise elde edilen sonuçların sonucu, az sözle çok anlam ifade 

etme özelliğinin ortaya çıkması ile ilgilidir. 

Atasözleri ve deyimlerin sözlü konuşmadan yazıya alınması ise 

nispeten çok sonraki dönemlere aittir. Orhun-Yenisey anıtlarının 
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dilinde atasözleri ve deyimlerin işlenmesine rastlıyoruz. Sonraki 

anıtların - "Oğuznâme"lerin metninde atasözleri ve deyimler ozan 

edebiyatında fikri kompakt ifade etme aracına dönüşüyor. Atasözleri 

ve deyimlerin toplanması ise XVI. Yüzyılın sonlarında Abbasgulu 

Marağayi'nin "Emsali-Türkane" toplusunda, "Ekinci" gazetesi’nin 

1875 - 1877 yılları numaralarında yer bulmuştur. Aynı zamanda 

SMOMPK mecmuasında, XIX. Yüzyıldan itibaren, ulusal basında 

atasözleri ve deyimlerin çeşitli düzeylerde baskısını görüyoruz. 

 Atasözleri ve deyimleri ilk kez toplu olarak M. Kemerlinski 

yayımlanmıştır (1899). Sonraki yıllarda ünlü eğitimcilerin - F. 

Goçarli'nin, A. O. Çernyayevski'nin, R. Efendiyev'in, A. Şaik'in vd. bu 

alanda büyük hizmetleri olmuştur. Onların yayımladıkları kitap, 

edebiyat ve krestomatilerdeki atasözleri ve deyimleri, eski 

dastanlarımızdaki atasözleri de bu takıma aittir. 

Atasözleri ve deyimlerin toplanmasında Abdülkasım 

Hüseyinzade'nin ve Hanefi Zeynallı'nın hizmetleri sadece toplayıcı 

olarak değil, araştırmacı gibi bugün de hatırlanıyor. Bu kadar 

çalışmaların yapılmasına rağmen, atasözleri ve deyimlerin tasnifinde 

henüz yeterli bilimsel sonuçlar yok. A. Nabiyev atasözleri ve 

deyimleri 4 gruba ayırıyor: 

 - emek hakkında; 

 - vatan, dostluk ve sadakat hakkında; 

 - ahlak, terbiye, aşk ve güzellik hakkında; 

 - zulüm, adalet ve kadın hukuksuzluğu hakkında (Nabiyev, A., 

2009: 282). 

 Görüldüğü gibi bu dağılımda atasözleri ve deyimlerin 10 türü 

yansımıştır. O, ahlak ve terbiyeye ait atasözleri ve deyimleri de iç 

gruplandırma yaparak şöyle ayırıyor: 

 - doğruluk, sadakat, doğruculuk, yüksek ahlaki nitelikler 

aşılayan atasözleri ve deyimler; 

 - emeğe, Vatana sevgi uyandıran atasözleri ve deyimler; 

 - büyüğe saygı, vatana bağlılık, sanata, mesleğe sahiplenmek, 

saf sevgi vs. ile ilgili oluşan atasözleri ve deyimler (Nabiyev A., 2009: 

287) 

Mahmud Kaşkarlı ise "Divanu lüğat-it-türk"de atasözlerini 

konularda aşağıdaki gibi gruplandırıyor: 

- vatanseverlik; 

- emek-emekseverlik; 

- dostluk, dayanışma ve ayrılık; 
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- bilgelik ve cehalet; 

- mertlik ve yılgınlık; 

- endişe ve tedbirlilik; 

- vafadarlık ve ihanet; 

- edep ve terbiye; 

- kadir ve kıymet; 

- konukseverlik; 

- iyilik ve kötülük; 

- doğruluk ve münafıklık; 

- kanaat, sabır ve sabırsızlık; 

- sağlık ve selametlik;  

 - gurur ve pişmanlık; 

 -  insaf, adalet, zulüm ve haksızlık; 

 - sahavetlik ve cimrilik; 

 - baht ve talihsizlik; 

 - denklem (eşitlik); 

 - doğal ve meşru olaylar; 

 - dini sembol ve itikat (Halil, A., 2001: 28). 

Atasözleri ve deyimlerin içeriğine, konusuna ve düşüncesine 

göre tasnif edilmesinde farklılıklar fazladır. A. Nabiyev öneriyor ki, 

çokanlamlı atasözleri ve deyimler kabarık anlamlarına göre tasnif 

edilsin. Örneğin, emek hakkında, ahlak - eğitim, aşk ve güzellik 

hakkında, vatan, dostluk, sadakat hakkında, zulüm, adalet, kadın hakkı 

hakkında vs. Paşa Efendiyev ise atasözleri ve deyimleri fikir ve 

içeriğine göre gruplandırmayı esas alınıyor. 

 Dikkatle fikir verirken atasözleri ve deyimler küçük içerikli 

metinlerle büyük türler arasında geçiş aşaması, köprü gibi karakterize 

edilebilir. Aynı zamanda lirik üsluptan epik yönteme geçişte atasözleri 

kendisinin yaşamak hakkını korumalı olmuştur. Onun epik yönteme 

yakınlığı atasözlerinin gelişmesine etki etmiş oldu. 

Atasözleri ve deyimlerin işleme mekanizması, içerikteki 

mantıklılık onun herkes tarafından anlaşılmasında, daha çok tekrar 

edilmesinde ve kabul edilmesinde, hafızalardan geçerek toplum için 

işlevsel biçime dönüşmesinde onaylanmaktadır. Böyle bir felsefi 

kelime var: Söz dilden doymuyor, dil sözden. Bu ifade, atasözleri ve 

deyimlerin formülünü ifade ediyor. 

 Atasözleri ve deyimler konuşma dilinde fikrin daha etkili 

olmasına hizmet ediyor. Çünkü böyle ifadeler uzun yüzyılların 

deneyimi temelinde şekillendiğinden onların etki gücü karşı taraf için 
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inandırıcı rol oynuyor. Atasözleri ve deyimlerin sözlü konuşmada 

kullanılması nerede ve ne zaman, hangi nedenle işlenmesinden 

bağlıdır. Bu onların üslubi özelliklerinden kaynaklanıyor. Örneğin, 

atasözleri düşündürmek, öğüt vermek, ibret almak içeriğinde çabuk - 

çabuk çekiliyorsa, deyimlerde bu üslubi olanaklar kendini yarım 

şekilde gösteriyor. Atasözlerinde büyük genellemeye, deyimlerde ise 

fikrin kısa şekilde, mecazi ifade edilmesine rastlıyoruz. "Yüz ölç bir 

biç" deyiminde düşünce içeriği doğrudan, kesin şekilde izah ediyor. 

"Yavaş giden çok gider" atasözünde ise fikrin etki gücü genelleşmiş 

dolayı şekildedir. Sırf içerik özelliklerine göre deyimler ve atasözleri 

arasında olan farkı seçe biliyoruz. "Aras âşığından, Kür topuğundan" 

deyiminde düşüncenin duygusal ifadesi ona atasözü yerinde 

kullanmaya olanak vermiyor. Burada duygu içeriği aştığından tesise 

ilişki dolayısıyla gösteriliyor. Eğer deyimlerde içerik kesin şekilde 

ifadesini buluyorsa, o, tam oluşmuş şekildedir ve onun atasözüne 

dönüşmesi imkânı yoktur. Ama öyle örneklere de rastlıyoruz ki, 

onlarda fikir yarımdır, tesise, olaya ilişki zayıftır. Böyle deyimleri 

tamamlamak, fikri kuvvetlendirmek ve atasözüne dönüştürmek her 

zaman mümkündür. Böyle deyimlere gramer ek veya tamamlayıcı söz 

artırırsak, kolaylıkla atasözüne dönüştürmek olur. "Dişsiz bir ağız 

taşsız değirmen" deyimdirse, "gibidir" tamamlayıcı ifadesi onu 

atasözüne çevirir. 

Demek ki, deyimlerin kurulma sürecinde üç koşul talep ediliyor: 

Fikrin kesin şekilde doğrudan ifadesi, fikrin dolaylı ifadesi ve içeriğin 

yarım ifadesi. 

 Birinci şart (fikrin kesinlikle doğrudan ifadesi) deyimlerin 

şeklini değiştirmez ediyor; İkinci şart (fikrin dolaylı ifadesi) deyimleri 

duygusal düzeyde oluşturuyor, birinci ve ikinci şart içerikli meseller 

atasözüne dönüşebilir; Üçüncü şart (içeriğin yarım ifadesi) ise 

deyimlerin atasözü gibi gelişmek imkânını öngörmektedir. 

 Kısaca deyimlerin ifade ettiği üç şartı koyduk, bu şartlar daha 

fazla olabilir. Bu üç şarttan kullanıp atasözleri ve deyimlerin benzer 

ve farklı yönlerini bulmak olur: 

 - birinci şart içerikli deyimlerde düşünce genelleştirmiştir; 

 - atasözleri de genelleşmiş fikri ifade ediyor; 

 - ikinci şart içerikli deyimlerde tesise, olaya zayıf işaret 

ediliyor; 

 - atasözlerinde tesise, olaya doğrudan işaret ediliyor; 
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 - üçüncü şart içerikli deyimler ile uygun atasözünde düşünce 

benzerliği vardır ("Ayrı kardeş - yabancı komşu" ve "Yakın komşu 

uzak akrabadan iyidir" deyim ve atasözlerinde görüş yakınlığı 

hissediliyor). 

Atasözlerinde bitmiş bir fikir ve hüküm ifade ediliyor ("Sabır 

belaya karşı ibadettir" atasözünde olduğu gibi). Mesellerde ise fikrin 

tamamlanmasına ihtiyaç hissedilmektedir. Örneğin, "Her şeyin yenisi 

dostun eskisi", "Dişsiz ağız, taşsız değirmen" gibi deyimlerde mana 

anlaşılsa da, onun gramer açısından tamamlanmasına ihtiyaç vardır. 

Deyimler anlamın gramer açısından tamamlanması sonucunda 

atasözüne dönüşe bilir. 

 Atasözleri ve deyimlerin oluşmasında bayatıların, ünlü 

fıkraların, bulmacaların rol oynaması konusunda bu zamana kadar az 

yazılmıştır. Bu, oldukça ciddi bir konudur ve derin araştırmaya 

ihtiyacı vardır. Atasözleri ve deyimler kompakt bir türdür. 

Atasözlerinde fikrin sanatsal ifadesi bir mısranın (bazen de yarıya 

bölünmüş iki mısranın) içinde veriliyor: "Derya kadar aklın olsa, fakir 

olsun gülerler". Bu mısra iki eşit parçaya ayrılır (7 heceli), aynen 

bayatının 3 ve 4 mıralarındaki gibidir. Başka atasözlerinde de 

hecelerin aynı sayıda bölünmesini gözlem yapabiliriz. 
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RİVAYETLER 

  Efsanelerde sınıflandırma konuları geniş öğrenilse de, 

rivayetlerin sınıflandırmasına az girişimler yapılmıştır. Rivayetlerin 

sınıflandırmasının bazı zorlukları vardır. En temel neden bu janrın az 

tetkik edilmesidir. Sırf rivayetlerin janr belirliliği, tipolojik ve 

anlamsal özellikleri öğrenildikten sonra onların tasnifi hakkında 

kapsamlı konuşabiliriz. 

 Rivayetlerin bireysel şekilde tetkikine yeterince önem 

verilmemiş, onlar efsanelerle birlikte paralel şekilde tetkik edilmiştir. 

Henüz XIX. Yüzyılın sonu ve XX. Yüzyılın başlarında az - çok 

birikmiş rivayetlerin yayını doğrudan SMOMPK'ın faaliyeti ile 

ilgilidir. Örnek olarak "Nour gölü hakkında rivayet" Kutgaşen köy 

okulunun müfettişi R. Efendiyev tarafından 1888 yılında toplanmış ve 

1889 yılında basılmıştır (SMOMPK, 1889: 71 - 72). Zakatala’da 

Çariçe Tamara hakkındaki rivayetlerden biri de bu mecmuada 

"Balaken köyünün rivayeti" olarak yayımlanmıştır (SMOMPK, 1889: 

96 - 97). 

XX. Yüzyılın 80 yıllarına kadar Azerbaycan rivayetlerinin 

tetkikine dikkat edilmemiştir. Rivayetlerimizin toplu halinde 

toplanması, yayını ve tetkikine, genellikle, XX. Yüzyılın 60 - 70 

yıllarından başlanmıştır. Sovyet iktidarı yıllarında folklorumuzun bazı 

janrları ile birlikte, rivayetlerle de ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. 

 Epik üslupta yaranan fıkraları, efsaneleri ve fıkraları birbiriyle 

karşılaştırırsak, şu sonuca varırız ki, rivayetlerde temel koşul tarih 

olmuş, en çok da bu tarih bazı tahminlere dayanarak olmuş olaylarla 

ilgilidir. Bilge kişilerin, bilim adamlarının, yazarların, hükümdarların 

hayatı, faaliyetleri rivayetlerin konusu olmuştur. Mitolojik, dinsel ve 

tarihi rivayetler kendilerinin yapılma yöntemlerine göre birbirleri ile 

eynilik teşkil ediyorlar. Efsane metni etiyoloji ile ilgili olarak 

açıklıyor. Rivayet ise metin hakkında bilgi veriyor. Rivayetler yaşanan 

olayın hakkında bilgi verirken kime ise atıfta bulunuyor. Rivayette 

bilgi veren somut kişi de olabilir, olay belli olmayan adamın da adına 

kapana biliyor. Rivayette bilinmezlik ifade eden "diyorlar", 

"söylüyorlar", "rivayet ederler" gibi şahadetleri vardır. Bu yüzden de 

rivayetlerin gerçek olduğuna şahadet veren alt içeriğe ve nispeten 

tahrif edilmiş bölüme sahip olmasını düşünmek olur. A. Nabiyev 

rivayetleri 3 gruba ayırıyor: Ahlaki-ibretlik rivayetler, tarihsel isimiz 

(etimolojik) rivayetler, dini rivayetler. O, folklorda ilk olarak 
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rivayetlerin tasnifini veriyor. Bu sınıflandırma bütün rivayetleri 

kapsamasa da, başarılı girişimdir. Özellikle tarihsel isimiz rivayetlerin 

araştırılması sırasında onların toponim efsanelerden farkı, nakletme 

özellikleri, olayın gerçekleşme sebebi vb. unsurların araştırılması 

rivayet sorununun incelenmesine yardım etmiş olur. Bu 

söylediklerimizi dini rivayetlere isnat edilebilir. Dini efsanelerle dini 

rivayetlerin ayrılması da bu nedenle gelecek araştırmaların konusu 

olacaktır. Şunu söyleyebiliriz ki, dini rivayetler de kimsenin 

şahitliğine veya sahih hadislere dayanmaktadır. 

Rivayet tahkiye temelinde kurulur, yani olmuş herhangi bir 

olaya şahitlik ederek, onu tekrar söylerler. Burada tahkiye temelinde 

yine tahkiye, nakletme ve şahitlik duruyor. Örneğin, babam diyordu 

ki, onun dedesi konuşuyordu ki vb. Rivayette zaman çevresi 2 - 3 

kuşak arasında anlatılan hikâyeyi kapsamaktadır. Rivayette önceki 

anlatanla sonraki konuşan arasındaki ilişki hedef ve konuya olan 

bakışla ölçülür. Daha doğrusu, bakış aynıdır, konunun dairesi 

küçülmeden nesilden nesile aktarılarak küçük ayrıntılarla 

tamamlanıyor. Mitte ve efsanede estetik sanatsallık olduğu halde, 

rivayette estetik sanatsal fikir süssüz-düzeksiz, konuşanın olaya 

yaklaşımında tespit ediliyor. Örneğin, efsanede dönüşüm sanata 

hizmet ediyor, rivayette ise böyle değildir. Rivayette estetik sanatsal 

düşünce metnin dahilinde oluyor. Efsanelerde motif arsaya tam 

dönüşe bilir, basittir, rivayetlerde ise arsa çizgisi motif temelinde 

kuruluyor. Rivayetler ağızdan ağıza geçerek ilk içeriğinden uzaklaşır, 

sanatsal değişikliğe uğrayarak, şahit sohbetleri gibi oluşmakta davab 

ediyor. 

İ. Abbaslı ise rivayetleri etimolojik rivayetler, izahlı rivayetler, 

reel ve yarı tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetler adıyla 3 gruba ayrılıyor 

(Abbaslı, İ., 2002: 3 - 18). 

 Reel ve yarı tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetlerde de tarihi ve 

efsanevi şahsiyetlerin hayatından bahseden bilgiler folklorlaşmış arsal; 

metinlerde veriliyor. Böyle şahsiyetlerden Astiag, Tomris, Emir 

Timur, Nadir şah, Hacı Çelebi han, Makedonyalı İskender, Nuh 

peygamber, Süleyman peygamber, Oğuz han hakkında söylenen 

rivayetler bu bölüme dahil edilir. İ. Abbaslı böyle rivayetlerin kendini 

de padişahlar, sultanlar, alimler, sanatçılar, kutsallar, evliyalar, halk 

kahramanları ve başka kimselerden bahseden küçük gruplara ayırıyor 

(Abbaslı, İ., 2002: 15). Araştırmacının kendisinin de belirttiği gibi, bu 
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dağılım olasılık dağılımdır. Bu paylaşma dini konulu rivayetleri ve 

mitolojik rivayetleri de eklene bilir. 

Rivayetin içeriği konuşanın üslubundan da bağımlıdır. Rivayet 

söyleyen bazen ona ilaveler de ediyor, bu da içeriğin yaygınlaşmasına 

neden oluyor. Efsane gibi rivayetler de çeşitli bölgelere yayıla bilir, 

bu, nüfusun göçü ile bağlıdır. Yakın göçler sırasında rivayetin içeriği 

pek değişikliğe maruz kalmıyor, göçün alanı büyüyünce rivayet ciddi 

değişikliklere maruz kalıyor. 

 Rivayetin bir özelliği tarihi gerçeğe dayanmasıdır. Tarihi 

olaylar halkın hafızasında sağlam kök saldığından onu uzun zaman 

unutmuyorlar, tahkiye sırasında bazı olguları artırıyor veya azaltmakla 

kitleye ulaştırıyorlar. Bu süreç zaman sınırından bağımlıdır. Eğer 

tarihi olaydaki zaman destan düşüncesinde kendi rolünü kaybetmişse, 

gerçek temelini korumayıpsa, o, anlatılan olay tarihi rivayet tipine 

dönüşüyor. 

 Rivayetlerde imgeler tarihi ve mitolojik olmak üzere iki gruba 

ayrılır. Aynı konulu rivayet metinlerinin farklı tarihsel koşullardan 

bağımsız olarak içeriği çiftleniyor, üç oluyor (seçenek oluşturuyor) vs. 

Tarihi olaylar bazen birbirinin benzeri olduğu için düşüncede olan 

model yapısı bu metinleri tipolojik açıdan da yaklaştırıyor. Demek ki, 

benzer arsalar birbirleriyle tipolojik bağlılıkta oluyor. Bu sırada 

tipolojik bağlılık janrları konu yönden de birbirinden ayıran özellik 

olarak öne çıkıyor. Örneğin, R. Gafarlı yazıyor: "Cefer Cabbarlı'nın 

kaleme aldığı rivayette, hatta Azerbaycan türklerinin tarihte 

gerçekleşmesi mümkün olmayan nikah göreneklerinden bahsediliyor: 

Baba kızına evlenme arzusuna düşüyor" (Gafarlı, R., 1999: 192). Bu 

konuda tüm rivayetler birbirinin tipolojik tekrarıdır. Bu olayın - 

konunun tipolojik açıdan tekrar edilmemesi ise bu rivayetin 

Azerbaycan'la bağlılığını göstermiyor (bu konuda 2 - 3 metin vardır, 

onlarda da etki hissedilir). "Kız kalesi" rivayeti üzerinde araştırma 

yapan prof. dr. E. Pahomov gösteriyor ki, babanın kendi kızı ile 

evlenme konusu Sasaniler’de (fars asıllı) kutsal bir gelenek olarak var 

olmuştur (Valiyev, V., 1985: 274). 

 Bu düşünce modeli şunu gösteriyor ki, hangi rivayeti konusu 

ulusal gerçekliğe kapanıyorsa, demek ki, onun gerçek etnografik 

kökleri vardır. Hem rivayetlerin bir diğer özelliği onun tarihi ve 

mitolojik temele dayanmasına şehadet etmektir. Bunları öngörerek, R. 

Gafarlı rivayetlerin janr belirliliğini 4 kısma ayırır: 

1. Doğrudan tarihsel olaylardan kaynaklanan rivayetler; 
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 2. Herhangi bir özelliğine göre tarihi abidelere çok eski ve 

tamamen başka vesileyle oluşan rivayetlerin (yahut, efsane, masal, mit 

motiflerinin) şamil edilmesi; Bunlarda tasvir eden olaylar aldatıcıdır. 

 3. Tarihi şahsiyetlerin isimlerinden kalkan gibi kullanarak, 

halka gereken ahlaki - etik normları yaymak amacı gözetiliyor. Bu 

rivayetlerde tarihi yapıların kökeni çok sisli şekilde gösteriliyor. 

Onlarda efsane elementleri güçlü olur. 

 4. Muhammed peygamberin ve onun doğmalarının, yakınlarının 

faaliyetlerini yansıtan dini rivayetler (Gafarlı, R., 1999: 192 - 193). 

 Rivayetlerin temel özelliklerinden biri, orada yaşanan olayın 

gerçek olduğuna inanılmasıdır. Bu rivayetleri efsanelere yaklaştırıyor. 

N. İ. Kravtsov yazıyor ki, "Efsanelerdeki olaylar gerçek gibi veriliyor. 

Bu sırada konuşan ve dinleyenler olayların yaşanmasına inanırlar. 

Fakat efsanelerdeki olay ve hareketlerin hepsi uydurmadır, onlarda 

fantezi mevcuttur" (Кравцов, Н. И., 1977: 204). Efsanelerin bu 

özelliği onları rivayete yaklaştırıyor. "Rivayetler daha çok tarihte 

yaşanmış veya yaşanması tahmin edilen olaylar ve tarihte olan veya 

olduğu tahmin edilen kişiler hakkında olan bilgiler temelinde 

şekilleniyor" (Caferli, M., 2010: 68 - 87). Bu tez rivayet teriminin öne 

çekilmesini araştırmacıdan talep ediyor. Rivayetin bir form olarak 

tahkiye ürünü olduğu şüphesizdir. Söylenen tüm metinler tahkiye 

temelinde kuruluyor. Böyle yaklaşınca efsaneye de tahkiye 

yönteminde oluşmuş tür olarak bakılabilir. Rivayet edilmiş metin 

kendi söyleyicisini unuttuğundan metinle gerçeklik arasında ilişki 

bozulur, ona şişirilmiş veriler eklenir ve metin fantastik düşüncenin 

ürününe dönüşüyor. Bu ise tarihi rivayetin efsaneye dönüştüğünü 

gösteriyor. Bu süreci S. Paşayev şöyle anlatır ki, "Rivayet gerçek 

yaşam gerçeklerinin tahkiye biçiminde sanatsal ifadesidir. Rivayette 

olmuş, yaşanmış hayat olayları kompakt şekilde yansı olur. Doğru, 

rivayet de değişir, zamanla türediği yerden başka bir yere, toprağa 

atladıkça o da bir şeyleri kaybeder veya ne ise yeni bir ayrıntı, hikâye, 

olay ona eklenir. Tüm bunların yanında, rivayetlerdeki gerçeklik kendi 

varlığını daha çok tarihi şahsiyetlerin hayatı ve hünerleri ile ilgili 

olduğu için şu veya bu tarzda koruyor" (Paşayev, S., 2007: 10). Bu 

durum efsanelere de geçerlidir, onlar da söyleyici - kitle temasında 

neyi ise kazanıyor veya kaybediyor. Efsane ve rivayetler bu 

özelliklerine göre epik mantığın taleplerine göre yeniden kuruluyor, 

cilalanmak bilirler. 
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Bu rivayetlerden birinde denir ki, "Şahab mahallesi'nde Memen 

adında bir erkek varmış. Bunun evinde ocak yılanı yaşıyormuş. Bu 

yılan her gün üç yavrusunu da yanına düşürüp evi, eşik - bacanı 

dolanıyor, ancak hiç kimseye zarar vermiyordu. Bir gün Memen 

fıkirleşir ki, bırakın bu yılanın yavrularından birini gizledim, görüm, 

neynir. Memen kevgiri çevirir yavru yılanlardan birinin başına, yılan 

kalıyor kevgir altında. Ocak yılanı bir de bakıyor ki, bala yılanlardan 

biri yoktur. Başlar aramaya. Ne kadar arayorsa bulamıyor. Fena 

kızıyor. Pencerede yoğurt dolu kase vardı. Yılan gidiyor bu yoğurdu 

zehirliyor. Sonra su kabine girer, onu da zehirliyor. Memen korkup 

kevgiri alır, yılanın yavrusunu bırakıyor. Ocak yılanı yavrusunu 

görünce duraklıyor. Sonra gidip kaseni aşırıyor, yoğurdu yere 

döküyor. Ondan sonra da gidip kendini palçıga kundaklıyor, dönüp su 

kabine girer. Birkaç kez böyle yapıyor, su bulanır, daha içmek 

olmuyor. 

 Sonra da ocak yılanı yavrularını alıp gidiyor. Memen bir de 

onları görmüyor. Yılanla beraber mutluluk da Memengilden gidiyor" 

(Asatirler, efsaneler ve rivayetler, 2005: 204). Bu rivayet yılan 

hakkında mitten gelen özelliklerin etkisi altında zaman zaman 

değişikliğe uğrayarak çağdaş biçime düşmüştür. 

 Diğer örneğe göz atalım: "Böyle söylüyorlar bir köyde bir adam 

varmış. Bu erkeğin kulübesinin etrafı bahçe imiş. Erkek hep erkenden 

kalkıp bahçeye bakıyordu. Adeti olduğu üzere yine bahçeye çıkıyor. 

Görür ki, bir büyük yılan taşın üzerinde kıvrılıp kendini güne veriyor. 

İster öldürsün, yılan ıslıkla taşların arasında görünmez oluyor. Erkek 

hikâyeni yaşlı kişilere konuşuyor. Ona tavsiye ediyorlar ki, yılana 

dokunmasın. O, ocak yılanıdır, yurdun bereketidir. Onu incitirse 

küsüp gider, yurdun bereketini de beraberinde götürür. Eğer öldürse, 

büyük bela yüz verir. Çünkü onlar yedi kardeş olurlar. Nerede olsalar, 

gelip kendi kardeşlerinin intikamını alırlar. Erkek onların sözüne 

uymayıp, yılanı gütmeye başlar. Yılanı görünce fırsatı elden vermedi, 

çabuk bir taş alıp yılana atıyor. Ancak taş yılana değmiyor. Yılan 

yerinden sıçrar, ordan uzaklaşır. 

 Bu olaydan hayli geçiyor. Erkek her sabah gizlenmiş yılanı 

gütse de, ondan eser-alamet görünmüyor. Böyle - böyle günler 

birbirini takip ediyor. Kişinin bağ-bağatı yavaş yavaş kuruyor, çabuk-

çabuk talihsiz olay yaşanıyor. Erkek anlıyor ki, haksız yere yaşlıların 

sözüne bakmayıp, ocak yılanını gücendirdi. Bu nedenle talihsiz olay 

yaşanmaktadır" (Asatirler, efsaneler ve rivayetler, 2005: 205). Bu 
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metinde de aynı mantık kendini gösteriyor. Burada rivayetin 

şekillenmesinde inançlar da rol oynuyor. Hakkında anlatılan 

rivayetlerde halkın eski inançlarından gelen mitolojik izlenimler 

yansıtılır. 

Epik folklorumuzda bağımsız janr olarak şekillenen rivayetler 

kendine özgü yapı, şekil, içerik, biçim ve düşünceye sahiptir. 

Rivayetlere ait özellikler halen netleştirilmemiş, tartışmalara neden 

olmuştur. Bu alandaki arama ve araştırmalarda sabit fikirler olsa da, 

farklı görüşler de mevcuttur. Rivayetlerin bireysel özelliklerinin, janr 

özelliklerinin tetkik edilmesi bugünün önemli konularındandır. Bu 

alanda elde edilen her başarı, yenilik rivayet janrının folklorumuz 

yerini kesinleştirmeye yardım ediyor, sağlana bilir. 

 Rivayetlerimizin yaklaşık  olarak bu tür tasnifı halkımızın 

geçmişi, onun tarihi, ünlü şahsiyetleri, tarihi kahramanları, geçmişten 

bugüne kadar gelen gelenek ve görenekleri, ilkel dini görüşleri 

hakkında detaylı bilgi almaya olanak sağlıyor. Bu da rivayetlerin 

tarihini uzak geçmişe bağlar. 

 Rivayetlerin halk arasında yayılması hâlâ milattan önceki 

dönemlerle ilgilidir. Muhtemelen yazılı edebiyatın meydana geldiği 

ilk dönemden itibaren taş kitabelere, papirüslere, parşömenlere 

aktarılan ilk eser efsanelerle birlikte rivayetler olmuştur. Bu açıdan 

Orhun-Yenisey kitabelerinde metinler türklerin, aynı zamanda 

Azerbaycan türkleri’nin hayatı, tarihi, sanatsal yaratıcılığı hakkında 

değerli bir kaynaktır. 

Yüzyıllardan beri tarihçi, etnograf, arkeolog ve vakanüvisler 

kendi eserlerinde halk rivayetlerinden ilk kaynak olarak 

kullanmışlardır. Bu bakımdan Herodot'un "Tarih" eseri daha 

zengindir. Eserden belli oluyor ki, Herodot burada kullandığı çeşitli 

tipte tarihi, tarihsel isimiz (etimolojik) rivayetlerle, canlı 

konuşmaçılarla görüş temelinde tanışarak, onlardan temel kaynak 

olarak esinlenmiştir. Bu açıdan "Tarih" eserindeki iki rivayet - 

"Astiag" ve "Tomris" özel ilgi uyandırıyor. Tarihsel kaynaklar olarak 

bu rivayetlerin temel ve başlıca düşüncesi vatanseverlik, barış ve 

emin-amanlığın tebliğidir. Astiag, Mandana, Kir, Harpag, Mitridat 

("Astiag"), Tomris, Gistapses, Spargapses ("Tomris") bu rivayetlerin 

muhtelif nitelikli imgelerdir. Her iki rivayetin kahramanları - Kir ve 

Tomris tarihi şahsiyetlerdir. Rivayetlerdeki olayların gidişi de bunu 

açıkça - apaçık kanıtlıyor. Rivayetlerin içeriğine bakalım: 
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"Astiag" rivayetinde gösteriliyor ki, Med padişahı Astiag'ın 

Mandana adında bir kızı olur. Bir kere Astiag rüyasında görür ki, 

Mandana’nın etrafında büyük bir göl meydana gelerek, Asya'yı 

basıyor. Medler’in mag aşiretinden olan remmal'ları uykunu şöyle 

yorumlarlar ki, Mandana’dan doğan çocuk memleketin çöküşüne 

neden olan büyük bir padişah olacaktır. Bu olaydan korkuya düşen 

Astiag kızını Kambiz adlı yoksul iranlı kocaya veriyor ki, doğulan 

çocuk iktidarı ele geçirmek fıkrine düşmesin. Medler’in tasavvuruna 

göre, iranlılar medlerin kulu olduğundan, hakim ve soylu tabakaya 

mensup olamazlar. Bu durumda ıranlıdan dünyaya gelen çocuk da 

hiçbir zaman saltanat iddiasında olamaz. 

Olaydan bir sene geçiyor. Astiag yine rüya görüyor ki, kızının 

vücudundan bir üzüm çubuğu keserek, tüm Asya'yı kaplar. 

Rammal'lar bu rüyaları da önceki gibi yozdukta, Astiag korkuya 

düşerek, kızını yanına çağırtıyor, doğacak çocuğunu öldürmek için 

onu ciddi denetim altında tutuyor. Çocuk doğduktan sonra Astiag 

çocuğu yakın adamı Harpağ’a vererek, onu öldürmeyi 

görevlendiriyor. Harpag çocuğu evine getirir, hikâyeyi karısına 

anlatıyor ve diyor ki, Astiag'ın emrini yerine getiremiyor. Öncelikle 

çünkü çocuk onun akrabası, ikincisi de Astiag yaşlandı, oğlu da 

yoktur. O, öldükten sonra taht-taç kızına kalacak. Kızı ise oğlunun 

öcünü ondan mutlaka alacaktır. Harpag çoban Mitridat’ı yanına 

çağırıyor, çocuğu öldürmeyi ona görevlendiriyor. Mitridat’ın çocuğu 

ölü doğduğu üçünü çocuğu öldürmüyor, kendisi boyüdür. Ölü çocuğu 

ise Harpağ’ın adamlarına göstererek emri yerine getirdiğini belirtiyor. 

Bu yolla Kir sağ kalır. 

 Herodot "Tarih" eserinin sonraki bölümünde Astiag'ın 

kaderinden, Kir’in iktidara gelmesinden ayrıntılı şekilde bahsediliyor. 

Ünlü alimlerden M. Rafıli, M. H. Tahmasip ve B. A. Turayev bu 

rivayeti incelemişler. Araştırmacıların bu rivayete, özellikle Astiag 

imgesine yaklaşımı farklı ve ilginçdir. M. Rafıli yazıyordu: "Astiag'ın 

tabiatındaki tedbirsizliğe ve despotluğa rağmen, yine de rivayetin 

sonunda bizim önümüzde vatanını ve halkını seven bir kişi olarak 

canlandırılır. Astiagı düşündüren bizzat kendisinin yok olması veya 

taç ve tahtını kaybetmesi değil; Bu tahtı medli Harpağ’ın kendine bile 

vermeye razı olurdu. Astiag’ı düşündüren ülkenin düşman eline, 

yabancı istilacıların eline düşmesidir. O, Harpağ’ı en alçak adam 

olarak değerlendirmiş, çünkü o, ana yurdunu düşmanlara satmış, onun 

halkını istilacılara teslim etmiştir. Harpag Astiag’dan aldığı şahsi 
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intikamla aynı zamanda vatanının yıkımına neden olmuş, ülkenin, 

halkın özgürlüğünü kişisel çıkarlarına kurban vermiştir. Rivayetin 

yapısı, konuyu sanatsal birlikteliğe sahiptir, yüksek bir sanat eseri gibi 

gelişiyor. Olaylar gergin ve ilginç bir şekilde devam ederek, tasvir 

edilen insanların doğasını doğru ve canlı çizgilerle gösteriyor" 

(Paşayev, S., 2007: 31 - 32). 

M. H. Tahmasip ise bu imgeye farklı konumdan yaklaşarak 

yazıyordu: "Astiag eserin ta başından kendinden hoşnut, taht-taç için 

rezil cinayete hazır olan bir hükümdar gibi görünüyor. O, öz kızının 

tek yavrusunu elinden alır, öldürülmesine karar verir. Babaya kendi 

oğlunun etini yedirtdirmek gibi ceza etkinliği ile istibdadın büyük bir 

sanatçı hırsı ile oluşturulmuş canlı heykelini tamamlamış oluyor. Bu 

kadar vahşi bir adam, hem de enayidir. Her adımda kahinlere, uyku 

yozanlara inanan Astiag, nihayet, Kir’e karşı çıkardığı ordunun 

başkanlığını da Harpağ’a görevlendiriyor. Fakat şahların çoğuna özgü 

böyle seciyelerle beraber, o, hem de çok çelişkili yaradılmışdir. Eserin 

sonunda o, Harpağ’a söylediği sözlerle, her ne olursa olsun vatanını, 

Med’i seven bir hükümdar gibi yükseliyor" (Paşayev, S., 2007: 33). 

M. H. Tahmasip’in Astiag’la ilgili karışık görüşleri ile yaklaşmak 

mümkün değildir. Astiag imgesine böyle yaklaşım yanlıştır. Babaya 

kendi oğlunun etini yedirme motifi yunan metinlerinde de vardır. 

Yunan metinlerindeki olgulardan farklı olarak, Astiag'ın bu hareketi 

Med metninde yasal ceza gibi görünüyor. Tomris’in Kir’e ödediği 

ceza gibi Astiag'ın da Harpağa verdiği ceza doğrudur. O, hükümdar 

gibi Harpağı cezasız bırakmamalı idi. 

Herodot'un Azerbaycan'la ilgili kaleme aldığı ikinci ilginç 

rivayet olan "Tomris" hakkında temel bilgi onun "Tarih" eserinde. 

Onun on bölümden ibaret "Tarih" eseri yunan - pers savaşlarına ve bu 

savaşların etrafında yaşanan olaylara ithaf edilmiştir. Burada kaleme 

alınan olaylar dönemin tarihçilik geleneklerine uygun olarak, mitle 

gerçek tarihi rivayet sınırlarında yazılmıştır. Herodot'un kitabında yer 

alan olaylardan biri de Ahameniş hükümdarı II Kir’in milattan önce 

530 yılında Aras nehri yakınlarındaki göçebe massaget aşiretleri ile 

savaşta öldürülmesi ile ilgilidir. Nitekim tarihten bilindiği gibi II Kir 

Med’i işgal ettikten sonra Ahameniş pers devleti'nin temelini koymuş, 

birkaç yıl içinde Med’in tüm topraklarını, Babil'i, Anadolu'da Lidya 

devletini istila etmiş, daha sonra Aras nehri yakınlarındaki toprakların 

işgali iddiasına düşmüştür. Fakat bu arazide yaşayan massaget 

aşiretlerinin başkanı Tomris tarafından mağlup edilmiştir. 
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Rivayette de en eski Azerbaycan aşiretlerinin hayatı, özgürlük 

mücadeleleri tasvir ediliyor. Rivayet kahramanlık tarihimizi 

kanıtlayan değerli örneklerdendir. Onun esas kahramanı eski 

kavimlerden olan massagetlerin katledilmiş padişahının dul kadını 

Tomris’dir. Yazılı kaynaklara göre, sak - massaget aşiretleri Orta 

Asya'da ve Kuzey Azerbaycan topraklarında yaşamışlardır. 

 Mahiyet itibariyle bu rivayet "Astiag" rivayetinin devamıdır. 

Rivayete göre, Kir Azerbaycan topraklarını işgal etmek için hile 

kullanarak Tomris’e evlilik teklif ediyor. Tomris ret cevabı veriyor. 

Böyle olunca Kir kurnazlıkla kendi isteğine başara bilmediğini 

görmüş ve massagetlerin üzerine açık saldırıya geçiyor. Aras 

nehri'nden geçmek için Kir’in gemilerden köprü yapmak ve bu 

gemilerin üzerinde kuleler kurmak konusunda emir verdiğini gören 

Tomris ona şöyle hitap ediyor: "Ey Ahameniş hükümdarı! Kendi 

niyetinden geri çekil. Sen önceden bile bilmezsin ki, bu köprülerin 

kurulması sana hayırdır, yoksa hüsran? Bu işin başını bırak, git kendi 

ülkende şahlık öyle ve bizim kendi ülkemizde yönetmemize cimrilik 

yapma. Fakat sen elbette ki bu tavsiyeye kulak asmayacaksın ve kendi 

bildiğin gibi hareket edecek, aramızdaki barışı bozacaksın. Eğer sen 

massagetlerin üzerine saldırıya geçmeyi bile çok istiyorsan, köprü 

kurulmasını durdur. Rahatça ülkemize gir, biz askerlerimizi nehirden 

üç günlük mesafeye geri çekeriz. Yok, eğer sen bizi kendi toprağına 

bırakmak istiyorsan, işini devam ettir" (Paşayev, S., 2007: 34). Bu 

başvurudan sonra Kir fars ayanlarını çağırtıp, onlardan danışmanlık 

istiyor. Hep bir ağızdan öneriyor ki, Tomris’in ordusunu burada 

beklemek daha amaca uygundur. Toplantıda katılan Med’li Krez ise 

bu karara karşı çıkıyor: "Bana öyle geliyor ki, biz nehri geçerek, 

ülkenin içlerine doğru ilerleyelim. Onlar geri çekildikçe biz 

ilerleyelim. Ben bilen fars yaşam tarzının güzellikleri ve bizim 

aldığımız büyük haz ve lezzetler massagetlere belli değil. Bu yüzden 

ben düşünüyorum ki, biz kendi kampımızda onlar için misafirlik 

düzeltelim, çok sayıda koyun keselim, masaların üstüne şarap ve 

çeşitli yemekler dikelim. Bütün bunlardan sonra az miktarda ordusu 

orda tutup, kalanları ile çaya taraf geri çekilek. Eğer ben kendi 

düşüncemde yanılmıyorsam düşman bu tuzağa düşerek, kendini 

nimetlerimizin üstüne atacak ve bizim hünerler göstermemiz için 

ortam oluşacaktır" (Azerbaycan klasik edebiyatı kütüphanesi. 20 

ciltte. Cilt I (Halk edebiyatı). 1982: 88). 
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Kir Krez’in önerisine taraftar çıkıyor. Tomris’e haber gönderir 

ki, biz senin ülkene geçmek istiyoruz, geri çekil. Tomris sözüne 

uyarak ordusunu geri çekiyor. Kir Krez’in planı üzere hareket ediyor 

ve bekledikleri gibi başarıyla sonuçlanıyor. Önce farsların zayıf 

ordusu üzerinde zafer kazanan massagetler Krez’in söylediği gibi 

zaferini çizmeyi de unutmuyorlar. Yiyip içtikten sonra onları uyku 

tutuyor. Böylece, onlar uykuda iken perslerin saldırısına maruz 

kalıyor, birçokları ise esir düşerler. Massagetlerin komutanı, 

Tomris’in oğlu Spargapis de esir düşenlerin içerisinde idi. Şarabın 

dumanı başından çekilen gibi hangi duruma düştüğünü anlayan 

Spargapis Kirden ellerini açdırmasını rica ediyor. Elleri açılan gibi 

prens kendini öldürür. 

Bu rivayette veya tarihi olayda Tomris’in Kir’e sadece kendi 

vatanını, halkını seven hükümdar gibi değil, bir anne gibi talepli, 

hükümlü başvuruyu okuyucuda sempati uyandırıyor: "Kandan 

doymayan açgöz Kir, üzüm suyunun yardımıyla kazanmakla övünme, 

kendin üzüm suyu içersin, çıldırırsın ve beynin şarapla dolduğunda 

daha konuşkan olursun. Kendisinin çok sinsi olduğuna ve oğlumu 

böyle bir araç ile ele geçirmesine övünme, onu savaş ve askeri 

cesaretle ele geçirmemişsin. Şimdi beni dinle, çünkü söylediklerim 

senin yararınadır: Oğlumu kendime iade et ve ordunun üçüncü 

bölümü ile ettiğin bu tür küstah davranışın cezasını almadan bizim 

ülkeden çekip git, eğer dediğimi yapmazsan, Güneşe, massagetlerin 

hükümdarına yemin olsun ki, ne kadar doymaz olsan da, ben seni 

kanla doyuracağım" (Paşayev, S., 2007: 35). 

Bu ifadelerle Herodot halkımızın sadece erkek, hatta kadın 

kahramanlarının genelleştirilmiş imgesini vermiş oluyor. Tomris ideal 

hükümdar olmakla birlikte, hassas bir kalbe sahip bir annedir. O, 

Kir’in tavsiyeye kulak asmadığını bilen gibi kendi ordusu ile perslerin 

üzerine saldırıyor, onları mağlup ettikten sonra Kir’den acımasız 

öcünü alıyor. Bu sırada onun söylediği sözler evladını kaybetmiş 

annenin üzüntünün, bu üzüntüden kaynaklanan nefretin, öfkenin 

ifadesi olarak dile getiriliyor: "Ben seni savaşta mağlup ettim, fakat 

sen hile ile oğlumu elimden alarak kalbime dağ çektin. Ben de 

söylediğim gibi, seni kanla doyuruyorum. İç, istediğin kadar iç, belki 

doyasan!" (Paşayev, S., 2007: 35). 

M. Rafıli "Tomris" rivayetini "Yüksek ve şairane kahramanlık 

destanı" adlandırıyor: "Yürekleri vatan sevgisi ile çarpan halk şairleri 
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Tomrisin şahsında kahraman, şövalye, necip ve namuslu bir 

azerbaycanlı kadın timsali yaratmışlar" (Paşayev, S., 2007: 36). 

 XX. Yüzyılda S. Vurgun halk düşmanlarına, bilim ve kültür 

düşmanlarına karşı mücadelede bu rivayette yansıtılan halk 

hikmetinden yaratıcı şekilde yararlanmıştır: 

  

 Bir varagla tarihleri, utan benim önümde, 

 Annem Tomris kesmedi mi Keyhosrov'un başını? 

 Köroğlu'nun, Settarhan'ın çelengi var başımda. 

 Nesillerim koymayacak taş üstünde taşını, 

 Annem Tomris kesmedi mi Keyhosrov'un başını? 

                                         (Samad Vurgun, 2016: 16) 

 

Bu tarihi rivayetler hakkında fıkir belirten M. H. Tahmasip 

yazıyor: "Herodot bunları ("Astiag" ve "Tomris") tarihsel gerçek 

olarak vermiştir. Fakat bu tarihsel gerçekler daha çok yarım tarihi 

efsaneler veya yarım efsanevi tarihi olaylardan ibarettir" (Tahmasip, 

M.H., cilt I., 1960: 22). Aynı zamanda M. H. Tahmasip bu rivayetleri 

Herodot’a kadar oluşmuş, yaygın eserler olarak da değerlendiriyor. 

Her iki rivayet birçok yönleri, kendine özgünlüğü ile dikkat 

çekiyor. Bu öncelikle Azerbaycan halkının düşüncesinin 

zenginliğinden, dünya artistik fıkrinin başarılarından yaratıcı şekilde 

yararlanmasından haber verir. Bazı araştırmacıların haklı 

düşüncelerini göre, Azerbaycan edebiyatı dünya halkları edebiyatı ve 

kültürü ile yoğun karşılıklı ilişkide gelişiyor (Paşayev S., 2007: 36).  

Prof. İ. Abbaslı "Astiag", "Tomris" ve iskit rivayetleri hakkında 

konuşurken belirtiyor, bu rivayetler "... hem de halk edebiyatı örneği 

olmuştur. Çünkü Herodot eserini yazarken sözlü anketlere da 

dayanmış, Med ile ilgili sözlü hikâyelerden geniş kullanmış, kendi 

hikâyelerini daha çok folklor motifleri üzerine kurmuştur". Med 

rivayetleri epik folklorumuzun bu janrının tarihsel eski köklere bağlı 

olduğunu söyleyebiliriz. 

S. Paşayev'in fikrine göre, bu rivayetler estetik sanatsal ve 

kompozisyon açısından Azerbaycan şifahi nesrinin başlangıcı 

sayılabilir. Bu rivayetlerde olayların tasvir edildiği coğrafi bölgeler 

Azerbaycan halkının tarihinde önemli yer tutuyor. Bu rivayetlerdeki 

doğa tasvirleri de Azerbaycan toprakları ile ilgilidir. 

Azerbaycan rivayetlerinin ilk defa m.ö. V. Yüzyılda yazıya 

alınmasına rağmen, araştırmalar onların daha eski tarihe sahip 
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olduğunu gösteriyor. Bu, kendini Herodot'un "Tarih" eserindeki 

rivayetlerle birlikte, çeşitli ilçe ve köylerden toplanan rivayetlerde de 

gösteriyor. Bu rivayetlerden bazıları yazıya alınmış, bazıları 

unutularak hafızalardan silinmiş, bazıları ise tarihi olaylara, tarihi 

şahsiyetlerin isimleri ve faaliyetleri ile kapanarak yaşamak hakkı 

kazanmıştır. Rivayetler yazılı edebiyatla sözlü edebiyat arasındaki 

karşılıklı ilişkiyi, onların bağlılığını göstermek açısından özel öneme 

sahiptir. 

Prof. S. Paşayev araştırmasında rivayetlerin günümüze kadar üç 

yolla ulaştığını söylüyor: 

1) Şifahi yolla, bağımsız bir eser gibi: Kız kaleleri ve Avcı Pirim 

hakkındaki rivayetler vs. 

2) Masalların ve destanların içinde, onların bir parçası gibi: 

"Taptık'ın masalı", "Köroğlu" destanındaki Çanlıbel, Kırat, Dorat’ın 

doğulması, Mısrı kılıç vs. 

3) Klasik sanatçılarımızın eserlerinde: Nizami'nin "Hamse", Arif 

Erdebili'nin "Ferhatnâme", Ali'nin "Kisseyi-Yûsif", Assar Tebrizi'nin 

"Mehr ve Müşteri" eserleri vb. (Paşayev, S., 2007: 39).  

Azerbaycan rivayetlerinin tetkiki ve tasnifinde folklorcu alimler 

arasında S. P. Pirsultanlı'nın (Paşayev'in) yeri özellikle seçilir. 

Efsanelerle birlikte, rivayetler de onun bilimsel çalışmalarında esas 

yeri tutmuş ve akademisyen bu janrlarda örneklerin toplanması ve 

tetkikine temel eserler ithaf etmiştir. Onun araştırmalarında 

gerçekleştirdiği bilimsel görüşler, rivayet janrının tetkiki öncelikle 

onlarda yaşayan millî tarihle ilgilidir: "Azerbaycan folklorunun 

bağımsız janrlarından sayılan rivayetler kendine özgü varoluş, gelişme 

ve yayılma aşamaları geçirmiştir. Bu janr düşünce - içerik kapasitesine 

göre yüzyıllara arkadaşlık etmiş, toplumda yaşanan sosyal-siyasal 

olaylara kayıtsız kalmamıştır" (Paşayev, S., 2007: 3).  

Araştırmacı alimin göre, efsane ile beraber rivayetlerin şiirsel 

doğası öyle kurulmuştur ki, onlarda toplumun hayatının daha çok 

sosyal-siyasal olayları işaretleniyor. S. P. Pirsultanlı yaratıcılığını 

inceleyen S. Rzasoy da belirtiyor ki, "Bu fıkir ilk bakışta itiraz 

doğurabilir. Çünkü öyle bir efsane ve rivayet vardır ki, lirik - 

psikolojik içerikli olup, zahiri planda sosyal - siyasal içerik taşımıyor. 

Ancak S. Pirsultanlı’nın yorumuna göre gerçekliğin istenilen tematik 

tümü bu janrların şiirsel kuruluşundan geçerken sosyal-siyasal koda 

uygun imgeleşir. Bu açıdan, hatta sevgi içerikli örneklerin içeriğinin 

yapı planını da sosyal-siyasal kod oluşturuyor. Araştırmacı bu hususta 
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yazıyor ki, "mitolojik - tarihi gerçekliği şu veya bu şekilde kendisinde 

koruyan efsane ve rivayetler şiirsel söz sanatının geleneksel janrları, 

özellikle epik türü ile sürekli temasta, karşılıklı ilişkide olgunlaşıp 

kendine özgü bir evrim yolu geçmiştir. Bu janrlara dair örnekler 

Azerbaycan türklerinin ayrı ayrı tarihi dilimlerdeki gelişme yolunu, 

hayat ve günlük yaşamını, örf ve geleneğini aydınlatmış, manevi 

dünyasının, keyfinin tercümanına dönüşmüştür" (Pirsultanlı, S. P., 

2008: 5). 

Bununla birlikte, S. P. Pirsultanlı adı geçen janrların ozan - âşık 

sanatından gelen epos - destan yaratıcılığı için embriyo, başlangıç 

rolünü oynadığı kanaatindedir: "Bu janrlarda korunan arsa ve 

motiflerin halk hikâyelerine dönüşmesi süreci bunu bir kez daha tespit 

etmektedir. Bir başka deyişle, şiirle nesir nöbetleşmesinde ayarlanan 

Azerbaycan epos - destan yaratıcılığı kendi oluşturma yönünde efsane 

ve rivayetlerden de köklü biçimde esinlenmiştir" (Pirsultanlı, S. P., 

2008: 5). 

 Belirtmek yerinde olacaktır ki, prof. S. P. Pirsultanlı’nın 

yapıtlarında epik janrlar tüm durumlarda bir sistem şeklinde 

öğrenilmiştir. Bu açıdan o, hep tartışma kaynağı olan, sınırları hâlâ 

tam olarak belirlenmeyen efsane ve rivayetlerin epik düşünce 

sisteminde yerini belirlemeye çalışarak yazıyordu: "Kolektif 

yaratıcılık ürünü olarak yüzyıldan yüzyıla geçerek içerik ve ideaca 

zenginleşen, halk birikiminin en iyi keyfıyyetleri ile süslenen efsane 

ve rivayet folklorun epik türüne dahil olan bağımsız janrlar gibi sözlü 

halk sanatının geleneksel janrları içerisinde kendine özgü bir yer 

tutmaktadır" (Pirsultanlı, S. P., 2008: 6). 

Onun araştırmalarının ortak sonucu olarak asatir, efsane ve 

rivayetler arasındaki yakınlık, benzerlik ve farklılıkları bile belirlemek 

mümkün olmuştur: 

1. Asatir, efsane ve rivayetler epik janrlar gibi tipolojik 

benzerlik bağlamında değil, genetik düzeylerde birleşiyor. Bir başka 

deyişle, epizm bu janrlar; birleştiren tipolojik kalite yok, genetik yapı 

niteliğidir. Asatir, efsane ve rivayetler epik sisteme ait olduğu için 

benzerlik teşkil etmiyor, onların birbirine yakınlığının temelinde epik 

düşünce genetizmi duruyor. Sözü giden janrlar aynı genetik sisteme 

bağlı olduğu için tek epos sisteminin çeşitli seviyelerini oluşturuyor. 

2. Kayıt etmek lazım ki, asatir, genellikle, mit ile kıyaslanarak 

gerek mit, gerekse efsanenin temelini gayri-sıradan, mucizevi olayları 

oluşturuyor. Asatir dünyanın doğa olaylarının, ilkel insanın bilincinde 
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belli anlamda değiştirilmiş yansıması demektir. Efsanede ise fanteziyi 

gerçeklik düzeyinde sunma onun bir janr olarak ayırıcı niteliğidir. 

3. Rivayet ise bir janr gibi efsane ve asatirden yaşam olaylarını 

daha gerçekçi şekilde yansı etmesi ile farklıdır. Bu janrın şiirsel 

olanakları gerçekliği "tarih" donunda sunmaya olanak sağlıyor. 

Rivayet janrının tarihe bu "iddiası" ve "olanakları" onu tarihi 

şahsiyetlere daha çok bağlıyor. Bu açıdan S. P. Pirsultanlı’nın 

zannedince, "efsane, rivayet ve yazılı edebiyat ilişkilerinin 

incelenmesine Nizami yaratıcılığı daha zengin malzeme veriyor" 

(Pirsultanlı, S. P., 2008: 8).  

Rivayetin mitolojik özellik taşımaması onun günümüze kadar 

yaşamasının şartıdır. Rivayetin bir özelliği de onun toplum içinde 

şekillenmesi, yaşaması, toplumun hayatının temel millî ve manevi 

değerlerini yaşatması ve onları gelecek nesle aktara bilmesidir. 

"Rivayetlerde toplum hayatının güncel sorunları, onu 

sağlamlaştırmak, estetik değerlere güven eğilimleri, normal düşünce 

ve ibret verici ahlak kendini gösteriyor. Efsanelerden farklı olarak, 

rivayetlerde mitolojik süreç ve efsanevi olmaya eğilim yoktur, onlar 

hacimce  somut ve kompakttır" (Nabiyev, A., 2006: 295). Bu fikri A. 

Nabiyev söylüyor. O, rivayetleri aşağıdaki gibi tasnif etmiştir: 

- ahlaki-ibret verici rivayetler; 

- tarihsel isimiz (etimolojik) rivayetler; 

- dini rivayetler. 

A. Nabiyev'den farklı olarak, İ. Abbaslı rivayetleri daha geniş 

şekilde sınıflandırmaya cazip etmiştir. O, "Efsane ve rivayetlerin janr 

özgünlüğü" adlandırılan araştırmasında rivayetleri folklorun bağımsız 

janrı gibi bahsederek, efsanelerden seçilen karakteristik özelliklerini 

gözden geçirmiş, sınırlarını belirlemiştir. Rivayetlerin janr 

özelliğinden bahseden yazar onları genel olarak şöyle tasnif ediyor: 

1. Etimolojik rivayetler (tarihsel isimiz rivayetler); 

2. İzahlı rivayetler; 

3. Reel ve yarım tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetler. 

İ. Abbaslı daha sonra etimolojik ve izahlı rivayetlerin tasnifinde 

bu bölümlerin önemli olduğunu belirtiyor: Güneş, ay, yıldız hakkında; 

Dağlar, kayalar, dereler, çöller; Göller, nehirler, çeşmeler, şelaleler; 

Bitkiler ve hayvanlar alemi; Eyaletler, şehirler, köyler; Kaleler, 

köprüler, yollar; Mezarlar, kabirler, kabristanlar vs. 
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Gerçek tarihi ve yarım tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetlerin ise 

türleri şunlardır: Padişahlar, hükümdarlar, alimler, sanatçılar, 

kutsallar, evliyalar, halk kahramanları vb (Abbaslı, İ., 2002: 3 - 18). 

 Rivayet janrı alanındaki kendine özgü araştırmaları, net, 

bilimsel bulgulara, kanıtlara dayanan araştırmaları ile seçilen folklorcu 

bilim adamı R. Gafarlı folklorun janrlarının - mit, efsane, masal ve 

rivayetlerin karıştırılmasına, mevcut araştırmalarda bu janrların kesin 

sınırlarının belirlenmemesine üzmüştür. Kendi yazılarında R. 

Gafarlı'nın S. Paşayev'e eleştirel tutumu açıkça görülüyor. O, S. 

Paşayev'i bu janrın en iyi toplayıcısı olarak onaylasa da, onun bu 

alandaki çelişkili düşüncelerden kurtulmayı bilmediğini de 

vurguluyor. R. Gafarlı aynı zamanda mit, efsane, masal ve rivayetlerin 

her birinin sahip olduğu özelliklerden konuşmuş, doğru bilimsel 

sonuçlara gelmekle diğer araştırmacıların, dahil S. Paşayev'in çelişkili 

düşüncelerine açıklık getirmiştir. O, S. Paşayev'in "efsane mitten 

onunla farklıdır ki, o daha gerçek tarihi olaylara ve tarihi şahsiyetlere 

dayanır" fıkirini rivayetlere de ait ederek, bir nevi onların 

özdeşleştirilmesini kabul etmiyor. Yazar S. Paşayev'in bu fıkirleri 

üzerinde duruyor: "Efsane folklor edebiyatında mit ve rivayete 

yakındır. Bilindiği gibi, rivayet daha çok gerçek hayat gerçeklerinin 

tahkiye biçiminde sanatsal ifadesidir. Rivayet olmuş, yaşanmış hayat 

olayının kompakt inikasıdir. Doğru, o da değişir, zaman geçtikçe, 

geldiği yerden başka bir yere, toprağa geçtikçe neyi ise kaybeder veya 

ne ise yeni bir çizgi, olay eklenir ve böylece rivayet kendi ilk 

kaynağından uzaklaşmış olur. Fakat bununla rivayetin gerçek temeli 

ortadan kalkmıyor. Diğer taraftan, rivayet daha çok tarihi şahsiyetlerin 

hayatı ve hünerleri ile ilgili oluyor ve bu yüzden onun reallığı uzun 

süre muhafaza ediliyor" (Gafarlı, R., 1999: 183). 

 R. Gafarlı söylenen bu düşüncelerle anlaşsa da, yazarın 

okuyuculara sunduğu topların hiçbirinde bu keyfıyyetleri tam olarak 

yansıtan örnek görmüyor.  

Topların birinde yer alan rivayetlerden biri de "Mugan kızı" adlı 

örnektir. Rivayette Nadir şah'ın Azerbaycan'a (Mugan'a) akınından 

bahsediliyor. 

 Mugan toprağı’nın Mugan adlı yiğit oğlunun büyük ordu ile 

savaşı ve bu savaşta ağır yaralanarak öldürülmesi tasvir ediliyor. 

Nişanlısı Reyhan savaş meydanında onu telafi eder, o, düşmana karşı 

kararlı mücadele eder. Kan dökülmesin diye Nadir şah'ı düelloya 

çağırıyor. Ama çekinerek, kendi oğlunu gönderir. Nadir'in oğlu 
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karşısındakinin kız olduğunu görür, ona vurulur ve savaştan imtina 

ediyor. Nadir şah oğluna da, Mugan adını almış Reyhan'a da kelek 

geliyor, Reyhan ihanetin kurbanına dönüşür. Nadir şah oğlunun 

düşmanına âşık olduğunu öğrenince onun gözlerini kör seriyor. 

Meğerse, Mugan kızı'nın "resimi oğlanın gözlerinde değil, yüreğinde 

imiş". Nadir şah Reyhan'ın onu da, oğlunu da yok ettiğini itiraf ediyor 

(Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 246 - 250).  

R. Gafarlı bunun sadece rivayet, hatta herhangi folklor örneği 

olduğunu kabul etmiyor. O, gösterilen örneğini tam eminliği ile 

toplayıcının kendisinin düşünüp kaleme aldığı hikâye düşünüyor ve 

bunu doğrulayarak yazıyor: "Eserin dili, üslup özellikleri sözlü halk 

yaratıcılığının taleplerini karşılamıyor. Bireysel yaratıcılık ürünüdür. 

Rivayet üslubunun hiç izi, tozu yok, esere dikkatle baktığımızda 

görürüz ki, bu, toplayıcı tarafından yapılan başarısız bir girişimdir" 

(Gafarlı, R., 1999: 186). 

 Alimin sözlerine atfen neredeyse bahsettiğimiz rivayetle kıyasla 

Mugan toponimi adıyla ilgili daha inandırıcı, mantıksal açıdan daha 

makul rivayetler vardır. Onlardan birinde gösteriliyor ki, "Mugan 

geniş sırt, sağlam bedenli, akıllı ve uslu erkek oluyor. Bu yüzden 

kabile kızları ona vurulmuşlardı. Mugan ise Ziver adlı bir kızı 

seviyormuş. Mugan Ziver’i görünce kızarır, konuşmaya söz bulamaz, 

konuşması dilsiz olurdu.  

Bu genç oğlan kendi hüneri ile tüm Mugan eli’nin saygısını, 

sevgisini kazanmıştı. El geleneğine göre elçilik sırasında son sorgu ve 

son söz kızın babasının idi. Ziver'in babası vefat ettiğinden bu işi 

annesi icra etmeli oluyor. Onların eli büyük çadırlarda ve birbirinden 

uzakta yaşıyordu. Düşman saldırısından koruyacak barınak yerleri 

olmadığı için Ziver'in annesi Mugan'dan caddeleri geniş, çevresi 

duvarlı bir şehir düşürmesini istiyor. O halde kızını vereceğini 

bildirmektedir. Şehir inşa etmek kolay iş olmadığından, Mugan ruhtan 

düşüyor. Fakat aksakallar ona yürek - direk vererek, elin gücü - selin 

gücüdür, dediler, birlik olarak kısa sürede onu şehiri düşüreceklerine 

özendiriyorlar. Böylece hepsi kolunu çirmeyib işe girişiyor ve kısa 

sürede elin gücü ile etrafı kırmızı tuğladan örülmüş bir şehir 

kuruluyor. Kentin kapısı Hazar'ın dalga döyenine açıldı. Şehir nehrin 

kenarında dikildi. Bundan sonra düğün meclisi başlandı. 

Halk bu taze şehiri yiğit ve kahraman oğlunun adı ile "Mugan" 

adiandırdı" (Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 246 - 250). 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 119 

 

 

Rivayetlerin mana kapasiteni açıklayan bilgin bu janr türüne 

hem de böyle yorum veriyor: "Rivayetlerde ancak geçmişte olmuş 

olaylardan söz açılıyor. Bir nevi elin aksakalları dünenine müracaat 

edip geriye dönük (retrospektiv) bir şekilde (latince retrospicare - 

arkaya bakmak) tarihsel olgu hakkında bilgi veriyor. Geriye dönüklük, 

rivayet janrını belirleyen en önemli alamettir: halk yaşadığı dönemin 

bakış açından geçmişin olaylarına bakıyor ve sonuç çıkarıyor. Ayrıca 

bir dönemde olmuşların nedeni anlatılan dönemin prizmasından 

geçiriliyor, yorumlanıyor" (Gafarlı, R., 1999: 332). 

Araştırmacı alimin verdiği dağılımda rivayetler bile 

gruplandırılır: 

- tarihi olaylar ve şahsiyetler hakkında rivayetler; 

- anıtlarla ilgili rivayetler; 

- dini rivayetler. 

R. Gafarlı'nın verdiği dağılım topların arasından seçilmiş 

örnekler temelinde yapılmıştır. 

Elbette rivayetleri eserlerinde araştırmaya çeken alimlerin 

hiçbirinin bu janra verdiği dağılım hüküm olarak kabul edilemez. 

Onların her birini araştırmacının kişisel fıkir ve araştırmasının sonucu 

olarak gotürmek gerekir. 

 Azerbaycan folklorunda rivayetlere dair ilk geniş sınıflandırma 

prof. Vakıf Valiyev tarafından yapılmıştır. Rivayetlerimizin o 

dönemde ayrıca toplu halinde yayımlanmadığını hatırlatan folklorcu 

yazıyordu: "Azerbaycan rivayetleri folklorumuzun öğrenilmemiş 

alanlarından biridir. Edebiyatçılar bu veya başka bir konudan 

bahsederken rivayetlere de geçici göz atmış, onların bazısının konusu, 

varoluş nedeni hakkında bilgi vermişler" (Valiyev, V., 1985). 

 Azerbaycan rivayetlerinin toplanması ve araştırması alanında 

Sednik Paşa Pirsultanlı'nın "Azerbaycan efsane ve rivayetlerinin edebi 

eserlerimizle karşılaştırmalı araştırması", İsrafil Abbaslı'nın "Efsane 

ve rivayetlerin janr özgünlüğü", "Med - Aran kültürünün folklor 

kaynakları", Vakıf Valiyev'in "Azerbaycan folkloru", Paşa 

Efendiyev'in "Azerbaycan sözlü halk edebiyatı", Ramazan Gafarlı'nın 

"Mit ve masal" (epik gelenekte janrlar arası ilişki), Ramil Aliyev'in 

"Mit ve folklor: genezis'ı ve şiirselliği", " Azerbaycan sözlü halk 

edebiyatı", "Türk mitolojik düşüncesi ve onun epik dönüşümleri" 

eserleri özellikle kutlanmalıdır. 

XX. Yüzyılın başlarının basın sayfalarında rivayetlere az-çok 

rastlanmaktadır. 1968 yılında folklorcu Ehliman Ahundov 



120 | RAMİL ALİYEV 

 

 

"Azerbaycan folklor antologiyası"nın ikinci kitabında rivayetlere dair 

örnekler vermiştir. Ama bu kitapta rivayet ve efsaneleri tek janr olarak 

sunulmuştur. Geçen yüzyıllardan itibaren, diğer halkların edebiyatında 

bu janr kendisinin önemli yayımları ile dikkat çekmiş, çeşitli dillere 

tercüme edilerek yayımlandığı ve yayıldığı halde, Azerbaycan 

rivayetleri son zamanlarda ayrı araştırma konusuna dönüşmüştür. Halk 

rivayetlerimiz daha çok epik janrların içinde dağınık şekilde 

yayımlanmış, kendisine yakın janrlarla birlikte incelenmiştir. 
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RİVAYETLERIN JANR ÖZELLİKLERİ 

 Epik folklorumuzun geleneksel janrlarından sayılan rivayetler 

farklı halklarda farklı adlarla tanınmaktadır. Nitekim bu janra 

yunanlar "paradosis", latinler "legenda", almanlar "sake", yahut 

"uberşefering", fransız ve ingilizler "traditish", ruslar "predanie" veya 

"skaz", ukraynalılar "opovideniya", letonlar "tenkas" gibi isimler 

vermişlerdir. 

Halk nesrinin şekillenmesinde önemli rol oynayan, epik üslubun 

somut ifade olanaklarından kullanımı yoluyla oluşan rivayetler ayrı 

ayrı tarihsel dönemlerde, ayrıca günümüzde efsanelerden ayrılmamış, 

ayrıca araştırma alanı gibi derin araştırılmamıştır (Nabiyev, A., 2006: 

294). 

Folklorda çoğu zaman rivayetlerin kendine özgü janr özellikleri, 

konu ve içerik değeri dikkate alınmadan onlar efsanelerle 

özdeşleştirilir veya ona eşdeğer tutuluyor (Nabiyev, A., 2006: 294). 

Bu konuya açıklık getiren prof. S. Paşayev belirtiyor ki, mit, efsane ve 

rivayetler arasındaki yakınlık tipolojik değil, genetik niteliktedir 

(Pirsultanlı, S. P. 2007: 10). 

Efsanelerle ilgili İ. Abbaslı yazıyor ki, "İstikrarlı ve tutarlı arsa 

çizgisi olmayan efsanelerde ayrı ayrı epizodik unsurlar, kırık kırık 

motifler aracılığıyla daha çok mucizevi hal bağışlayan fantastik 

fikirler aşılanmış, aynı zamanda yer adları ile ilgili halk düşüncesinde 

dolaşan etimolojik bakışlar yansıtılmıştır" (Abbaslı, İ. 2002: 8). 

Yazarın fikrine göre ise, rivayetler "sözlü halk yaratıcılığında hikâyet 

karakteri taşıyan "bilgilerin sanatsal toplusu"dur (Abbaslı, İ. 2002: 9). 

 Rivayetleri sözlü halk yaratıcılığında hikâye karakterli bilgilerin 

sanatsal toplusu olarak düşünmekte İ. Abbaslı haklıdır. Çünkü bu tür 

hikâyetler ağızdan ağıza geçerek ilk içeriğinden uzaklaşır, sanatsal 

değişikliğe uğrayarak şahit sohbetleri gibi oluşmakta oluyor. Bu 

yüzden rivayetlerin janr belirtilerini şöyle kayıt edebiliriz: 

1. Geniş arsa hattına sahip değil; 

2. Kompakt içeriğe sahiptir; 

3. Katılımcıların sayısı azdır; 

4. Çeşitli tarihi kesimlerin olaylarından işaret veriyor; 

5. Çeşitli tasavvurlarla ilgili şiirsel maceralar rivayetlerin 

içeriğine dahil oluyor; 
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6. Ayrı ayrı bireylerin, şahsiyetlerin arasındaki ilişkilerin tasviri 

seyrinde oluşan bu örnekler onların faaliyetlerini, kahramanlık 

şecerelerini sanatsal boyalarla yansıtıyor (Abbaslı, İ. 2002: 9 - 10); 

7. Rivayetler kendisinin tarihi şahsiyetlere, olaylara 

özgünlüğünü şiirsellik sonucunda kaybederek fıkraya, masala vs. 

dönüşe bilir, tarihi şahsiyetler ise imgeye dönüşmeye maruz kalarak 

genelleştirilir. Örneğin, Şah Abbas hakkında söylenen rivayetlerde 

tarihi şahsiyet masal kahramanına dönüşüyor. Keza şimdi Molla 

Nasreddin gibi genelleştirilmiş fıkra kahramanı tarihi şahsiyetin 

sanatsal imgesidir. 

Prof. İ. Abbaslı belli konu ve ideasına göre yazılan metinleri 

uluslararası arsalı rivayetler olarak adlandırıyor. Zira böyle 

metinlerdeki arsa ve motifler, konu ve karakterler başka halkların 

rivayetlerinde de aynı karakter taşıyor. "Kainat, dünya, ay, Güneş, 

yıldızlar hakkında olan kozmogonik rivayetler çoğu halklar arasında 

aynı içeriğe sahiptir" (Abbaslı, İ. 2002: 12). Burada gösterilen " 

kozmogonik rivayet" terimi biraz tartışmalı görünüyor. Eğer 

"kozmogonik rivayet" terimi ile " kozmogonik efsane" (astral) 

terimlerini karşılaştırmış olursak, bunların ne derecede net olduğuna 

açıklık getirmeliyiz. Kozmogonik efsaneler kozmogonik mitlerin 

temelinde oluşmuştur, kozmogonik rivayetlerde ise tanıklık işlevini 

bilinmezlik derecesine çeviren ifadeler kullanılıyor diye kimse 

yanlışlıkla yazabilir (oysa tür sınıflandırmasında kozmogonik 

efsaneler olmadığı gibi, kozmogonik rivayetler de yoktur. Janrda 

kozmogoni sorunu kendini tasdik etmiyor. Bu sorun daha çok mite 

aittir. Örneğin, efsane ve rivayetlerde ayın veya Güneşi’n yüzündeki 

lekenin ne sebepten olmasına izah verilmesi uzak geçmişteki tanığın 

ifadesine göre değil, mitolojik tasavvurda onların antropomorflaşma 

özelliklerinden doğrudan bağlıdır. Bu terim yanılgısı şundan 

kaynaklanıyor ki, rivayet ve efsanelerin net sınırı belirlenmedi. Bize 

öyle geliyor ki, mit efsane metinlerinin şekillenmesinde katılım ettiği 

gibi, arkaik rivayetler de efsane janrının yapısının belirlenmesinde ve 

tipolojik açıdan metinlerinin gelişmesinde özel role sahip olmuştur. 

Rivayetin içeriği şahitlik işlevi temelinde şekilleniyor. Eğer 

metnin içinde tanıklık görevi başarıyorsa, onu rivayet olarak 

düşünülebilir. Ama şahidin onayladığı gerçek sonradan uydurma gibi 

görünüyorsa, o metin efsane olmaya doğru gidiyor. Bu hipotezi efsane 

metinleri üzerinde de denemek mümkün. Bilindiği üzere, efsanelerde 

de olaylar olmuş hikâyeler gibi sunuluyor. Ancak biz bunu şartı olarak 
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anlıyoruz. Bu hissi algıda şöyledir. Rasyonel algıda ise metnin 

anlatımı alt bilinçde olur, "mit çağı bir epoha gibi bittikten sonra, mit 

metinleri inanç nesnesi gibi kendi değerini, sakral içeriğini 

kaybettikten sonra doğrudan efsane metinlerine dönüşüm etmiştir" 

(Kurbanov, N., 2006: 71). Efsanelerde mitten yaranma süreci 

artsüremli olarak gerçekleşir. Rivayetlerde de herhangi bir tarihsel 

olay metnin açıklanmasında temel rol oynuyor. Tokuş, bu tarihi olayın 

gerçekliği yansıtma imkânları zamana tabi olduğundan olay ile zaman 

arasındaki ilişki fantezinin yardımıyla sanatsal şekil almaya maruz 

kalıyor, oraya yeni zamanın ilaveleri dahil oluyor (eşzamanlı), tarihi 

kahraman folklorlaşır. Bu da rivayetin efsane biçiminde yeni içerik 

almasına neden oluyor. 

Etimolojik rivayetler dar ve geniş anlamda metindeki sözleri, 

ifadeleri, olayları, ayrı ayrı eşyaların, nesnelerin isimlerini, halkın 

etnogenezisini, tarihi şahsiyetlerle ilgili etnonimleri, kale isimlerinin 

kökenini vb. tarihi açıdan yansıtıyor. 

İzahlı rivayetlerde dünyanın, evrenin, ayın, Güneşi’n, 

yıldızların, dağların, derelerin, ırmakların, çeşmelerin, bitki ve hayvan 

adlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgiler veriliyor. Bu tür rivayetlerin 

temel işlevi orada sunulan olayı etimolojik açıdan izah etmektir. İ. 

Abbaslı böyle rivayetlere "Ağca kale", "Pir dağı", "Taş çoban", "Gelin 

kaya", Lala hakkındaki rivayetleri vs. dahil ediyor. 

Bilindiği üzere, efsaneler anlamca mite çok yakındır. Belirtmek 

gerekir ki, asatir sadece Güneş, ay, yıldız, ilahlar panteonu, kısacası, 

doğada yaşanan çeşitli olay ve olaylar hakkında hikâyelerin 

toplusundan ibaret değildir. Asatir insanların doğa veya yaşam 

olaylarına olan bakışını yansıtan sözlü hikâyeler. Hem asatir, hem de 

efsanenin temelinde olağanüstü, mucizevi olaylar durur. Bu örnekler 

içerisinde daha eski olan ve insanlık tarihinin ilk dönemlerinde 

oluşmaya başlayan asatirler mitin sırf fantezi unsurlarına maiik 

oluyor. Efsanelerde ise gerçek tarihi olay ve reel coğrafı arazi ile 

bağlılık vardır. 

 Mit-asatire, hem de efsanelere dönüştürmeler karakteristiktir. 

Birincilerde Tanrı'nın kudretiyle hayvan, kuş, toprak, taş, su insana 

dönüşüyor. İkincilerde ise aksine, ahlaki - etik kuralların bozulması ile 

insan dönüşüp kuş, taş, çay, göl oluyor. Rivayetler için bu cihet - 

dönüşüm özgü değil. Rivayetler daha çok gerçek hayat gerçeklerinin 

anlatılması şeklinde tezahür ediyor. Bu janrda hayatta yaşanmış 

gerçek olaylar kompakt şekilde yansır. Rivayetlerde olaylar ninenin 



124 | RAMİL ALİYEV 

 

 

toruna, babanın toruna konuşması şeklinde naklediyor. Bu tür 

kendiliğinden birtakım işlevlere sahiptir: 

1. Şahitlik                     5. Tarihselcilik 

2. Korumacılık             6. Geleneksellik 

3. Yorum edicilik         7. Şifahilik 

4. Transformativlik       8. Çok variantlılık 

                                      9. Retrospektivlik vs. 

Herhangi bir şahsın şahitliği yoluyla nakil oıunan rivayetler, 

aynı zamanda, kendisinde belirli tarihsel olguları koruyor. Metin 

hayatta mevcut olayların gerçekleşme nedenini, onun temelinde hangi 

gerçeklerin durduğunu anlatıyor. 

 Rivayetler belli dönem içinde şahit görüşleri temelinde 

yaranarak, ağızdan ağza, dilden dile geçerek takım değişikliğe uğruyor 

ve asıl zemininden uzaklaşarak gerçek anlamını yitiriyor, efsaneye 

dönüşüyor. Bu özellik rivayetlerde transformativlik işlevini 

gerektiriyor. 

Rivayetlerde tarihsel olguların korunduğu yadsınamaz. Bilimsel 

araştırmalar sırasında rivayetler önemli kaynak olarak önemlidir. 

Rivayet herhangi bir tarihi şahsiyet veya tarihi olay hakkında bilgi 

vermekle araştırmaya yardım etmiş olur. Örneğin Nadir şah hakkında 

rivayetlerin birinde denir ki, "Nadir şah Tiflis şehrine hücum ederken 

Şemkir'den birkaç güzel kızı seçip kendisi ile yapıyor. Yerli halktan 

bir kişi bile korkusundan sesini çıkarmıyor. Elatın (obanın) Bedir adlı 

yiğit oğlu Nadir şah'ın üzerine at sürüyor ve diyor: "Bu ne gayretdi? 

Nişanlı kızları obasından ayırıyorsun?". Nadir şah kızları geri veriyor, 

fakat peşinden ordu gönderir, gelecekte tehlike olur diye Bedir'i 

öldürtüyor" (Azerbaycan Türklerinin halk rivayetleri, 2011: 342 - 

343). 

Geleneksellik rivayetlerin temel işlevlerinden sayılır. 

Gelenekten dışında yenilik olamaz. Rivayetler de tarihsel olarak sahip 

olduğu genel kalıp temelinde nesilden - nesile sözlü şekilde aktarılmış, 

bunun temelinde bazen değişime uğramış, yeni içerik ve biçime sahip 

olmuştur. Geleneksellik janrın tarihi-kültürel varlığının temel şiirsel 

mekanizmalarından birini ortaya koyuyor. Bu halde rivayetin varlığı 

onun kendisi - kendini nasıl organize etmesine (yaratmasına) ait 

oluyor. 

Rivayetler insanlığın üstünde duran olayları, insanlığı 

bünyesinde yaşatıyor. Yukarıda nakledilen metin örneği rivayetlerin 

geleneksellik işlevini de içine almış oluyor. Nitekim şahit sohbetleri 
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temelinde nakledilen bu rivayet muhtemelen esas konu, ideya 

bekletilerek gelenek temelinde yeni ilaveler ve değişikliklere uğramış, 

yeni yenilikçi özellikler kazanmıştır. 

Rivayetlerin henüz yazılı edebiyatın oluşmadığı bir dönemde 

mevcut olduğunu dikkate alırsak, bu folklor örneklerinin günümüze 

kadar gelmesinin temel nedeni onun şifahi yolla nesilden nesile 

aktarılmasıdır. Bazen aynı içeriğe sahip olan çeşitli sayıda rivayetlere 

de rastlamak mümkündür. Bu da rivayetlerin cumhuriyetimizin ayrı 

ayrı bölgelerinde, yerli halkın gücüne, dünya görüşüne uygun şekilde 

sağlanması ile ilgilidir. Toplanan örnekleri inceleyen zaman aynı 

içerik, fakat farklı form gözlemleniyor. Bu özellik rivayetlerin seçenek 

oluşturmasıdır. 

Rivayetler Azerbaycan folklorunda sovyet döneminde bağımsız 

bir tür gibi detaylı tetkik edilmemiş, sınırları tam olarak 

belirlenmemiştir. Bunun sonucu olarak uzun süre rivayet folklorun 

epik türüne dahil olan diğer janrlarla, özellikle de efsanelerle 

karıştırılmış, rivayetlerin kendine özgü janr özelliği, konu ve içerik 

değeri dikkate alınmamış, onlar efsanelerle özdeşleştirilmiştir. 

Rivayetlerin janr özelliklerinden bahsederken böyle bir 

sınıflandırmanın üzerinde özellikle durmak gerekir: 

- etimolojik veya tarihsel isimiz rivayetler; 

- izahlı rivayetler; 

- tarihi ve tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetler; 

- dini rivayetler; 

- mitolojik rivayetler. 

Etimolojik revayetlerın söyleyicileri herhangi anlaşılmaz kelime 

ve ifadeye açıklık getirir. Bu rivayetlerde yer, özne, öge, bir takım 

eşya ve nesne başlıklarının, onların anlamlarının belirlenmesini 

görüyoruz. Bu gruba ait olan rivayetlerden halkımızın evi, tarihi olay 

ve ilişkileri hakkında da bilgi edinmek mümkündür. Ama bu 

rivayetlerde tarihi belgelere ve kaynaklara az tesadüf edilir ya da onlar 

itmiş - batmıştır. Bu açıdan etimolojik rivayetler tarihi araştırmalarda 

kaynak rolünü oynayabilir. 

Bilindiği üzere, ülkemizin bazı bölgeleri - Deveci (Şabran), 

Saatlı, Taşkesen, Naftalan ve diğerleri, aynı zamanda bu bölgelerde 

bulunan anıtlar hakkında çeşitli rivayetler vardır. 

Saatlı ilçesi hakkında çeşitli rivayetler dolaşmaktadır. Bu 

rivayetlere, genellikle, ilçenin ismi etimolojik açıdan birkaç anlamda 

yorulur. 
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 Birinci rivayete göre, geçen yüzyılda Güney Azerbaycan'dan 

Saatlı’nın şimdiki topraklarında üç atlı gelip mesken edinmiştir. 

Sonradan burası yerleşim birimine dönüşmüştür. Üç atlının mesken 

edindiği bu yere cemaat Seatlı (üçatlı), Saatli adı vermiştir (Asatirler, 

efsane ve rivayetler, 2005: 115). Bu rivayet sahih değildir. "Se "/sa - 

farscadır, halk ad seçerken hep millîliğe tercih ediyor. Adın kökeninde 

birçok durumlarda aşiret mensubiyeti duruyor. 

 İkinci rivayete göre, geçen yüzyıllarda Saatlı’nın şimdiki 

arazisine Güney Azerbaycan'dan birkaç kişi saya renkli atlarda gelip 

mesken edinmişlerdir. Sonradan onların mesken edindiği bu yere Saya 

atlı / Saatlı adını vermişler (Asatirler, efsane ve rivayetler, 2005: 155). 

 Üçüncü rivayet: Saatlı’nın şimdiki topraklarında Aras 

nehri'nden su almak için nüfus suat düzeltmıştir. Cemaat aynı suat 

aracılığıyla Aras'tan su almış ve bu yere Suatlı yer/ Suatlı/ Saatlı adını 

vermiştir (Asatirler, efsane ve rivayetler, 2005: 155). 

Dördüncü rivayet: Eski zamanlarda Saatlı’nın şimdiki 

topraklarında yaşayan nüfus boyca uzun ve sağlıklı olmuştur. Başka 

yerin halkı onlara sağlıklı kişiler, onların yaşadıkları yere ise Sağlıklı 

yer/ Sehhetli/ Saatlı adını vermiştir (Asatirler, efsane ve rivayetler, 

2005:  l55). 

 Beşinci rivayet: Anlatılanlara göre, Mugan ilk saat gezdiren kişi 

Saatlı’nın şimdiki bölgesinde yaşamıştır. Bu nedenle de bu bölgeye 

Saatlı adını vermişler (Asatirler, efsane ve rivayetler, 2005: 155). 

 Görüldüğü gibi, halk etimolojisinin araştırılmasında, tarihsel 

isimlere verilen isimlere açıklık getirilmesinde rivayetler öncü rol 

oynuyor. Hakkında anlatılan rivayet örneklerinin her biri "Saatlı" 

toponimi adlandırıla bilirdi. Çünkü onların hepsi yaşanmış, mevcut 

reel olaylardır. Bunlardan bilhassa hangisinin temelinde bölgenin 

adlandırılması ise tartışma doğuracak konulardandır ve etimolojik 

açıdan daha net ve derin araştırma gerektiriyor. 

Özellikle ilgi çekici olan Naftalan arazisi ile ilgili rivayet ilgi 

duyuyor. Şimdi bu isimle anılan rivayet bölgemizin etimolojisini 

ortaya çıkarmak için ikna edici bir gerçektir. Rivayete göre, bir 

zamanlar bu bölgeden geçen tüccarlar, çok sayıda bulanık göl 

olduğunu gördüler. Develerin zehirleneceğinden korkarak su 

içmelerine izin vermezler, hatta geceleri sırayla onları korurlardı. 

Kervanda zayıf, aciz bir deve vardı ve deve sahipleri bundan bıkmıştı. 

Durumun zor olduğunu gören kervanın lideri onu kervanın dışına 

çıkardı. Ertesi gün deveyi orada bırakıp yola çıkarlar. 
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Bir gün dönüş yolunda kervan hasta bir deveyle karşılaştı. Hasta 

deve tamamen değişti - kilo aldı ve sağlıklı. Devenin bir göl kıyısında 

çokça yürüdüğünü, genellikle göle girip yüzdüğünü ve sonra onun 

kenarında yattığını görür merak ediyorlar. Göle dokunduklarında 

bunun su değil petrol olduğunu görüyorlar. Biraz yağ alıp yaraya 

sürüyorlar ve yara hızla iyileşiyor. 

Böylece, tüccarlarla birlikte, yakında bulunan köylerin cemaatı 

bu yağdan ilaç gibi kullanmaya başlar. Onlar bu yağa "Naftalan" adı 

veriyorlar (Valiyev, V., 1985, 225). 

 Rivayetlerin türlerinden biri olan bu bölüme giren etimolojik 

rivayetlerde şehir, köy, nehir, dağ vs. coğrafı simgelerin kökeni, 

yaranması, tarihçesi tasvir ediliyor. 

 Cebrayıl rayonunun Karaçeşme köyü yakınlarında Karaköpek 

adlı tepe mevcuttur. Bu yerin adı ile ilgili rivayet şöyledir: "Buradan 

zamanlar çok ordusu olan bir padişah geçirmiş. Sevimli köpeği de 

onunla birlikte imiş. Savaşların birinde bu köpek kendi sahibini 

ölümden kurtarmıştı. Çayı geçen zaman köpek hastalandı ansızın ölür. 

Padişah onu bastırıyor, askerlerine emir eder ki, her biri köpeğin 

ölüsüne bir avuç toprak döksün. Bununla büyük bir tepe oluşur. 

Padişah sevdiği köpeğinin anısını yad etmek üçün burayı Karaköpek 

adlandırıyor" (Azerbaycan Türklerinin halk rivayetleri, 2011: 120).  

Bu rivayet hayvan isimleri ile ilgili toponimler hakkında umumi 

bir izlenim yaratmış oluyor. 

"Nabi'nin dilekçe kayası" adlı rivayet kayanın tarihinden haber 

vermekle birlikte, onun böyle adlandırılmasının nedenini  tespit 

etmeye de yardımcı oluyor. Rivayette, Kelbecer'in Karaçanlı 

dağlarında bir kaya var ki, onu "Dilekçe kayası", "Herze kayası" 

olarak adlandırıyorlar. 

Kaçak Nabi eşi Hacer ve başının ekibi ile ara - sıra bu kayanın 

yanına gelip, çevre köylerin şikayetini kabul ediyormuş. O, halkın 

şikayeti üzerine köylülere zulüm eden beyleri, köy hüdaları 

(başkanları), kolu zorluları, eşkıyaları cezalandırırdı. 

Bir gün Nabi kendi ekibi ile aynı yerde köylülerin şikayetini 

dinlerken bir kişinin kenarda başını aşağı dikip durduğunu görür. Onu 

yanına çağırıp sorgu edir, erkek bildiriyor ki, köyhüda (köy başkanı) 

ile komşudur, her gün karısı onun çitin yanından geçip su getirmeye 

giderken o, "sen galiba bu güzellikte köyhüda karısı olmalıydın" 

diyerek küstah ediyor. Onu öldürmekten başka çaresi yoktur. 
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Nabi köyhüda'ya "sen bu kişinin karısına köyhüda kadın olmayı 

tavsiye ediyorsun. Bugünden o senin yerinde köyhüda'dır" diyerek 

ceza gibi onun bıyıklarını kesiyor. Bu ceza ile yeni köyhüda'ya uyarır 

(Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 236). 

Bu rivayet kayanın adının hangi tarihi olay ile ilgili olarak 

adlandırılmasına açıklık getirmekle beraber, halk kahramanlarımızdan 

olan Nabi'nin hayatı, halk yolunda faaliyeti hakkında da değerli 

bilgiler veriyor. Bu özelliklerine göre onu hem tarihi, hem de 

etimolojik rivayet olarak değerlendirebiliriz. 

Kavim ve kabileler hakkında etimolojik rivayetlerde Oğuz, 

Bayat, Dede Korkut ve diğerleri hakkında bilgiler kendi yorumunu 

bulur. Eski dönemde oğuzlarla ilgili oluşmuş rivayetlerden birine 

bakalım. 

Rivayette denir ki, "geçmişte uzuklar (oğuzlar) olmuşlar. Çok 

yüce boylu idiler. Hem de çok yaşarlarmış - yüz yıl, iki yüz yıl, üç yüz 

yıl. 

Günün birinde uzuklardan biri ormana geliyor, tuhaf bir şeyle 

karşılaşıyor. Bakıyor ki, kendine benziyor, ama çok küçük. Avucuna 

alıp eve getirir. Onların ihtiyarlarından biri diyor ki, "bu acayip şey 

değil, insandır. Zaman gelecek ki, yeryüzünü alacak, bizi takip 

edecekler" (Gafarlı, R., 1999: 332 - 333).  

Görüldüğü gibi bu rivayet dedelerimizin topraklarımızdaki - 

Kafkasya'daki ilkinliyi hakkında en iyi örnektir. 

İzahlı rivayetlerde ise evren, dünyanın yaranması, yeryüzünde 

var olan dağ, dere, tepe, nehir, pınarların meydana gelmesi, insanların 

yaşam bilgisi, dünya görüşü vb gibi cihetler gösteriliyor. 

Nehirler, göller, dağlar, çeşmeler, anıtlar hakkında dolaşan 

rivayetlerde onların tarihi, hangi olay ile ilgili oluşması gibi fikirler 

söylenir, anlatılmaktadır. Bu rivayetlerden "Göyce gölü", "Gök göl", 

"Mincivan çeşmesi ve Terter nehri", "Çirgiz nehri", "Yedi pınar" ve 

diğer örnekler dikkati özel cezip etmektedir. 

Gökce gölü hakkında rivayette denir ki, bir zamanlar şimdiki 

Gökce gölünün yerinde, dağlar koynunda büyük düzlük ve bu 

düzlükde küçük taşlı tepecikler ve manzaralı bir yer varmış. Bu yerde 

hayvancılıkla uğraşan aşiretler arasında çabuk - çabuk baskınlar ve 

çekişmeler olurdu. Bir gün bir ailenin genç oğlu boğuşmalarda kayıp 

düşüyor. Kaybolmuş erkeğin güzel ablası kardeşinin özlemi ile 

yaşıyordu. Bir gün oğlan Gökce'ye dönmeyi karara alıyor. Gökce 

düzlüğündeki halkın yerleşim köylerinden birinin ortasında büyük 
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yeraltı çeşme vardı. Pınar'ın sırrı şuydu, suyu aldıktan sonra pınar'ın 

taşmak adeti tehlikeli idi. Onun için bu kaynağın ağzına kapak 

hazırlanmıştı. Suyu aldıktan sonra kapağı sağlam örtüyorlardı. 

Kardeşinin gelişi haberini alan kız çok seviniyor, kuyunun kapağını 

kapatmadan çıkıp gidiyor. Kuyu gece taştı dışarı akmaya başlar ve gür 

su bu mahalı alır ve Gökce gölünü oluşturur (Azerbaycan halk 

efsaneleri, 1985: 58). 

Gösterdiğimiz bu örnek bazı hususlarda efsane izlenimi yaratsa 

da, rivayet motifleri üzerine kurulmuştur, burada fantastik unsurlar 

yoktur. 

Bitki ve hayvanlar hakkındaki rivayetler çeşitli inançlar, halkın 

zengin tefekkürü ve geniş dünya görüşü hakkında değerli olgudur. 

"Güvercin", "Bülbül ve karadiken çalıyı" rivayetleri bu açıdan ilginç, 

ibretlik örnektir. "Güvercin" rivayeti büyük bir eğitici öneme sahip 

olmakla beraber, bu kuşun sembolik anlamını da izah ediyor. Oğlunu 

savaşa yola düşüren anne onun savaş başlığını getirmek istemiyor. 

Oğluna açmazlı cevap vererek, miğferinin ağır, sihirli olduğunu 

söylüyor. Bir güvercinin başlığın içinde yuva sokup baloya 

çıkarıldığını öğrenince oğlu annesini anlıyor. Savaşa miğfersiz 

gidiyor. Savaş sırasında karşı taraf da kan dökmek istemiyor, savaşsız 

barış onayı veriyor. Ta o zamandan bu yana güvercin barış sembolü 

sayılıyor (Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 89). 

"Bülbül ve karadiken çalıyı" rivayetinde halkın özgürlük 

düşünceleri, özgürlüğün her türlü var-devletten, cah - celal'den 

üstünlüğü tebliğ olunur. 

Han kafeste tuttuğu bülbül için her türlü ortam yaratmasına 

rağmen, bülbül asla okumuyor. Han kuşu serbest bırakıyor. Fakat 

onun uçup bir karadiken çalının üstüne konduğunu öğrenince şaşırıyor 

ve şöyle bir sonuca varıyor ki, vatandan ve özgürlükten aziz, öz hiçbir 

şey yoktu (Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 104). 

Anıtlar hakkında rivayetler bu janr içerisinde fazladır. Fakat 

bunların içinde öyleleri vardır ki, onlarda tasvir eden olayların 

gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Aslında bu metinler tamamen başka 

ortamda ve başka nedenlerle ilgili oluşuyor. Şeki han sarayı hakkında 

rivayet böylelerinden. Rivayetin konusu malum tarihi anıt - 

Azerbaycan mimarlık örneği hakkındadır. Fakat burada tasvir edilen 

olaylar onların doğruluğuna güven uyandırmıyor. 

Rivayete göre, "Şeki hanı ustanı yanına çağırıp kendisinden 

sonra yadigar kalacak, adını ölümsüzleştirecek, dünyada ona denk 
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başka biri olmayan saray yaptırmasını istiyor. Sarayın hoşuna gideceği 

takdirde bir etek altın vaat ediyor. Usta ise asıl değerin altında değil, 

sanata verilen değerde olduğunu belirtiyor. Han ustaya söz veriyor. 

Usta kendi öğrencilerini başına toplayıp işe başlar. Vakit tamam 

olunca saraya bakmaya gelen herkes hayran oluyor. Ustanın 

çalışmalarından oldukça memnun kalan han sorgu sırasında bundan 

iyisini inşa ede bileceğini soruyor. Ustanın cevabından sonra onu 

cezalandırıyor. Şeki han sarayı’nın tarihten bilinen ünü olayları 

hafızalara o kadar net eklendi ki, bu, onların gerçeklikten çıkmasına 

imkân vermiyor" (Gafarlı, R., 1999: 192). 

Adını çektiğimiz bu rivayet büyük eğitici öneme sahiptir. Tarihi 

şahsiyetlerimizin vatana, öz toprağa aşkı, halka kaygısı rivayetler 

vasıtasıyla gelecek nesillere aktarılır. Onlara yurtseverlik duyguları 

aşılıyor. 

Timurleng hakkında rivayetlerin birinde gösteriliyor ki, o, 

Elince kalesi’ni ele geçire bilmir, geri döndükten sonra altun kalenin 

savunmasını küçük bir gruba verir, Zeynep’in nişanlısı ise onu kendi 

köyleri Berdi'ye gönderir, kendisi ise başka kalelerden birinin 

yardımına gidiyor. Olaydan haberdar olan Timurleng dönüp yeniden 

kaleyi ablukaya alıyor. Zeynep kahramanca savaşarak gölün kenarına 

yaklaşır. Mağlup olacağını görüp kendini göle atıyor. Timurleng kızın 

cesaretine, hünerine hayran kalıyor, onu sağ ele geçire bilmediğine 

pişman olur. Halk arasında şimdi de bu göle "Zeynep gölü" diyorlar 

(Asatirler,  efsane ve rivayetler, 2005: 172). 

"Zeynep gölü" hakkında rivayet tarihi geçmişimizle birlikte, 

Zeynep'in cesaret ve hünerinden, mertliğinden bahsederek, 

Azerbaycan kadınının genelleştirilmiş gururlu imajını yaratıyor, 

gelecek nesle örnek gösteriyor. 

Bölgelerimizde bulunan köylerin bazılarının da isimleri tarihi 

şahsiyetlerle ilgili olaylara dayanmaktadır: 

"Anlatılanlara göre Topal Timur'un oğlu Miranşah Elince 

kalesi’ne saldırınca çevredeki köylere de aklınca zulmünü ediyor, 

onlardan aglasığmaz haraçlar istiyor. O, kendi çığırtkanlarını köylere 

gönderip car çektiriyor ki, elincelilerle ortak olanlara divan tutacak. 

Tellallar köylere gidip car çekmeye başlarlar. Bu gürültüyü duyan köy 

halkı şahlanıp Miranşah’a küfürler yağdırıyor, tellalları devenin 

üstünden yere düşürüp boğuyor. Ölüsünü ata bağlayıp şaha gönderir. 

Şah çok sinirlendi ve Mugan köyü’ne ordu gönderdi. Savaşta 

muganlı’lar mağlup oluyor. Miranşah'ın öfkesi soğumuyor, sağ kalan 
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köy cemaatına idam cezası veriyor. Kumandanlardan biri adamları 

kılıçtan geçirmeyi önerdiklerinde Miranşah "tellal boğanları boğmak 

lazım", diye bağırıyor. Sağ kalanları şah'ın emriyle boğup Arpaçay'a 

atıyorlar. O zamandan Mugan köyü’nün adı Carçıboğan kalıyor. 

Köyün şimdiki adı ise Çerçiboğan'dır (Asatirler,  efsane ve rivayetler, 

2005: 174). 

 Tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetlerin bir kısmı da hükümdar, 

şah ve padişahlar hakkındadır. Şah Abbas'la ilgili rivayetlerin birinde 

gösteriliyor ki, şah veziri ile seyahate çıkıyor. Görüyorlar ki, bir yerde 

köpek havlıyor, bir yerden ise ışık geliyor. Işık gelen yere gidiyorlar. 

Görüyorlar ki, burada bir kadın dünyaya yeni kız çocuğu getirdi. Vezir 

şaha bildirir ki, bu kız oğlunuza kısmettir. 

Şah Abbas para verip çocuğu alıyor. Bir kişiye altın verir ki, 

çocuğu götürüp kayadan atsın. Bir avcı çocuğu alıp tutuyor. Kız 

büyür. Bir gün nehirden su getirıneye giderken ayağı kayıyor, 

kundura'nın bir tayı suya düşüyor. O zaman ava çıkmış şah'ın oğlu 

nehrin kenarından geçerken çayla bir kadın kundura'sının aktığını 

görüp, kundurayı sudan çıkarır. Eve gelip babasına bildirir ki, kundura 

kimin olsa onu alacak. Kundura'nın sahibini bulduğunda belli oluyor 

ki, bu aynı çocuktu. Vezirin sözü doğru çıkıyor - o kız Şah Abbas'ın 

oğluna nasip olur. Rivayet tarihi şahısla ilgili olayı kapsamakla 

birlikte, halkın kısmetten kaçmayın imkânsızlığına güvenini de 

gösteriyor. 

 Ünlü bilim adamları, sanatçılar - söz ustaları hakkındaki 

rivayetler de büyük idraki önemi ile seçilir. Ünlü söz üstatı büyük 

şairimiz Nizami Gencevi hakkındaki rivayet söylenenlere bariz 

kanıtdır. Rivayete göre bir gün Nizami ile Gence emiri ava çıkıyor. 

Çok gezip dolaştıktan sonra gelip bir harabeye ulaşıyorlar. Onlar 

burada üç kara kafatasına rast geliyorlar. Emir kafatasıya hayli bakıp 

şaire diyor ki, gerçekten söz ordusunun komutanı, arifler meclisi'nin 

süsü, şahların hayırsever danışmanı, sırların anahtarı Nizami'dirse, bu 

kelle sahiplerinin nasıl kişiler olduğunu desin. 

Nizami hayli düşündükten sonra yerden bir çubuk alıp 

kellelerden birine yaklaşıyor. O, çubuğu kafatasının beri kulağına 

dokunan gibi, çubuk kayıyor, kafatasının öbür kulağından çıkıyor. 

Çubuğu ikinci kafatasının kulağına tıkamak istediği sıra çubuk 

geçmiyor, direniyor. Şair bayagki hareketlerini tekrarlıyor. Kelle 

çubuğu kabul ediyor, fakat bırakmıyor. Şair yüzünü emire tutup 

bildiriyor, "birinci kelle sahibi ömür boyu gördüklerini, işittiklerini bu 
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kulağından alıp, öbür kulağından aktardı. Demek ki, bu kelle sahibi 

dünyadan habersiz taşındı. İkinci kelle sahibinin beynine kelime 

girmemiştir. Bir kara taş parçası gibi atıldı bir köşede kaldı. Üçüncü 

kelle sahibi görünümünden agil adama benziyor. Çubuğu tutan bu 

kafada hayatın tüm değişimleri iz bıraktı, kadındı. Nizami'nin cevhere 

hareketlerini dikkatle izleyen emir usta sanatçının düşünüşüne bir 

daha hayran kalıyor (Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 185). 

Folklor örneklerinin genel manzarası gösteriyor ki, Azerbaycan 

rivayetlerinin büyük bir kısmı tarihi anıt ve şahsiyetlerle ilgilidir. 

Şahsiyetlerle ilgili rivayetlerin özel bir grubunu Âşık  rivayetleri 

oluşturuyor. Hakkında bahsettiğimiz âşık rivayetlerinin üç yolla 

yarandığı tahmin edilmektedir: 

- hayal ürünü gibi (önceden rivayet gibi düşünülerek); 

- tanıkların konuşmaları üzerine; 

- başına gelen gerçek bir olayın sözügiden âşığın kendisi 

tarafından imgeli şiirsel şekilde nakletmesi ve sonradan ağızdan - 

ağıza geçerek, yavaş yavaş rivayete dönüşmesi sonucunda. 

 Tarihi şahsiyetler olan âşıklar hakkında rivayetler de halk 

arasında dolaşmaktadır. Sarı Âşık , Molla Cuma rivayetleri bu bölüme 

dahil olan örneklerdendir. 

 Sarı Âşık Hekeri köyü’nde imiş. Uyuyor, rüyada görür ki, han 

onu çağırıyor Şuşa'ya. Başlar Şuşa'ya taraf gitmeye. Han da adam 

gönderir, git Sarı Âşığ'ı getir. O kişi gelip Suarası köyü’nde Sarı 

Âşık'la karşılaşıyor. Ondan sorduğumda, Sarı Âşığ'ı nasıl bula bilir, 

âşık "Gör benim ve bil benim", diye cevap veriyor. Hanın adamı 

bundan şahlanıp kamçılar. Sarı Âşık  diyor: 

 

 Ben âşık sadaka ver, 

 Öfkene sadaka ver. 

 Âşık'tan sağlam geçsin, 

 Bir ye, beş sadaka ver. 

  

 O, Sarı Âşık'tan uzaklaşıp on - on beş metre gitmemiş attan 

yıkılır. Sarı Âşık onu yerden kaldırıyor ve diyor ki, Sarı Âşık  benim. 

Atlı âşık'tan özür diliyor ve onlar birlikte Şuşa'ya hanın huzuruna 

gelirler (Aliyev, R., 2014: 123). 

 Rivayetlerde somut tarihi olayın yansıtılması bakımınından 

"Gelirsin, görürsün" kalesi ile ilgili rivayet çok tutarlı bir örnektir. 

Rivayet sadece kalenin kökeni hakkında değil, hem de tarihi 
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şahsiyetler - Nadir şah ve Hacı Çelebi han kişiliği hakkında bilgi 

almak açısından önemlidir. 

Kalenin böyle adlandırılması hakkında böyle bir tarihi rivayet 

var ki, Nadir şah'tan endişe eden ünlü Şeki hanı Çelebi kale yaptırıyor, 

yaşlıları, kadınları, çocukları oraya yerleştiriyor. Şahın ondan talep 

ettiği vergiyi vermediği için şah onu huzuruna çağırdığında Hacı 

Çelebi reddediyor ve "benim İran saltanatı ile işim yok. Tacidar 

bizimle konuşmayı varsa, zahmet etsin, gelsin Şeki'ye" demesi Nadir 

şahı çok kızdırıyor. Şahın Şeki ehli’ne yazdığı yeni mektuptaki "siz 

benim gücümden habersizsinizmi? Oraya gelirsem, toprağınızı torba 

ile taşıttıracağım. Hepinizi katırın kuyruğunda İran'a sürgün 

ettireceğim. Ellerinizde bir avuç toprağınız var, on, on bir kişi de 

elinde silah tutmayı bilmeyen askeriniz. Neyinize güveniyorsunuz", 

sözlerine aldırmayan Hacı Çelebi "Neye güvendiğimizi gelirsin, 

görürsün" diye cevap veriyor (Gafarlı, R., 1999: 189). 

 Kalenin adı işte bu tarihi olay ile ilgilidir. Nitekim bu rivayetin 

temelinde olgularla birlikte, tarihsel gerçekler de duruyor. Hacı 

Çelebi'nin Şeki meliki Necef'le olan mücadelesi, Necef'in şikayeti 

üzerine Nadir şah'ın Çeiebini idam ettirmek emrini verince, onun 

cesaretle Necef'in iç yüzünü açması, hatta Nadir'in yemek sırasında 

kendi yakınları yanında ondan endişelendiğini bildirmesi vs. bu gibi 

olaylar tarihsel gerçektir. 

Dini rivayetler halkın dinle ilgili güven ve itikatları temelinde 

şekillenmiştir. Halk edebiyatında dini rivayetlerin oluşması, 

genellikle, İslam dini ile ilgilidir. Bu rivayetlerin birçoğu Kuran'da, 

dini kitaplarda da verilmiştir. Dini rivayetler, genel olarak, başka 

halkların kutsal kitaplarında - İncil'de, Tevrat ve Zebur'da da 

yansımıştır. Bu rivayetlerde Allah, cennet, cehennem, günah, kötülük, 

şeytan gibi tipik karakter ve elementler öncü rol oynuyor. Bu tür 

rivayetler arasında "Nuh peygamber", "Muhammed peygamber", 

"Musa peygamber", "İsa peygamber" rivayetleri dinle ilgili oluşan 

folklor örneklerindendir. 

 "Yozgat" toponiminin temelinde Muhammed peygamberle ilgili 

şöyle bir rivayet vardır: Muhammed peygamber eiinde asa türk 

toprağından keçirmış. Yüzünün nuruna göre tarlada koyun otlatan 

çoban onu tutup, konuğu olmasını rica ediyor. Nurani insan 

kabulleniyor. Çoban kara koyunu sağıp, kap dolu sütün içine ekmek 

doğrayıp misafire veriyor. Nurani adam giderken "sürün yüz kat 

olsun" diyor. Bu manzarayı seyreden çobanlar ona bildiriyor ki, onun 
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misafiri Hazret-i Muhammed idi. O günden Hazret-i Muhammed'in 

Türk'ün nimetini tattığı, toprağından gelip geçtiği bölgenin adı Yozgat 

kalıyor. Şimdi Yozgat Türkiye'de büyük bir vilayettir (Aliyev, R., 

2014: 124). 

Mitolojik rivayetler halkın efsanevi düşüncesi, dünya görüşü ile 

ilgilidir. İlk bakışta adında yer alan mit ifadesi onun rivayetle ilgili 

olmadığı izlenimini yaratsa da, bu rivayetler halkın eski inançları ile 

ilgilidir ve sadece mit, rivayet veya efsane olarak alına bilmez. 

Mitolojik rivayetlerde doğada var olan çeşitli kavramlar ve olaylar, 

örneğin, hami ruhlar, cinler, hal annesi - al karısı, insan ömrü, bereket 

ve temizlik vs. hakkında fikirler yansımaktadır. 

İnsanların eski tasavvuruna göre, eskilerde buğday başağı 

yerden sona kadar den imiş. Ekmek o kadar bol imiş ki, insanlar 

başlarlar kudurmaya. Ekmeği çöpe atıyor, kadrini bilmiyorlar. Allah'ın 

da öfkeyi tutuyor, ekmek çekiliyor göğe. İnsanlar yemeğe hiçbir şey 

bulamıyorlar, neredeyse açlıktan ölürler. 

Köpek yüzünü göğe tutup uluyor, söylüyor ki, ay Allah, 

sahibimiz böyle yaptı, peki bizim günahımız nedir? 

Allah'ın köpeğe rAhmedi gelir, ekmeği döndürüyor yere. 

Köpeğe de diyor ki, bu rızkını sana veriyorum, insanlar da senin 

hesabına yesinler. Ancak Allah buğdayının başını biraz başak eder ki, 

insanlar yine kudurmasın (Asatirler,  efsane ve rivayetler, 2005: 102). 

Hami ruhlar hakkında mitolojik rivayetlerden birinde denir ki, 

hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Yel yeldi, onu da tartaklayan var. 

Adına Yel dede’si diyorlar. O, istediği sıra yel esiyor, istemediğinde 

yok. Yel dağı da ziyarettir. Kimin dileği var geliyor, adadım getirir, 

kurban kesiyor  (Asatirler,  efsane ve rivayetler, 2005: 53).  

Eski inançlara göre, hal annesi - al karı loğusa kadınlara 

tehlikedir. Bu rivayetlerde gösteriliyor ki, loğusa kadın yalnız 

kalmamalıdır. Onun yanına şiş, makas, bıçak koyarlar ki, hal annesi 

onu götürmesin. Loğusa uyuyan odanın duvarlarına çizik çekiyorlar. 

Eğer loğusa çocuğu hal annesine verirse, çocuk halin sütünden emsa, 

hemen ölecek, ya da deli - cinli olacak. Loğusa çocuğu vermediğinde 

hal annesi onun ciğerini çıkarıp götürür, çayda suya çekiyor, loğusa 

ölür. O zaman diyorlar ki, loğusa’nı hal annesi götürdü. Bu dönemde 

gerek erken gidip suyu kılıclamak, göğe kurşun atmak, evdeki suları 

boşaltmak gerekir ki,  loğusa'nın ciğerini hal suya çeke bilmesin. 

Böyle yapsalar, loğusa uyanır (Asatirler,  efsane ve rivayetler, 2005: 

115).  
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 Azerbaycan rivayetlerinin destan sanatındaki yerini de 

unutmamak gerekir. Araştırmalar gösteriyor ki, rivayetler epos ve 

destanların içinde sadece estetik değer taşımamış, destanlar için 

faydalı olacak bir kaynak rolünü oynamıştır. Rivayetler destanda 

anlatılan olayların, olayların yaşandığı mekanın ve destan 

kahramanlarının gerçek özellik kazanmasına, destanın temel içeriğinin 

açılmasına, fıkir ve düşüncesinin zenginleşmesine yardım ediyor. 

Aynı zamanda rivayetler hakkında sohbet yaşanan olayların hangi 

zaman dilimine ait olması hakkında da işaret ediyor. Örneğin "Kitab-i 

Dede Korkut" destanında olan Dede Korkut hakkında çeşitli rivayetler 

mevcuttur. Onun Muhammed peygamberle aynı dönemde yaşadığı 

tahmin ediliyor. Kuran ayetlerini şiire çevirip okumakla o, hem de 

İslam dininin yayılmasında dolaylı rol oynamıştır. Bu rivayetlerden 

birine bakalım: 

 "Salmani-fars Muhammed'in dostu idi. Ülkede ne önemli 

haberler olsa Salmani-fars’a iletilirdi ve o da bunları Muhammed'e 

bildirirdi. Bir gün Salmani-fars’a haber verdiler ki, Korkut adlı bir 

ozan cemaat arasında Kuran ayetlerini şiire çeviriyor, kopuz çalıp 

okuyor. 

 Salmani-fars Korkut'u elinde kopuz Muhammed'in yanına 

getirir. Muhammed peygamber "ona dokunmak olmaz, o, Dede 

ozandır. Koy oba-oba gezip Kuran'ı tebliğ etsin. Halk ona dinliyor. 

Bırak ne şekilde, nasıl beceriyorsa, İslam’ın şerefine söz söylesin. 

Sadece alkışlara layıktır", diye belirtiyor" (Aliyev, R., 2014: 126). 

Rivayetin önemli terefı şudur ki, Salmani-fars gibi Dede Korkut 

da Muhammed peygamber'in çağdaşı ve yakın dostu olarak takdim 

edilir. 

 Dede Korkut boylarının ne zaman oluşması ve yazıya alınması 

uzun süre tartışmalara neden olmuştur. Oysa destanın ayrı ayrı 

parçaları yaklaşık  VII – VIII. Yüzyıllardan itibaren, çeşitli 

zamanlarda yaşanan tarihsel olaylarla çakışan efsane ve rivayetler 

temelinde meydana gelmiştir. "Destan uzun bir sürede tarihi 

olaylardan rivayetlere, rivayetlerden efsanelere, efsanelerden 

masallara, boy ve destanlara dönüşme yolunda hem miktar, hem de 

kalite bakımından gelişime gelmiş, X – XI. Yüzyıllarda 

Azerbaycan'da yaşanan olaylarla çakışmış, son defa aktarıldığında ise 

sekreter'in ekleri sayesinde hayli değişerek şimdi elimizde olan şekle 

düşmüştür" (Tahmasip, M. H., I kitap, 1961: 12). 
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 Bu destanın tarihten bilinen "Oğuznâme"lerle ilişkisinden 

konuşursak, netleşir ki, Orta Asya'da, özellikle türkmenler arasında 

"Oğuznâme", genellikle, "tarih" demektir. Bu konuya açıklık getiren 

önemli örnek 1660 - 1661 yıllarında Ebülgazi'nin yazıp bitirdiği 

"Şecerei-terakime"sidir ("Türklerin şeceresi"). "Şecereyi-terakime"de 

birtakım rivayetler, tarihi olaylar ve bu olaylar yüzünden kişilik, hatta 

yer adları vardır, bunlara "Dede Korkut" boylarında da rastlanıyor. 

Bunlar "Şecerei-terakime" ile "Dede Korkut" boylarını karşılaştırmaya 

olanak sağlıyor. "Şecerei-terakime"den anlaşılmaktadır ki, Orta Asya 

"Oğuznâme"lerinde, ayrıca halklarında Kazan han hakkında 

birbirinden farklı rivayetler olmuştur. Rivayetlerden birine göre 

"Beçeneler uzun süre solorlara düşmanlık etmişlerdir. Solorlar 

Beçeneleri hep Köpek Beçene adlandırıyorlarmış. Beçenelerin 

padişahı Taymaduk orduyla gelip solor halkını soyup yağmalamış, 

Kazan alp üç yıl sonra köyhüdası Unkaş’ı çok sayıda malla gönderdi 

annesini geri götürmüştür" (Tahmasip, M. H., I kitap, 1961: 4 – 51; 

Tahmasip, M. H., I, 2011: 190). Diğer rivayette denir: "Beçene 

halkının padişahı Taymaduk Unkaş’ın yurduna baskın yapıp Kazan’ın 

annesi Cacaglı’nı esir yapıyor. Üç yıl sonra Unkaş çok mal verip eşini 

geri alıyor. Altı ay sonra Cacaglı’nın bir oğlu olur. Kazan alp: "Bu 

çocuk nereden" diye ağaçla annesinin kafasını yarıyor. Annesi diyor: 

"Karanlık kavuşunca düşman geldi. Senin korkudan rengin beyazladı. 

Deveye binip kaçtın. Ben de senin peşinden yola çıktım. Köpek 

Beçene bana ulaştı devemin başını tuttu" vb (Tahmasip, M. H., I kitap, 

1961: 4 - 51; Tahmasip, M. H., I, 2011:212).  

Rivayetlerin sonu kafıyeli vezinle verilmiştir. Bu da onun 

rivayet değil, destan olduğuna işaret ediyor. Bunların her ikisi tarihi 

olaya dayanır. Orta Asya'da bu olay hakkında olan rivayetleri bakşılar 

Beçenelerle, Taymadukla bağlantılı olarak çalışıp, şiirle süsleyip 

böyle bir destan haline getirmişler. Azerbaycan ozanı ise onu 

Derbentle, Karaca Çobanla, Şökli Melikle ilgili bir biçimde işleyip 

"Salur Kazan'ın evinin yagmalanması" boyunu yaratmıştır. Her iki 

seçeneğin temelinde aynı tarihi olay, rivayet dursa da, arsa, mekan ve 

suretler farklıdır. 

 "Şecereyi-terakime"de" Kitab-i Dede Korkut"daki "Uşun Koca 

oğlu Segrek" boyu ile aynı içeriğe sahip rivayet kayıt olunuyor. 

Rivayete göre, "o zaman Oğuz elinin Karaşıt adlı düşmanı vardı. O, 

Arslan han'ın öldüğünü duyup saldırı yaptı. O zaman Arslan han'ın 

küçük oğlu Sereng beşikte idi. Düşman onu esir edip götürdü. Çok 
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yıllar geçti. Sereng yiğit oldu. O, kardeşi Kukem-Bakuy'a sipariş 

gönderdi ki, "ben kaça bilmiyorum. Kardeşim gelip beni kurtarsın. 

Kukem-Bakuy ordu ile gidip kardeşini kurtardı" (Tahmasip, M. H., I 

kitap, 1961: 4 – 51; Tahmasip, M. H., I, 2011: 216). 

Bunların arasındaki fark onların isimlerinde, detayında, birinin 

rivayet içeriğinde kalmasında, ikincinin ise biçimce eposa 

dönüşmesindedir. 

Epik gelenekte rivayetlere en yakın janrlar efsane ve masallar. 

Fakat bu janrları birbirinden çok açılar ayırıyor. Artık bellidir ki, 

rivayetlere en yakın olan, onunla özdeşleştirilen janr efsanedir. 

Masalla rivayet arasındaki benzerlik ondadır ki, her ikisi de nesirle 

ifade ediliyor, bazen rivayetlerle masalların başlangıç detayları aynı 

oluyor. Rivayetlerde masallarda olduğu gibi istikrarlı arsa ve 

kompozisyon hattı yoktur. Gerçekte masal özel forma, yapısal 

özelliklere sahip olan bağımsız bir janrdır. 

Azerbaycan tarihinin çeşitli dönemlerinde dilde - ağızda dolaşan 

rivayetler birçok durumlarda janr dahili özelliklerinden uzaklaşarak, 

masal niteliği taşımışlardır. Folklorumuzda Şah Abbas, Şah İsmail, 

Harun al-Raşit, Nadir şah ve başkaları hakkında aynı konulu hem 

rivayetler, hem de masallar yayılmıştır. Bu özellik sadece bizim 

folklorda değil, diğer dünya halkları folklorunda da kendini 

gösteriyor. 

Azerbaycan rivayetleri folklorumuzun en zengin türü olan 

fıkralarla de kaynayıp karmançormandır. Tarihi şahıslardan bahseden 

rivayetlerde bazen durumdan bağlı olarak komik bir haber 

verilmektedir. İ. Abbaslı rivayetlerin fıkralarla ilişkisinden 

bahsederken diyor: "Ayrı ayrı tarihi şahsiyetler, onların faaliyetleri, 

mücadeleleri konuda söz açan rivayetler bazen sözlü gelenekte dolaşa 

- dolaşa hiciv - komik boyalarına bürünmüş, böylece kısmen 

gülmecelere doğru yön almışlar". Nitekim Sultan Mahmud, Bahlul 

Danende, Nasiruddin Tûsî, Molla (Hoca) Nasiruddin adları ile ilgili 

rivayetlerle birlikte, büyük miktarda fıkraların da şekillenmesini 

söyleyen araştırmacı bilim adamı bu bakımdan hem rivayet, hem de 

gülmece öğelerini kendisinde birleştiren "Hace Nasiruddin Tûsî ile 

bostancı"nı örnek getirerek, kayıt ediyor ki, rivayette herşeyden önce 

tarihi şahsiyetlerin alimliği, özellikle nücum ilmi ile ilgili faaliyetleri 

ön planda dikkate iletiliyor. 

Rivayetler hakkında yaptığımız araştırmada bazı konulara 

açıklık getirmeye çalıştık. Görüldüğü gibi rivayetler folklorumuzun 
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eski janrlarındandır. Nitekim henüz yazı meydana gelmeden önce 

rivayetler halkın tarihini sözlü şekilde yaşatmaya hizmet etmiştir. 

Aynı dönemde rivayetlerle birlikte, epik geleneğin diğer ilkin formları 

da bu işlevini yerine getirmiştir. 

Azerbaycan türklerinin epik yapıtında rivayetlere hep özel bir 

yer ayrılmıştır. Bu janra kadar mit ve efsane gibi folklor örnekleri 

mevcut olmuş, mit döneminin eski rivayetleri tarihi gelişim ve 

evrimsel sonucunda gelişerek, yeni bir janrı - rivayetleri meydana 

getirmiştir. 

 Sonuç olarak söylemeliyiz ki, rivayet alanındaki araştırmalar 

sistemli değildir, ayrıca araştırma alanı olarak az araştırılmış, veya 

efsanelerin içinde tetkik edilmiştir. Bu alanda daha uzun süreli 

çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Bazı alimlerimizin rivayetlere verdiği 

dağılımlar ve onların bu epik janr hakkındaki mülahazalarına 

değindik. Temel çelişki uyandıran konulardan biri de rivayetlerin 

efsanelerle karıştırılması ve onlarla eşleştirilmesi ile ilgilidir. Bu 

konuyla ilgili araştırmacıların farklı yorumları dikkatten kaçmıyor. 

Taşıdığı konuya, düşünce - sanatsal özelliklerine göre, rivayetler 

tarihi olaylar hakkında, şahsiyetler hakkında, dini, etimolojik 

rivayetler gibi gruplara ayrılıyor. Bu dağılım sabit değildir. Bu janra 

dokunan her araştırmacı bilim adamı konuya çeşitli açılardan 

yaklaşarak, içerik yönünden rivayetleri kendine göre gruplandırmış, 

bu paylaşımların her birine ait rivayet örneği göstermiştir. Bu yönden 

olan tarihi olay ve tarihi şahsiyetler hakkında rivayetler bu janrın 

mayasını teşkil etmektedir. Hatta böyle rivayetlerin bazılarında arkaik 

mit motiflerine de rastlıyoruz. Fakat bu cihet böyle örnekleri rivayet 

janrından uzaklaştırmıyor. 

Rivayetlerde tarihte yaşanmış olaylar yorumlanıyor, 

efsanelerden farklı olarak, rivayetlerde zaman ve mekan mitolojik 

tasvirden uzaktır. Olaylar herkesçe bilinen, herkesin tanıdığı yerlerde 

gerçekleşir. Bazen de rivayetlerde herşey, hatta olayın başladığı 

zaman gerçekle çakışıyor. Oysa rivayet kendine özgü tür özellikleri ile 

seçilen, tamamen bağımsız bir folklor janrıdır. Rivayetler geniş konu 

hattına sahip olmayıp somut nitelik taşımaktadir, çeşitli tarihsel 

dönemlerde yaşanan hayat gerçeklerini yansıtıyor. Rivayetlerin 

oluşması ve yaygınlaşması eski tarihe sahiptir. Bu janr türünde 

öncelikle halkın istek ve arzuları, tarihe yaklaşımı, geleceğe olan 

umutları, çeşitli yaşam olaylarına bakışı yansıtılıyor. Tüm bunlarla 

birlikte rivayetler genç neslin millî ve manevi değerler ruhunda 
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eğitimi, dostluk, sadakat, sosyal eşitsizliğe karşı mücadele, şahsiyet 

özgürlüğü düşüncelerini yaymak bakıınından da çok değerlidir. 

Sonraki dönemlerde bu zengin sözlü halk yaratıcılığı örneğinden 

yazılı edebiyat temsilcileri kendi değerli eserlerini başa getirmekte 

tutarlı bir kaynak olarak kullanmışlardır. 
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EFSANELER 

  Eski türk nesrinin ilk örnekleri mitlerdir. Fakat mitler hem de 

dünya görüşü olduğundan ondan epik örnek olarak bahsedilmesi metin 

olarak restore olunduktan sonra mümkündür. Ama mitten farklı olarak 

efsane janrı çok yaygındır. Azerbaycan folklorunda efsanelerin tasnifi 

birçok alimler tarafından yapılmıştır. Bu çalışmayla, genellikle, V. 

Valiyev, P. Efendiyev, A. Nabiyev, S. Pirsultanlı, T. Farzaliyev, R. 

Gafarlı, R. Aliyev ve diğerleri meşgul olmuşlardır. Bu 

sınıflandırmaları birbiriyle karşılaştırıldığında pek de ciddi farklılık 

görünmüyor. Efsaneler daha çok eski mitolojik görüşleri 

yansıttığından onların bazılarının sınıflandırmasında bu konuya önem 

verilmemiştir. Diğer efsanelerde mifolojilik görünmediğinden 

sınıflandırma genel dahili içeriğe dayanmalıdır. Bu açıdan efsanelere 

yaklaşan prof. A. Nabiyev de efsaneleri içeriğe uygun olarak tasnif 

etmeyi gerekli sanmıştır. Onun sınıflandırması böyledir: 

1. Astral tasavvurlar, gök cisimleri ve burçlarla ilgili efsaneler; 

2. Bitki ve hayvanlar alemi ile ilgili efsaneler; 

3. Tarihsel isimiz efsaneler; 

4. Tarihi şahsiyetler, memleket, aşiret ve kavim adı ile ilgili 

efsaneler; 

5. Dini hikâyeler. 

Astral, sema ve burçlarla ilgili efsaneler evren tasavvurlarla 

ilgilidir ve onların insan tasavvurunda antropomorflaşması insanın 

kendisinin kozmik düşüncede birbiriyle eynilik teşkil etmesi olarak 

açıklanabilir.  Bu konuda hatta denilen deyimlerde ona işaret ediliyor 

(Herkesin gökte bir yıldızı var, gökte yıldız akması kimsenin ölümüne 

işarettir vs). Bu tür deyimlerin yansıdığı metin tipi gibi astral 

efsanelerde fikrin mitolojik açıklaması evren tasavvurun belli bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, astral, gökyüzü cisimleri 

efsanelerde canlı olarak tasavvur edilir. Bu efsanelerde insan kendine 

özgü nitelikleri gök cisimlerinin üzerine aktarıyor, onları 

antropomorflaştırıyor. 

Bitki ve hayvanlar alemi ile ilgili efsaneler de totem görüşlerinin 

etkisiyle oluşmuştur. Bu efsanelerin de kökünde totem duruyor. Belli 

hayvana veya bitkiye tapınma sonucunda eski ecdatlarımızın 

düşüncede oluşan zoomorfoloji görüşmeleri de efsane metinlerine 

dahil olarak bu arsa, fonksiyon, motif olma, obrazlaşma, sembol olma 

vb. özellikler verir. Örneğin dağdağan ağacının gözden koruma 
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işlevine inanmak ağaca ve bitkiye tapınma sonucunda oluşmuştur. 

Ayrıca efsanelerde renk sembolizminin oluşması metinde renk motifi 

ile ilgilidir. Metinde üzüntü motifi siyah renkle, mutluluk, başarı 

motifi beyaz renkle işaretleniyor. Buna uygun olarak, sarı gül ayrılık, 

beyaz gül mutluluk simgesidir vs. 

 Tarihsel isimiz efsaneler de sözlü halk yapıtlarında epik 

düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarihsel isimiz efsanelerin 

konusu el, aile, aşiret, dağ, dere, çay, su, göl, şehir, köy, gala vb. 

isimlerin etimolojisinden işaret veren bilgilerden ibarettir. Bu tip 

efsaneler de geniş yayılmıştır. 

A. Nabiyev efsanelerin içinde tarihi şahsiyetlerle, el, kabile, 

kavim adı ile ilgili efsaneleri tür olarak ayırıyor. Tarihsel isimiz 

(etimolojik) efsanelerde de el, soy, kabile, kavim adlarının kökeni 

yorumlanıyor. Bize öyle geliyor ki, bu iki türü birleştirmek olur. 

Efsanelerin dağılımındaki dini içerikli olanların kökünde ise dini 

hadisler duruyor. Hadislerin efsane metnine dönüşmesi nispeten 

sonraki dönemin olayıdır. Böyle efsanelerde dini şahsiyetlerin hayatı, 

faaliyetleri terennüm ediliyor. 

 Efsanelerin oluşmasında janrlar sisteminin karşılıklı ilişki ve 

etkide olduğunu söyleyen A. Nabiyev efsaneni masallardan ayrılıp 

bağımsız gelişen janr olarak nitelendiriyor (Nabiyev, A., 1978: 127). 

Açıktır ki, efsane mit metinlerinin mitsizleşmesi, yani kendi ritüel 

köklerinden ayrılarak içeriğini kaybetmesi, unutulması vb. sonucunda 

oluşuyor, efsane metninden mit dünya görüşü restore oluna bilir. Buna 

uygun olarak söyleyebiliriz ki, tarihin çok eski katmanlarında yaşanan 

gerçek aşk öyküsü (veya olayı) de eski efsanevi dünya görüşün arkaik 

alt katmanlarının tarihsel bilinçteki katmanlarına perçin olunarak 

oluşan yeni metnin sanatsal-mitolojik yapısına dahil olur ve onun 

maddi temelini oluşturuyor. O, mitin kalıp kuruluşundaki arketipin 

etkisi altında masal metninin oluşturulmasında katılarak, kendisi de 

unutulmaya maruz kalıyor. Bu süreçten sonra mitin etkisi altında yeni 

oluşan arsa hattı, mit - gerçek aşk öyküsü uydurma içerik şeklini 

alıyor, daha sonra gerçek aşk öyküsü kendi içinden bize şimdi 

uydurma görünen efsaneye (Leyla - Mecnun, Ferhat - Şirin, Tahir - 

Zühre, Mehr - Müşteri vs.) dönüşür, böylece bu efsaneler adı dillerde 

ezbere olan eski aşkın efsaneye dönmüş bağımsız eski biçimini 

oluşturuyor. 

Mitin kendi içinde tematik açıdan gruplaşması aynı zamanda 

efsanenin de bu süreçten geçmesine bizzat neden oluyor. Efsanelerin 
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içinde tematik açıdan gruplaşması folklorun bu janrı hakkında ilginç 

ihtimaller doğuruyor. Örneğin, Azerbaycan ve özbek folklorunda gök 

cisimleri hakkında efsaneler gösteriyor ki, o, asatiri tasavvurun 

meydana geldiği (aslında sona erdiği) dönemlerde bağımsız tür olarak 

oluşmaya başlamıştır (Nabiyev, A., 1978: 127).  Bu düşünce "asatiri 

tasavvurun" mitolojik rivayet olarak anlaşılmasının şartıdır ve efsane 

ile rivayetin paralel yaşama ilkelerine uymaktadır. 

Efsanelerin çoğunun mitolojik-ritüel esasları vardır. Bu ise 

onların mitolojik dünya görüşünün önemli özelliklerini, mitolojik 

bilincin biçimlendirdiği inançları yansıtmasını gösteriyor. Efsanelerin 

içeriği bu mitolojik inançların temelinde şekilleniyor ve millî-

mitolojik değerleri yansıtır. Efsaneler hacimce küçük olduğu için, 

onun alt katındaki mitolojik anlamda da lakoniklik hissedilmektedir. 

Efsanelerin temel özelliği kendi mitolojik özelliklerini kaybetmesidir, 

yani efsaneler mit - ritüel köklerinden uzaklaşarak mifsizleşiyorlar. 

Prof. S. Paşayev yazıyor ki, herhangi bir olay, tarihi geçmiş o zaman 

efsaneye dönüşür ki, o, asatirle kapanır (Paşayev, S., 2007: 75). Mitten 

ayrılan efsanenin öncelikle mantıksal tefekkürde biçimi yaranıyor. Bu 

ise efsanenin yapısı ile ilgilidir. Efsanenin yapısında mitte olduğu gibi 

kozmogonik, etnokonik, eskatoloji, etiyoloji ve totemist tasavvurlar 

hakkında ilk bilgiler yer alıyor. Fakat mitten farklı olarak bu bilgiler 

daha kompakt, şiirsel olmuş ve nispeten kendi mitolojik içeriğinden 

uzaklaşmış durumda sunuluyor. Bu durum - daha çok totem 

efsanelerinde esas kahramanın hayvana veya kuşa dönüşmek olanağı 

onun kavminin ait olduğu totemist görüşmelerden bağımsız olmuştur. 

Yani efsane kahramanının kendi kavminin totemine dönüşme arzusu 

bu totemin taifenin sosyal yaşamında oynadığı rolle ilgilidir (Aliyev, 

R., 2005: 34). Azerbaycan efsanelerinin çoğunda, özellikle totem 

efsanelerinde hayvana veya kuşa dönüşmek arzusu hissediliyor. 

Efsanelerimiz, genellikle, geyik, ceylan, kurt, turaç, ibibik vb. 

zoomorf hayvan ve kuşlara dönüşme ilk düşüncenin ürünü olarak 

dikkat çekiyor. Bu süreci anlatan R. Aliyev dönüşmenin 

reinkarnasoyn ile ilgili olduğunu yazıyor (Aliyev, R., 2005: 60).  

Açıktır ki, efsanenin oluşmasında mit kuruluşlarından yaygın 

kullanılıyor. Efsanelerin kendilerine özgü başlangıç kısmı vardır. 

Masal kuruluşundaki başlangıç formülleri efsanede kendini 

göstermiyor. Efsanenin kendine özgü başlangıç tarzı, tahkiye yöntemi 

vardır. Eğer masalda "biri vardı, biri yoktu" diye soyut zamana işaret 

ediliyorsa, efsanede bu tür işaretler kutlanmıyor. Efsanede belli 
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zamanda yaşanan olaya işaret ediliyor. Örneğin "Diyorlar, Turaç güzel 

bir kız imiş" başlangıç formülü ile herhangi bir somut olmayan 

zamanda Turaç isimli bir kızın yaşaması hakkında bilgi veriliyor. Bu 

bilgi turaç isimli bir ongun hakkında mite dayanıyor. Efsanede totem 

mitinin kalıntıları kalmıştır. Totem mitlerinde herhangi bir hayvan 

veya kuşa dönme yansımaktadır. Efsanede ise bu kuşa dönme süreci 

metnin sonunda gerçekleşir. Bu süreci dinleyiciye anlatmak için 

konuşmacı bu kuşun bir zamanlar insan olmasını, yahut rüyada 

gördüğü kız yüzlü ongunu kendi sanatsal hayalinde oluşturuyor. O 

zaman, "Turaç güzel bir kız imiş" formülünden kullanıyor. Bu efsane 

mit yapısının tersine çevrilmiş bir şeklidir. 

Ongun hakkındaki mit yapısı tarihi bilinç sürecinde neredeyse 

unutulduğundan mitten yararlanma ancak ilkel dünya görüşü 

düzeyindedir. Burada daha çok sanatsal bilinç faaliyet gösteriyor. Bu 

efsanede Turaç'ın kuşa dönüşmek arzusu totem mitlerinin talepleri 

temelinde gerçekleşir (Aliyev, R., 2005: 64 - 65). "Turaç (kuş 

öngörülüyor) güzel bir kız imiş" formülü efsanedeki inkarnasyonun 

efsanede kızın kuşa dönüşmek isteği (reinkarnasyon) olarak ifade 

ediliyor. Görüldüğü gibi, efsanede mit metninden gelen inkarnasyon 

süreci yoktur, sadece reinkarnasyondan kullanılmıştır. Reinkarnasyon 

efsanenin sanatsal kuruluşundadır. 

Mitten efsaneye geçişte magiyanın da büyük rolü vardır. Beyaz 

magiya mitin, emek türkülerinin oluşmasında kısmen rol oynuyor. 

Efsanelerde ise bu rol direkt görünüyor. Efsanedeki kızların ecdad'a 

dönme sürecinde efsane kahramanı ile ongun arasında bulunan 

mitolojik bağlılığın sebebi hem kızların onların güzelliğine hayran 

olması, büyülenme idi. Bu büyülenmiş kızlarda onguna dönme arzusu 

uyanıyordu. Efsanelerde reinkarnasyon sürecinin başlıca 

nedenlerinden biri beyaz magiyanın etkisi ile oluşan büyülenmedir. 

Büyü totem ve ongunlara olan güvenle ilgilidir. Büyünün kökünde 

av/hayvan/avlanma/hayvanın, totemin, ongunun büyülendiği anlamları 

duruyor. Avcılıkla ilgili eski dini ayinlerde büyüden kullanıyorlardı. 

Mit - türküde olduğu gibi, eski insan ongunu kuş vücutlu, insan 

yüzlü, kendine benzer gibi mitolojik düşüncede oluşturmuştu, 

hayalinde onun güzelliğine vurulmuş ve büyülenmişti. "Melek" 

mitinde kahraman mitolojik ongunun güzelliğine hayran olup onunla 

evlenmişti. Diğer mit - türküde de ("Ekil - Bekil") avcı ongun 

tarafından büyülenir. Niye efsanede büyülenmiş kızlar kahramandır? 

Mit anaerkillik döneminde oluştuğundan mitin ongunu kız, ona 
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vurulan ise erkektir. Efsane ise ataerkillik döneminde oluştuğundan 

yeni metinde otomatik olarak, efsanedeki erkek kahramanlar kendi 

cinsel statülerini değiştiriyor, ongun - kıza dönüşüyorlar, büyülenme 

ise olduğu gibi kendi rolünü sürdürüyor. Miifn talebi ile efsanenin en 

erken katında aksi süreç sırasında reinkarnasyon olunmuş kızlar çok 

arkaik alt mitolojik bilinçte cins değişmeye maruz kalmalılar, yani 

onlar arkaik tarihi - artsüremli mitolojik zamanda efsanedeki erkek 

kahramana dönüşmelidirler. Peki neden efsanelerdeki mitoloji kızlar 

doğrudan mitteki kahramanlara dönüşe bilmiyor. Bu, cinsel statüye 

yüzdendir. Efsane anaerkillik döneminin sonunda henüz tam 

oluşmadığından mit kahramanı ile efsane kahramanı arasında cinsel 

aynı vardır. Ataerkillik dönemi istikrara kavuştuğunda ise cinsel aynı 

bozuluyor. Fakat biz bu sürecin efsanede izlerini görebilmiyoruz. 

Tarihi - artsüremli mitolojik zamanla efsanenin mitolojik sırasında 

arasında süre büyük olduğundan reinkarnasyon yoluyla metinde mite 

nispeten yakın olan döneme seyahat ediliyor. Reinkarnasyonun nedeni 

insanla totem ve ongun arasındaki mitolojik kökene bağlılıktır. Bu 

konuda birçok efsane metinleri olduğundan janr dahili seçenek 

yaratma süreci de gidiyor. 

Bilindiği üzere, janrlar arası ilişkide de metinler gelişerek, daha 

gelişmiş seçenek haline düşe biliyor. Bu, folklorda az araştırılmış 

alandır. Rivayet de kendi tarihi gelişimi sonucunda efsaneye dönüşe 

bilir. Bunun birçok sebepleri vardır. Başlıca sebep olarak şunu g[stere 

biliriz ki, rivayette şahitlik fonksiyonu kaybolduktan sonra metin 

efsane yapısını kabul ediyor. Ancak rivayetin metin yapısı efsanede 

yaşamakta devam ediyor. Metnin efsaneye dönüşmesini sondaki 

ahlaki sonucun reinkarnasyon şeklinde devam etmesinde görüyoruz. 

Bu nedenle de rivayet efsanenin tam mitolojik yapısını ala bilmiyor. 

Bu efsanede inkarnasyon süreci olmadığından tabii ki, başlangıç 

formülü de yok. "Kanlı göl" efsanesine makruh odaklanalım. Bu 

efsane önce rivayet şeklinde olmuştur. Bu metnin nakletme özelliğine 

göre giriş kısmı rivayet biçimindedir. Metinde tasvir ediliyor ki, Kadir 

soysuzdur, karısı Mina'nın onayı ile Saray (su tanrıçası) adlı geline 

evlenip Murat isimli bir oğlu olup. Mina ırmağa çamaşır yıkamaya 

giderken Murat'ı da götürüp, Murat gölde boğuldu. Saray feryat etti. 

Kadir Mina’nı boğup göle atıyor, Saray da kendini göle atıyor. Bir 

günde üç kan eden göl "Kanlı göl" denir. Böylece rivayet metninin 

mitolojik unsurların yardımıyla efsane metnine dönüştüğünü 

görüyoruz. 
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Efsanelerde olaylar belli olmayan uzak bir zamanda tasvir 

ediliyor, hakkında sohbet giden imgeler de bu belli olmayan zamanda 

yaşamışlardır. Burada olaylar birbirini tekrar ediyor, metin değiştirilir, 

bir efsaneden diğeri oluşuyor. Hem de bir efsanenin içeriğini öbür 

efsane tamamlıyor. Örneğin bir efsanede ağacın totem olmasından söz 

ediliyorsa, ağacın kült olması işaretleniyorsa, herhangi bir hayvana 

dönüşümü gösteren efsanede de aynı süreç takip ediliyor. Mitolojik 

bilinçte ağaçtan doğulanın ağaca, taştan, sudan yarananın taşa, suya 

dönmesinin reinkarnasyon süreci ile gerçekleşmesi bir yapı olayı 

olarak, bütün efsanelerin aynı yönde geliştiğini gösteriyor. R. Gafarlı 

da efsanelerden konuşurken mitlerden farklı olarak, efsanelerdeki 

dönüşümlerin nedenini ahlaki - etik münasebetlerle izah ediyor 

(Gafarlı, R., 1999: 240). Fakat bize öyle geliyor ki, bu ikinci sebeptir. 

Birinci sebep ise bu tür efsanelerin totem kökenli olmasına dayanıyor. 

Efsanelerdeki ahlaki - etik ilişkiler onların gerçekliği yansıtmasından 

doğar, bu olayın gerçek olduğuna güven yaratıyor. Örneğin, R. Gafarlı 

efsanelerin mitlerden ne ile seçtiğini onların motiflerinin özellikleriyle 

anlatır. Biliyoruz ki, mitlerde hayvan, kuş, toprak, su, ağaç, dağ vs. 

insana dönüşüyor, daha doğrusu insan olarak tasavvur ediliyor, 

efsanelerde ise ahlaki-etik kuralların bozulması ile insan çevrilb dağ, 

kuş, hayvan, ağaç, nehir, pınar, göl oluyor (dönüşüyor). Bu, mitte ve 

efsanede inkarnasyon ve reinkarnasyon süreçlerinin ya doğrudan ya da 

dolaylı yansıması demektir. Bu konuda yazan R. Aliyev inkarnasyon 

ve reinkarnasyonun bir süreç olarak hayvan, kuş ve insan arasında 

olmasını, böylece mit ve efsane arasında efsanevi tarihi ilişkinin bu 

sürece dayandığını izah etmiştir (Aliyev, R., 2005: 189 - 203). 

V. Y. Propp yazıyor ki, efsane köylü dünya görüşünü öğrenmek 

için son derece değerlidir (Propp, V.Y., 1955: 376 - 379). O, hıristiyan 

dinini tebliğ eden efsaneleri dini efsaneler hesap ediyor. Fakat böyle 

dini efsanelerden farklı olarak, Azerbaycan dini efsaneleri dini 

görüşleri değil, dinin kutsallaştırdığı kişileri kahramana dönüştürüyor. 

Böyle kişiler şerre karşı çıkıyor, adaleti restore eder vs. Dini 

efsanelerde hayır ve şer motiflerinden, dünyanın oluşmasında Allah'ın 

rolünden, şeytanın hareketlerinden söz ediliyor. Bu tür efsaneler 

konusuna göre evren içerikli efsanelere yaklaşıyor. Aslında bunlar 

konusuna ve ideyasına göre en eski efsanelerdir. Dini efsanelerde 

halkın sosyal yaşamı terennüm ediliyor ve genel yaşam sorunları 

çözülür. Bu efsanelere tipolojik açıdan da yaklaşmak mümkündür. 
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Dini ve dünyevi hayatı idrak etmenin psikolojik yöntemleri 

efsanelerde özel yer tutuyor. 
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EFSANE VE RİVAYETLERİN MİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 Şimdiye kadar, Azerbaycan folklorundaki efsanelerin ve tür 

özelliklerinin incelenmesine metinsel bir bakış açısıyla yaklaşıldı. 

Ancak efsane metninin yaratılmasında uykunun bilinçaltı ve 

psikolojik rolü hiçbir zaman dikkate alınmadı. Özellikle hayvan ve 

kuş efsanelerinde kız ya da erkek çocuk (totem ve ongon 

dönüşümleriyle ilgili bölümde) büyüleyici güzelliğe uyku yoluyla aşik 

olma sürecinden geçer. Bir süreç olarak uykunun mit ve efsanelerin 

yaratılmasında rol oynadığı söylenebilir. Mitteki uyku, kızların ve 

erkeklerin hayvanlara ve kuşlara dönüşmesinin ilk şartıdır. Efsanelerin 

yaratılmasındaki ikinci koşul, bir dünya görüşü sistemi olarak totem 

ve ongona bağlantıdır. Birinci koşulda, rüya gören kız veya oğlan, 

ongunun (zümrüt kuş, Simurg vb.) veya totemin (geyik, geyik, ceylan 

vb.) güzelliğine aşik olur. İkinci koşulda, dönüştürme motifi kendi 

ongun veya totemine kavuşmak için kullanılır. 

Eski atalarımız Zümrüt ve Simurg gibi mitolojik kuşlarla gerçek 

hayatta değil rüyalarda tanışmışlardır. Bu varlıkları o, zihninde 

idealleştiriyor ve onlara kutsal muamelesi yapıyor. İlkin efsanelerde 

bu hayvanlarla ve kuşlarla ilk kez bir rüyada tanıştı. Bu süreç 

efsanelerin  oluşmasını en eski zamanlara götürür (bkz. "Uyku ve 

Mit"). 

Bu süreç, efsanelerin sözlü folklordaki en eski türlerden biri 

olduğunu göstermektedir. Genel olarak efsaneler, insanların yaşamını, 

yaşam tarzını, geleneklerini, dünya görüşlerini, isteklerini ve 

özlemlerini somutlaştıran, tarihin zorlu sınavlarından geçen ve bugüne 

kadar ayakta kalan, tarihi ve kültürel zenginliğimiz haline gelen sanat 

örnekleri olmuştur. Bugün, efsanenin sorunu sonuna kadar 

keşfedilmemiş bir problem olmaya devam ediyor. Farklı zamanlarda 

efsaneleri şu veya bu bakış açısıyla incelemeye çalıştılar. Efsanenin 

teması bir uyku ve mitten mi kaynaklanıyor yoksa sorunun kökeninde 

başka faktörler var mı? Efsane gelişiminde hangi aşamalardan geçti? 

Rivayetler, efsanelerin yaratılmasını etkiler mi? Bu tür sorular 

efsanelerin incelenmesini önemli bir konu haline getirir. 

Bu soruları cevaplamak için mitler ve efsaneler arasındaki 

etkileşimi incelemek gerekir. Efsanelerin yaratılmasında uyku ve mit 

önemli bir rol oynar. Uyku ve mitin yapılarına bakarsak görürüz ki 

zamanın belirli aşamalarında onlra unutulurlar, bellekten silinirler ve 

kendilerini yeni bir biçimde - bir efsane biçiminde, efsane metninde 
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koruyabilirler. Mit ve efsane aynı zamanda tarihsel zamanla ve 

tarihsel zamanın belirli olaylarıyla da bağlantılıdır. Bu olaylar somut 

biçimlerde korunur ve belli bir sanatsal biçimde, örneğin bir efsane 

biçiminde, bilinçaltında bir kalıntı biçiminde yaşar. Bu olayın 

gerçekleştiği belirli bir tarihsel bağlamda, metinsel biçim, tarihsel 

anlatım gibi biçimlerde zihinlere yansıtılır. Bu tür eski tarihi rivayetler 

bilinçte diger tasavvurlar arasında ilişkilendirilir ve çeşitli biçimlere 

dönüştürülebilir. Giderek daha fazla efsane içeriği alabilirler. 

Buradaki ilk konu, mitlerin bu konudaki ortaya çıkış eğilimlerinin ve 

yönlerinin incelenmesidir, yani efsanelerin ortaya çıkışının ilk yönü, 

efsanelerin tarihsel temellerinden uzaklaşması ve efsane olma 

eğilimidir. İkinci yön, Azerbaycan folklor çalışmalarında çokça 

konuşulan efsanevi yapıların etkisi altında efsanelerin ortaya 

çıkmasıdır. Yukarıdakiler göz önüne alındığında, folklor 

çalışmalarımızda en az çalışılan janrlardan birinin efsaneler ve 

rivayetler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar Azerbaycan folklor 

çalışmalarında bu sorunun çözümü, hatta dünya folklor çalışmalarında 

bile tamamlanamamış, efsaneler ve rivayetler sorunu tam olarak 

çalışılmamıştır. Azerbaycan folklor çalışmalarında da efsane sorunu 

da birçok bilim insanı tarafından incelenmiştir. Örneğin folklorcular 

prof. V. Valiyev, prof. P. Efendiyev, prof. S. Paşayev, prof. A. 

Nabiyev, prof. İ. Abbaslı, R. Gafarlı, T. Farzaliyev, R. Aliyev ve 

diğerleri efsaneyi bir yönden incelemeye çalıştılar. Eserlerinde 

efsaneleri belirli bir olay örgüsü temelinde gruplamayı başardılar. 

Ancak rivayet bir janr gibi henüz tam olarak araştırılmamıştır, bu 

alanda yapılan çalışmalar parmakla sayılacak kadar azdır. Mesele şu 

ki, araştırmacılar hem efsaneni, hem de rivayeti birbirinden ayrı 

sorunlar olarak araştırmışlar. Fakat sorunun içeriği çok derindedir. 

Nitekim efsane ve rivayet birbirine bağlı olan janrlardır. Bunları 

birbirinden ayrı tetkik ve tasnif etmek, gruplandırmak vb. bilimsel 

açıdan doğru bir yaklaşım değildir. Efsaneni rivayetsiz, rivayeti ise 

efsanesiz düşünmek araştırmacıları yanlış sonuçlara getirip çıkarıyor. 

Sözsüz, bu janrları birbirinden ayıran yönler de vardır. Bu, onların 

metinlerinin folklorlaşma sürecinde daha çok ortaya çıkıyor. Onları 

birleştiren özellikler ise bu janrların kökeni ile ilgilidir. Bu, doğrudan 

ilkel insanların mitolojik tefekkürü, onların çevreye ilişkileri ile 

nitelendirilir. Efsane ve rivayetlerin kökeni ilkel insanların doğa 

hakkındaki düşüncelerine dayanıyor. Nitekim, ilk kez eski ecdadımız 

doğayla yüz yüze geldiğinde onun tefekküründe ilkel kültürün imgeye 
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dönüşmüş düşünce sistemi şekilleniyor. Bu ise onların efsanevi 

dünyası ile ilgilidir. İlkel insanın konuşma yeteneğinin de yaranması 

bu düşünce sistemine etki ediyor. Konuşma sürecinin düşünce tarzına 

etkisi bu imgeye dönüşmüş düşünce sistemini ayrı ayrı dallara ayıra 

bilir. Onlarda algılama ve kavrama süreci başlıyor. Algılama 

alışkanlığı konuşma sürecinde söyleme uygulamasına etki ederek, 

tarihi süreçten geçiyor ve dili fonksiyonlaştırır. Düşünce sürecinin 

tarihi süreçlerden geçmesi ise eski insanların tefekküründe kendi 

bireysel psikolojik durumundan ayrılarak, kolektif algı tipini 

oluşturuyor. Bildiğimiz gibi, en erken aşamada onun psikolojisine etki 

eden faktör doğa olmuştur. Doğayı anlamak karmaşık  süreç olduğu 

için ilkel insan onu ayrı ayrı düşünce birimlerine parçalamaya mecbur 

kalmıştır. Onun için de doğayı bütünüyle anlamak süreci uzun tarihsel 

dönem içinde mümkün olmuştur. Bu, hem akli düşüncesi o kadar da 

gelişmeyen somut insan tipi için karakteristiktir. İnsanın akli 

düşüncesi geliştikçe onun bilincinde önce karmaşık, sonra sade 

kavram formlarının oluşmasını söyleye biliriz. Bizim şimdi 

anladığımız mit modelleri onun bilincinde oluşan basit ve karmaşık  

formüllerin konuşmadaki işaretleri. Zorluk şu ki, modern bilinçte 

kavranılmayan ilkel karmaşık  düşünce sürecinin konuşmadaki 

mitolojik işareti bizim için henüz netleşmemiştir. Araştırmanın talebi 

bu olmadığından akli düşüncenin ancak basit formlarından konuşmak 

lazım gelecektir. Bunlar nelerdir? Onların modelleri hangi ilkeler 

üzerinde kuruluyor? Bu soruların basit cevapları vardır. Bunlar insan 

düşüncesinin yarattığı mitlerdir. Onların modelleri ise eskatoloji 

mitler, etnokonik mitler, totem mitleri, astral mitler, etiyoloji ile ilgili 

mitler, takvim mitleri, kozmogonik mitler vb. modeller şeklinde genel 

bir mit kavramından (kozmogoni) koparak şimdi bağımsız olmuştur. 

Bu modellerin varoluş ilkesi ise eski insanın doğayla temasından, 

doğayı anlamak yönteminden, ona etki etme isteğinden doğrudan 

bağımlı olmuştur. Bilinçte oluşan bu modellerin metin işaretinin ilkel 

konuşmada ne ölçüde yansıdığı belli değil. Bu konuda A. Losev 

yazıyor: "Mit genel düşünce ile en basit hissi karakterin doğrudan 

maddi aynısıdır" (Лосев, А.Ф., 1964: 458). Bu alıntıdan da anlaşıldığı 

üzere, mit ilkel insanın konuşmasının ürünü olsa da, onun ilk ilkel 

dünya görüşünü yansıtır. İnsanlığın en eski dönemlerinde dünyanın 

her yerinde yaşamış ilkel insanların akli düşüncesi aynı sürece tabi 

olmuştur. Bu da şunu gösteriyor ki, dilleri, dinleri, evseli ayrı olan 

dünya halklarının sözlü yaratıcılık üsluplarında benzer yönler olabilir. 
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Olaylara geniş, küresel çapta bakıldığında göre biliriz ki, insanlık 

tarihi, eski toplumlar tek ve evrensel kanuna uygunluk temelinde 

gelişiyor. Aşamalar üzere gelişen bu kanuna uygunluk ise, hayatın 

tüm alanlarının, özellikle halk yaratıcılığının da belli kurallar 

temelinde gelişmesinin koşuludur. Bunun en bariz örneklerinden biri 

tüm dünya halklarında anlamca uygun mit türlerinin olmasıdır. 

Mitlerin evrensel karakter taşıyan sınıflandırılmasındaki mit türlerine 

neredeyse her halkın mitolojisinde rastlamak mümkündür. Ancak eski 

mitlerin ve onlardan türemiş efsane, masal ve eposların geçtiği uzun 

yolun ve uğradığı değişikliklerin tüm zincirleme hareket yönünü 

sadece bir halkın folklor yaratıcılığı temelinde restore etmek mümkün 

değildir: onların çoğu tarihin dolambaç yollarında itip batmıştır. 

Kaybolan bu bağlılıkları teorik açıdan restore etmek için en başarılı ve 

verimli yöntem ise onların korunduğu başka mitolojileri de 

araştırmaya teşvik edip, çeşitli halkların sözlü halk yaratıcılığı 

örneklerini birbiriyle karşılaştırmalı şekilde araştırmaktan ibarettir. 

Böyle tarihi - karşılaştırmalı araştırmalar sayesinde folklordaki çeşitli 

janr, arsa ve imgelerin kökenini ve dönüşüm yollarını belirlemek 

mümkündür. Halk düşüncesinde tarih mitolojik nitelik kazandığından 

bu ilişki ancak metin altı bilinçte kalıyor. Bu sırada tarih mitolojiye 

arkadaşlık ede bilmiyor. Tarihsel zamanda halkların kültürel 

ilişkilerine mitoloji etkileye bilmiyor. Kültürel ilişkilerin tüm 

katmanları olduğu gibi görünmüyor. Elbette kültürel ilişkilerin bu 

katlarına ine bilmek çok zordur. Olsa olsa biz bu katlara metinler 

aracılığıyla ine biliyoruz. Burada tarih, halkların tarihi olduğu gibi 

değil, edebi düşüncede kalmış epik düşüncenin ürünü olarak analiz 

oluna biliyor. 

Eski insanların mitolojik dünya görüşünü öğrenmek için mit 

metinleri çok malzeme veriyor. Mit metinleri ise dönüşüme 

uğradığından onların çok kısmına rivayet ve efsanelerde rastlamak 

mümkündür. 

Dünya folklorunda efsane sorununun öğrenilmesi önemli 

konulardan biridir. Alimler efsane metinlerinin nasıl oluştuğu 

hakkında müzakereler yapmış, bu metinlerin hatta dağılımlarını de 

belirlemeye çalıştılar. F. Bayat belirtiyor ki, buraya kadar efsane ile 

ilgili anlatılanları kısaca şöyle diyebiliriz: Efsaneler bağımsız bir tür 

olana ve değerlendirilene kadar destanın, masalın, ayrı ayrı mitlerin 

bünyesinde mevcut olan, onlara özgü özelliklerle donatılmışdır 

(Bayat, F., 2005: 127). Onun bu fikrinden anlaşılıyor ki, prof. dr. S. 
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Paşayev'in dağılımını biraz düzgün anlatabilmiştir. Meselenin böyle 

olduğunu kabul edersek, tarihsel zamana göre masal ve destan 

yaradılışca önce şekillenmelidir. Efsanenin bağımsız olarak masalın 

ve destanın içinde yaşaması onun türe dönüşmesinden sonraki olaydır. 

Bu ise mitin tarihi etkinliğini hiçe indirmek demektir. Genel olarak, 

mit kendi ritüel temellerinden mahrum olduğunda yapısını kaybeder. 

Y. M. Meletinsky mitin diferensiyonlaşmasından 

(parçalanmasından), onun masala geçmesinden bahsederken belirttiği 

süreç, genellikle, mitten efsanelere geçişte yaşanıyor: törenlerin sona 

ermesi, dini içeriğin, mitolojik olayların gerçekliğine inancın 

zayıflaması, ayin ve ritüelin da kendi önemini kaybetmesi ve aradan 

çıkması, unutulması, bilinçli uydurmanın oluşması, etnografik 

mükemmelliğin kaybedilmesi, ilahi kökenli mitolojik kahramanların 

sıradan kahramanlarla telafi edilmesi, mitolojik zamanın bilinmeyen 

bir zaman tipine dönüşmesi, dikkatin kolektifden çok şahsiyetin 

üzerine getirilmesi vs. ile ilgilidir (Meletinsky,Y. M, 2000: 142). 

Bütün bunların hepsi efsanenin oluşmasında temel etkenlerden biridir. 

Mitlerde birçok konular açılmamış, gizli, sakral kaldığı halde, 

efsanelerde tersinedir. Efsane tarih değil, ancak tarihle ilişkisi vardır. 

Efsanelerde belli bir olayın yaşantısı görünüyor. "Erkek-kız taşı", 

"Oğlan çeşmesi", "Kız pınarı", "Gelin kayası", "Kız kayası" 

efsanelerinde tarihi olayların en derin katmanları yaşıyor. 

Efsanelerin dağılımı içinde 1963 yılında Budapeşte'de 

düzenlenen konferansta kabul edilen 4 tür efsane formu vardır. Bunlar 

şunlardır: 

 1. Yaratılış ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler; 

 2. Tarihi efsaneler, kültür tarihi ile ilgili efsaneler; 

 3. Olağanüstü varlık ve güçlerle ilgili efsaneler; 

 4. Dini hikâyeler (Bayat, F., 2005: 121 - 122). 

 Budapeşte toplantısında gösterilen dağılım ortalama P.N. 

Boratav'ın dağılımına uygun geliyor. Bu dağılım Boratav'da böyledir: 

 1. Dünyanın yaratılışı ve sonu ile ilgili efsaneler; 

 2. Tarihi efsaneler; 

 3. Olağanüstü kişiler ve varlıklar hakkında efsaneler; 

 4. Dini hikâyeler (Bayat, F., 2005: 123 - 124). 

A. Aarne’nin de efsanelerin sınıflamasına ilişkin katalogu 3 

bölüme ayrılır: Birinci bölmeye kabuslar, cin, şeytan, yer altı ruhlar, 

orman ruhları ve perileri, ejderha, define, insanın hayvana (kuşa) 

dönüşmesi, yılanlar, kiliseler, büyücüler, savaşlar ve tarihi efsaneler 
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ait olunur. İkinci bölmeye dünyanın ve insanın oluşması, memeliler, 

suda, karada yaşayanlar, balıklar, böcekler, bitkiler hakkında 

efsaneler, üçüncü bölüme yaklÂşık  bu bölüme yakın olan motifler 

eklenmiştir (Nabiyev, A., 2006: 21). 

 Görüldüğü gibi bu paylaşımlar Azerbaycan efsanelerini uygun 

gruplarda öğrenmeye yardım eder. Örneğin, yaratılış ve dünyanın 

sonu hakkında olan efsaneler hem Azerbaycan, hem de dünya 

folklorunda yeterince yaygındır. Özel olarak Nuh peygamber’in ismi 

ile ilgili efsaneleri ait etmek mümkündür. Bu tür efsaneler aynı 

konuda, aynı peygamberle ilgili olduğundan onları şartı olarak 

tipolojik açıdan uygun olan efsaneler de adlandırmak mümkündür. 

Birinci bölüm dördüncü bölüme bazı açılardan yakındır. Eğer 

dünyanın yaranması ve sonu hakkında mit ve efsaneleri ilk mitolojik-

dini bilgiler olarak kabul edersek, onların sonradan dini efsanelere 

dönüşmesi de mümkün. 

Azerbaycan efsanelerinin folklorcularımız tarafından farklı 

gruplara ayrılmasının şahit oluyoruz. Örneğin, prof. dr. P. Efendiyev 

efsaneleri aşağıdaki gruplara ayırıyor: Hayvanlar, kuşlar hakkında 

efsaneler; Yer isimleri, kaleler, anıtlar vs. hakkında olan efsaneler; 

Aşiret, el, halk, nesil, totem isimleri belirten efsaneler; Nizami 

Gencevi'nin yaratıcılığı ile ilgili efsaneler (Efendiyev, P., 1981: 130); 

Aile - evsel, halkın dilek - istekleri hakkında efsaneler (ya da sosyal 

içerikli efsaneler); Tarihi şahsiyetlerle ilgili efsaneler; Gök cisimleri 

hakkında efsaneler ve dini hikâyeler (Efendiyev, P., 1981: 131). 

 Ayrıca, efsanelerin tasnif edilmesinde V. Valiyev'in, S. 

Paşayev'in ve başkalarının soruna bakışından yararlanmak mümkün. 

S. Paşayev "Azerbaycan halk efsaneleri" kitabında efsaneleri 10 gruba 

ayırıyor, bu dağılma Dedegüneş, Sara hakkında efsaneler, Köroğlu 

hakkında efsaneler, eski kaleler hakkında efsaneler gibi 

genelleştirilmiş efsaneleri dahil ediyor (Azerbaycan halk efsaneleri, 

1985: 282 - 286). 

V. Valiyev ise efsanelerin tasnifini aşağıdaki şekilde yapıyor: 

 1. Mitle ilgili efsaneler; 

 2. Doğa olayları ve hayvanlar, bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler; 

 3. Tarihi olay, şahsiyet ve anıtlarla ilgili efsaneler; 

 4. Dini efsaneler; 

 5. Eski dönem edebiyatımız ve Nizami yaratıcılığı ile ilgili 

efsaneler (Valiyev, V., 1970: 272). 
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 V. Valiyev Aldede ile ilgili efsanelerin geniş yayıldığını 

gösteriyor ve yazıyor ki, "mitolojik tefekkürün ortadan çıktığı anda bu 

mitlerin "çekirdeği" efsanelerin kurulması için kaynak olmuştur" 

(Valiyev, V., 1970: 272). 

Azerbaycan efsanelerinin tasnif edilmesinde temel kıstas motif 

kabul edilmelidir. Sırf motiflerin yardımıyla efsaneleri gruplandırarak 

ciddi sonuçlar elde edilebilir. R. Gafarlı da Azerbaycan efsanelerinin 

motif içeriğine dayanarak, onları mitolojik düşüncelere dayanan, gök 

cisimlerine hasreden, doğa ve onun olayları hakkında olan, İslam 

dininin etkisi ile şekillenen, folklorun başka janrlarından süzülüp 

gelen ve yazılı edebiyattan geçen efsaneler diye gruplandırıyor 

(Gafarlı, R., 1999: 254). Görüldüğü gibi, burada tarihsel isimiz veya 

etiyoloji ile ilgili efsaneler yer almamıştır. 

Azerbaycan folklorunda efsane ve rivayetlerin öğrenilmesi her 

zaman ilgi odağı olmuştur. Folklorumuzun önemli sorunu olarak 

efsaneler geniş şekilde kapsamlı tetkik olunsa da, rivayetler, onların 

janr belirliliği, biçim ve içerik özellikleri, janrlar arası ilişkide 

(özellikle efsane ile) hangi role sahip olması vb. konular henüz geniş 

araştırılmamıştır. Buna göre de rivayetlerin tetkiki sırasında onun janr 

tipinin belirlenmesi, janr olmadan önceki süreçte hangi role sahip 

olması, efsane janrının oluşmasında özgül ağırlığı, efsaneden sonra 

özel janr formu şeklini ala bilmesi vb. sorunlar öğrenilmelidir, çünkü 

bunlar henüz tetkik olunmamış şekildedir. Kanaatimizce, efsane ve 

rivayetlerin araştırılması konusuna iki açıdan yaklaşmak gerekir. 

Birincisi, bu janrların araştırılması sırasında özel bilimsel - mitolojik 

değerlendirmelerden ve yöntemlerden kullanılmalıdır. Bu ise janr 

belirliliği anlamında metne yaklaşmak demektir. 

İkincisi, bu janrları tetkik eden alimlerimizin sorunu öğrenme 

yöntemini, vardıkları sonuçları vb. gözden geçirdikten sonra yeni 

analiz sorunlarından bahsetmek mümkündür. 

 Efsane ve rivayetlerin birinci yönden tetkik edilmesi bu 

janrların tipolojik, semantik, göstergebilimsel ve yapısal özelliklerini 

öne çıkarıyor. Efsane ve rivayetlerin ikinci yönden araştırılması ise 

sınıflandırma konularına yeniden bakmayı öne çıkarıyor. Efsanelerde 

sınıflandırma konuları geniş öğrenilse de, rivayetlerin 

sınıflandırmasına az girişimler yapılmıştır. Rivayetlerin 

sınıflandırmasının bazı zorlukları vardır. En temel neden bu janrın az 

tetkik edilmesidir. Sırf rivayetlerin janr belirliliği, tipolojik ve 



154 | RAMİL ALİYEV 

 

 

anlamsal özellikleri öğrenildikten sonra onların sınıflandırması 

hakkında kapsamlı konuşabiliriz. 

Azerbaycan efsanelerini rivayet ve mitlerden kenarda öğrenmek 

fayda vermez. Efsane ve rivayetlerin kökünde mitin korunması 

rastgele olay değildir. Bu, bir taraftan efsane veya rivayetin eski 

kaynağa sahip olmasını, diğer taraftan ise halkın düşüncede mitolojik 

tasavvurların yaşamak gücünü yansıtıyor. Demek ki, tüm eski 

kültürün temelinde mitin dayandığı inkar edilemez. 

 Azerbaycan mitolojik ilminde de mit hakkında çok değerli 

görüşler vardır. Eski mitler insanla doğa arasındaki karşılıklı ilişkileri 

düzenleyen düşüncenin ürünüdür. Bu mitleri insan bilinci biçimsel 

olarak yaratmamıştır, bu onların günlük faaliyetlerinde pratik şekilde 

ortaya çıkan, faaliyetine etkileyen çok önemli davranış kuralları. 

İnsanın doğayla ilişkisi, uzayla ilgili düşünceleri etki ve aksi etki 

sürecinden geçerek, belli bir bilinç biçimini oluşturur. Bilimsel 

literatürlerde bu eski bilinç formu alt bilinç veya "mitolojik bilinç" 

denir. Mitolojik bilinç eski insanın idrak etmesini belirleyen toplumsal 

bilinç biçimidir (Aliyev, R., 2005: 15). Y. M. Lotman yazıyor ki, belli 

tefekkür tipi için sadece "başlangıç olan mevcuttur. Kim ecdadının 

adını çeke biliyorsa, siyasi yönden mevcuttur" (Лотман, Й. М., 1970: 

53). 

Bu dünya görüşü insan tefekküründe ecdad tipinin oluşmasında 

ve insanın mitolojik dünyasında ne kadar etkili rol oynuyor. 

Rastlantısal değildir ki,, her azerbaycanlı kendisinin 7 arka döneninin 

adını öğrenmeyi farz bilir. Bu duygu doğrudan ecdad kültünün insan 

bilincinde oynadığı rolle ilgilidir. Biliyoruz ki, ecdad miti ritüel dünya 

görüşle hep bağlı olmuştur. Böyle mitler gelenek ve göreneklerde 

korunuyor ve ritüeller için bir yapı oluşturuyor. Böyle mitler 

ecdadlarımızın düzenlediği ritüellerin anlamlı gibi ilkel dönemlerde 

ritüel düşüncenin temelini oluşturmuştur. 

 Her mitin temelinde mitolojik arsa duruyor. Daha doğrusu 

mitolojik arsa denen bu kuruluş şartı olarak mitin kendisidir. O, bir 

arsa gibi hafızada şekilleniyor. Mitin efsaneye, rivayete dönüşmesi ise 

onun transformativ özelliğidir. Bu dönüşümde temel koşul mitin 

arsaya sahip olma özelliğidir. Fakat efsane ve rivayette olan arsalar 

mitolojik nitelikte olsa da, onları somut mit gibi kabul etmek mümkün 

olmuyor (Gafarlı, R., 1999: 69). Burada asıl dikkat çeken efsane ve 

rivayetin janr olma özelliğidir. Mit görüşünde olan tüm detaylar janr 

yaratmada kullanım etmiyor. Bu nedenle de "mitolojik rivayetler" adlı 
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terim ve buraya giren metin tipi janr oluşturmayan formunu kendi 

içinde barındırır (Beydili, C., 2007: 238). Onlarda mitolojik bilincin 

arkaik anlambilimi açıkça görülüyor. Açıktır ki, yenilene bilen her mit 

metninin ilkel bilinçte kendi arkaik anlambilimi, mitin de iç 

anlambiliminin kendi parametreleri vardır. Mit tefekkürün ürünüdür, 

korumacılık özelliğine sahiptir, bilgiyi sıkılmış şekilde tutuyor, bireyle 

kolektif arasında bağlantı kurulmasında katılıyor, ilkel toplumu 

kendine tabi ediyor (tarihsel bilince geçişte mitin yaşaması toplumdan 

bağımlı olur, bu özellik mitin bölünmesine ve janr yaratmaya sebep 

olur). Mitte arsa sınırlı niteliktedir, mitte zaman ve mekan ölçüsüzdür, 

mit ritüel temele sahiptir, mitte his ve duygu konuşmadan güçlüdür, 

genel mit anlayışında kronoloji yok, ne önce, ne sonra gelmesinin 

farkına varılmıyor. Bu düşüncenin anlaşılması izah gerektirir. 

Örneğin, ilkel tefekkürde uzay kavramı uyumsuzdur, onun düzenli 

şekilde alınması sonraki süreçtir, bu anlamda ilkel insanın 

tefekküründe uzayı anlamak karmaşık  bir kavramdır, kaotik 

içeriktedir, mit somut mezmun ve içerik taşıdıktan sonra ilkel insanın 

bilincinde kronolojiye sahip olur ve düşüncede ayrı ayrı mit tiplerinin 

biçimleri oluşuyor, örneğin, kozmogonik mitler, etnokonik mitler, 

takvim mitleri vs. Ayrıca olarak mit sanatsal olmak özelliğine sahip 

değil, o gerçekliğin kendisidir, mit ile dil arasındaki ilişki 

kommunikativ ve nominativ şekildedir, mit janr olmaya maruz 

kaldığında bu özelliklere sanatsal estetiklik yaratmak de eklenir. 

Herhangi bir mit bilinçte olaydır, janrda ise olay mahiyetinde idrak 

ediliyor, anlatılmak özelliğini kazanıyor. Bu nedenle janr (somut 

efsane ve rivayet) ne zamansa olmuş olayın kolektif yaratıcılığın 

sanatsal uydurması olarak değil, yankısı olarak kabul edilmesini 

istiyor. 

 A. Acalov mit metinlerinin özelliklerinden bahsederken onun 4 

türünü özellikle belirtiyor. Onlardan iki sonuncusunun - mit metninin 

bireysel veya kolektif yaratıcılık örneği gibi yok, köhne, ne zamansa 

gerçekten yaşanmış emsal olarak kavranılmasını; bu tip metinlerin 

başlıca işlevinin toplumun kolektif davranış klişelerini ifade etmesinin 

daha çok efsaneye, rivayete, büyü, yasak, sınama, güven gibi sunulan 

metinlere ait olduğunu gösteriyor (Azerbaycan mitolojik metinleri, 

1988: 33).  

İlkel toplumun davranış ilkeleri onların mitolojik dünya 

görüşünü yansıtır. Örneğin "Kabri elle göstermek olmaz. O zaman ölü 

adamı çekip yanına götürür. Gerek gösterdikten sonra parmağını ısırıp 
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ayağının altına koy" mitolojik inancı toplumun hem ahlak 

düzenleyicilerini, hem de dünya hakkındaki mitolojik görüşlerini 

yansıtıyor. Bir metin tipi olmak itibariyle bu mitolojik inanç bir 

mitolojik rivayetin temelini teşkil edebilir. Ancak mit metninin sırf 

rivayet anlamını taşıması onun ekspressiv özelliğinden, rivayete 

dönüşme hızından bağlıdır. Yani mit bir bilinç süreci olarak tarihi 

zaman sürecinde de tarihçilik tutumunu, gerçeği yansıtmak 

olanaklarını korumalıdır. Mit tarihi zaman sürecinde kendi konumunu 

koruya bilmiyor, gerçeği yansıtmak imkânı azalıyor. Onun için 

şahitlik işlevinden kullanılır. Miti söyleyen onun gerçekliğine ne 

kadar inanıyorsa, rivayeti söyleyen de aynı ilke temelinde olayı 

konuşmalıdır. Mitte olduğu gibi, rivayette de sanatsal detaylardan 

kullanılmıyor. Mit metninin sanatsal içerik oluşturması, imge 

yaratması vs. mit - rivayet metinlerinin efsane metinlerine 

dönüşümünde başlıca koşullardan biridir. Prof. dr. S. Paşayev bu 

konuda yazıyor ki, herhangi bir rivayet ve olay, tarihi geçmiş o zaman 

efsaneye dönüşür ki, o, mitle kapanır (Paşayev, S., 2007: 29). Bu ise o 

zaman mümkün olur ki, mit veya asatirin metni metaforlaşır. Bu 

yüzden miti mecazi anlamda anlayan rus ve Avrupa alimleri onu 

metafor hesap ediyorlar (http: // en.wikipedia.org / wiki / Metafor).  

Efsanenin efsanevi özellikleri zamanla solmaya ve kaybolmaya 

başlar. Metaforlar gibi efsaneler de canlı veya "ölmüş" olabilir. 

Yaşayan efsanenin canlı göstergeleri onun gerçeği ne ölçüde 

savunmasından ve söylenmesinden bağlıdır (http: // tr. wikipedia. org / 

Therising myth). 

 Bu anlatılanlardan çıkış ederek söyleyebiliriz ki, mitolojinin 

kendisi de geniş anlamda rivayet, efsane, masal, destan demektir. Eski 

insanlar tanrılar, kahramanlar hakkında yarattıkları eserleri böyle 

adlandırmışlardır. Mitolojiden bahseden araştırmacıların çoğu bu 

sonuca geliyor ki, tüm halkların sanatsal söz sanatı mitolojiden 

başlıyor (Valiyev, V., 1985: 36). Araştırmacılar bu sonuca varıyorlar 

ki, tarihsel gelişmenin belli bir aşamasında tüm halkların ilk 

yapıtlarında mit olmuştur. Alimler mitlerin tarihi - karşılaştırmalı 

tetkiki sırasında tespit etmişler ki, "İlkin mitler en çok hayvanlar ve 

gök cisimleri hakkında oluşmuştur" (Valiyev, V., 1985: 36). Gelişmiş 

mitolojik sisteme sahip olan halklarda dünya, evren (kozmogonik 

mitler) ve insanlar (antropomorfik mitler) hakkında görüşler çoğunluk 

teşkil ediyor. Mit yaratıcılığı toplumun kültürel gelişim tarihinde en 

önemli olay sayılıyor. İlk insanın dünyayı idrak etmesinde, 
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anlamasında mitolojinin büyük rolü olmuştur. İlkel insanlar objektif 

alanda yaşanan olaylarla yüz - yüze geldiği zaman gerek - istemez onu 

duymak, anlamak zorunda kalıyorlardı. Doğanın, dünyanın, hayvan ve 

bitkilerin, zamanın insana benzer şekilde kavranması antropomorfik 

zamanda gerçekleşir. 

 Tüm dünya halklarının mitleri belirli farklar olsa da, birbiriyle 

tipolojik açıdan uygun geliyor. Mitolojiye ait tüm bilimsel eserlerde 

(yabancı bilim adamları da dahil) mitleri, genellikle, kozmogonik 

(acunbilimsel), etnokonik (genealoji) ve takvim mitleri adıyla üç 

gruba ayırırlar. Tüm bu mitlerin temelini mitolojik yapılar 

oluşturuyor. Bu kuruluşlardan bağlı olarak  insan düşüncesinin 

mitolojik kavrayışı onu çevreleyen konu ve olayın, zaman ve mekanın 

içeriğini kendine özgü yöntemlerle idrak ediyor. A. F. Losev mitin 

sahip olduğu özellikleri belirlerken onu genel düşünce ile en basit 

hissi karakterin doğrudan maddi aynı olması gibi kabul ediyor (Losev, 

A. F. 1964: 458). 

Buraya mitolojik dünya görüşü ile sanatsal fantezi de aittir. Bu 

özellikler miti tarihsel bilince geçişte soyut olmaktan çıkarıyor, onun 

türe dönüşmesine yardım ediyor. Mitte özne ve nesnenin, eşya ve 

işaretinin, onların özelliklerinin belli mekan ve zaman içinde 

yerleşmesine, gelişmesine sınır koymuyor, onlar arasında aynı olmak, 

ortak olmak, kavuşma hissedilmektedir (Azerbaycan mitolojik 

metinleri, 1988: 13). 

 Mite ait olan bu özelliklere neredeyse rivayet ve efsanelerde de 

rastlamak mümkündür. Örneğin, belli bir izlenim yaratmak amacıyla 

böyle neredeyse her hangi miti, mitolojik dünya görüşü anlatmak için 

birçok kavram ve terimlerden - restorasyon, tasvir, tahlil, metin, 

sistem, yapısal, düzey, arketip, model, sintaktika, anlambilim, 

paradigma, fonksiyon, dönüşüm, uzay, kaos, tip, motif, arsa, bilişim, 

biçim, üslup, metin altı, inkarnasyon, reinkarnasyon, inisiasyon, ölüp 

dirilme gibi terim ve kavramlardan hep kullanılmıştır. Bu kavram ve 

terimlerden yerine göre mit metinlerinin analizinde kullanmak olur. 

Efsane ve rivayet metinlerinde de aynı kavram ve terimlerden metni 

açıklamak için kullanılabilir. Bu, mitle efsane ve rivayetler arasında 

olan bağlılığın en birinci şartıdır. Neredeyse mit bu kanuna uygunluk 

temelinde efsane ve rivayetlere dönüşe biliyor. Mitin efsaneye ve 

rivayete dönüşmesinin spesifik şartı ise birincinin içeriğine özgü olan 

dünya görüşün efsane ve rivayetler tarafından benimsenmesidir. 
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 Efsane ve rivayetlerde ise sistemlilik meselesi hem mite 

benzerdir, hem de bir farklılık göze çarpıyor. Öyle ki, efsane ve 

rivayetlerde toplumun yeni tipi oluştuğundan bu kanuna uyumlar artık 

toplumun değil, aşiretin dünya hakkında tasavvurları şeklinde ortaya 

çıkıyor. Kültür tipi, coğrafi, ekonomik, siyasal, toplumsal özellikleri 

yenilense de, tavır stereotipleri değişmiyor, onlar yeni topluma da 

şamil oluyor, dil, düşünce, müzik ve dans toplumun yaşamında önemli 

rol oynuyor. Özellikle demonik görüntülerden bahseden metinlerde 

müzik ve danstan kullanarak mitolojik rivayetlerin ritüel temelini 

tayin edilebilir. 

Mitin yapısı onun iç yapısıdır. Burada belli bir olay, dünya 

görüşü yapının temelinde duruyor, onun gerçekleşme nedenleri 

anlatılmakta, sonunda ahlaki sonuç çıkarılıyor. Efsane ve rivayetlerde 

de mitin açıklayıcı özelliğinden yararlanılır. Mitte karmaşık  düşünce 

anlatılmakta, efsane ve rivayette ise tefekkür basitleşiyor. Mitte 

hareket ileriye doğru gelişiyor, rivayette de böyledir, ancak efsanede 

hareket geriye doğrudur. Hareketin basit yolla kavranılması ilkesi esas 

alınır. Efsanede olay ve olgu vardır, onun izah edilmesi mit 

mantığından kenardadır. Eğer bir olayın sebebi mitte mitolojik görüşle 

izah ediliyorsa, efsanede olayın nedeni ahlaktır. Efsanede kahramanın 

belli bir bitkiye, taşa, kuşa, ağaca, çeşmeye vs. dönüşmesi ile ilkel 

toplumun ahlak ilkeleri korunur. 

Mit metnindeki olayı anlatmak mitin temel özelliğidir. Bu mitin 

izahedicilik (etiyoloji ile ilgili) fonksiyonu denir. Fonksiyon mitin iç 

alametini açıklayandır. Anlatmak özelliği efsane ve rivayetlerde de 

vardır. Bunlarda hem mitin kendi mantığı, hem de efsane ve rivayetin 

mantığı izah ediliyor. 

Mite, rivayete ve efsaneye motif özgüdür. Mitte motif konusu 

arkaik içeriğin tipinden bağlıdır. O, yaratıcıdır, faaliyettedir, folklorda 

ise donmuş durumdadır, arsa içindedir, onu işaretlendirir, metnin 

içeriğine ait küçük formül - söz-formüldür, hareketin anına bağlıdır, 

adına mitolojik motif de söyleyebiliriz. 

Motif arketipi ve mitolojik metin altı işaretleri aynı grupta 

nitelendiren formdur. Mitte motif nispeten karmaşık bir kavramdır. 

Efsane ve rivayette ise, o basit bir kavramdır. Rivayetlerde daha çok 

sosyal motiflerden kullanılıyor. Metin restore oluna bilmiyorsa, motifi 

anlatmak zordur. Mitte motifler birbiriyle bağlantılıdır. Motifte 

metinden dışında izahedicilik fonksiyonu yoktur, motifde mit ve 

olayla ilgili kısa bilgi yansır. Efsane ve rivayetlerde ise mit motifleri 
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olay hakkında sonradan bilgi bilinçte şekillenmiş toplumsal görüşlerle 

telafi ediliyor. Böyle düşünmek olur ki, tarihsel bilinç sürecinde 

herhangi mitolojik görüşmesi restore etmek motif aracılığıyla 

mümkündür. Motif anlayışı mit içeriğini hafızada restore etmek için 

kullanılan kodlandırılmış bilgidir. 

İşte mit bu kodlu bilgileri eski metin biçimi ile ace bilir. Efsane 

ve rivayette mit motifi metnin içinde proyeksiyalanmış şekildedir, 

efsane metinlerinde motif kapalıdır, metnin alt katmanındadır. Onun 

anlatması sondan başa doğru yönleniyor, motif başta görünüyor, onun 

açıklaması ise sonda verilir, rivayette ise bu mekanizma efsanedeki 

gibidir. Rivayet motifleri kendi yapısına göre mit ve efsane motifleri 

daha farklıdır. Örneğin, mit ve efsane motiflerinde görecelik vardır, 

motif değişken karaktere sahiptir, rivayet motifleri ise sabit olarak 

kalıyor, hiçbir janra ilave oluna bilmiyor. Rivayet motiflerini mit ve 

efsane motiflerine yaklaştıran unsurlar vardır. Bu arsa hattının basit 

olmasında, sorunun çözümünde, sanatsal biçimde, karakter yaratmada, 

karakter ve doğa bağlılığında, gerçeğe münasebette tespit ediliyor. 

 Mit, rivayet ve efsane motiflerini ancak işlevlerine göre 

ayırmak mümkündür. Mit motifinin fonksiyonu mitin etiolojilik, 

izahetme özelliğinin oluşmasına, efsane motifi inanç fonksiyonunun 

olgunlaşmasına veya restore edilmesine, rivayet motifi ise onun 

tarihçilik fonksiyonunun kabartılmasına hizmet ediyor.  

Mitte, rivayette ve efsanede model meselesi onun yapısı, içeriği, 

biçimi vs. ile ilgilidir. Örneğin, dağla ilgili mitlerde model kendi 

içerik ve şekline göre hayvanlar hakkındaki mitlerin modelinden 

seçilir. Demek ki, model aynı grup mitleri birleştiren formdur. 

Modelcilik dendiğinde ise bu metinlerin sisteme kavuşturulması, 

birlikte analiz edilmesi vs. anlamak olur. Modelciliği daha çok efsane 

metinlerinde yapmak olur. Çünkü aynı konuya ilişkin, fakat içinde 

birçok mitolojik görüşmeler olan efsanelerde dağın çocuk doğması, 

kutsallığı, pınarın, ağacın yaratıcı olması, insan olarak tasavvur 

edilmesi özelliklerinin olması metinlerde dağ, ağaç, pınar modellerini 

meydana getirir. 

 Mit, efsane ve rivayet metinleri arasında bir ortak bağlılık 

vardır. Mit, efsane ve rivayetler arasındaki ortak bağlılık metin 

sorununda da dikkati çekmektedir. Öyle ki, mit metinleri kendi 

içeriğine göre hangi gruplara ayrılıyorsa, efsane ve rivayet 

metinlerinin de genel içeriğinde bu gruplar yansımaktadır, asıl bundan 

sonra genel konulardan konuşmak olur. Aslında mitte metin anlayışı 
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tesis içeriktedir. Herhangi bir mit metninin olup - olmaması bilinçte 

onun nasıl kavranılmasından bağımlıdır. Bu ise konuşanın sorunu ile 

doğrudan ilişkilidir. Mite nispeten efsane ve rivayet metinleri sözlü 

bellekte sağlam koruna bilir. 

Bu metinler arasındaki ilişkiyi dönüşüm yerine getiriyor. 

Dönüşüm sırasında metnin herhangi bir detayı başka metne geçerken 

içerik ve biçimini değiştire bilir. Eğer dünya görüşünde bu detaya 

ihtiyaç yoksa, dünya görüşü metinde aks olunmuyorsa, detay ya 

unutulmuş ya da kendi içeriğini değişmiştir. Bunu daha çok rivayet 

metinlerinde gözlemlemek oluyor. Ancak efsane metinlerinde mitten 

dönüşüm konusu mitin yapısının efsanede restore edilmesi süreci ile 

ilgilidir. Mitte olayın sonucu tarihi bellekte korunuyor. Efsane 

metinlerinde de korunan sonuç ilk olarak hatırlanıyor. Onun 

anlatılması ise mitin restorasyonuna değil, olayın sanatsal - fantastik 

izah edilmesine dayanır.  

Dönüşümünün bir alameti de efsanelerdeki inkarnasyon, 

reinkarnasyon ve inisiyasyon süreçlerinin efsane ve rivayet 

metinlerinde tekrarlanmasıdır. Mitlerde çeşitli zoomorf hayvan ongun 

ve totemlerin inkarnasyon ve reinkarnasyonu belirli mitolojik 

görüşlerle ilgilidir. Bu mitolojik dünya görüşü efsanelerde de 

kahramanların kendi ecdadına dönmesine yardım etmiş olur. 

İnisiasyon süreci ise hem mitte, hem de rivayet ve efsanelerde aynı 

rolü yerine getirir. Bu metinlerde kahraman, imge inisiasiya sırasında 

geçici ölüyor, başka şekilde yeniden doğar. Alt mitolojik tasavvurda 

de insanla totem ve ongun arasındaki ilişki insanın toteme (canlı 

reinkarnasyon), totemin insana (canlı inkarnasyon) dönüşmesi mitten 

önceki doğal süreç olup, kuşa, hayvana dönmeyi doğrudan (bilinçte 

yok) yansıtmıştır. Bu sürecin mümkün olduğunu kanıtlayan kutsal 

kişiliklerin (kuşa dönüp Mekke'ye namaz kılmaya giden şeyhler 

hakkında rivayetler buna örnektir) ve ayrıca Hacı Bektaş Vali'nin kuşa 

çevrilme yeteneğinin olması da onaylıyor. 

Görüldüğü gibi, mite ait özelliklerin çoğunu rivayet ve efsane 

metinlerinde de izlemek mümkün oluyor. Somut olarak eski rivayet 

metinleri mit metinlerinin kendisi olduğundan veya mit metinlerine 

yakın olduğundan onların arasında ciddi bir fark hissedilmiyor. 

Rivayetten farklı olarak, efsane folklor olayı ve janr tipi olduğundan 

onunla mit arasındaki ilişki ancak mitolojik zamana ve mekana 

dayanıyor. Efsane metinlerinin arkaizmi onun dayandığı mit - ritüel 

ilişkilerinin mitolojik kökleri ile ilgilidir. Bu süreci metin üzerinde 
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izleyen prof. S. Paşayev Sara, Sara’yla ilgili olan mit, efsane ve 

rivayetlerin eski törenlerle bağlı olduğunu yazıyor (Paşayev, S., 2007: 

237). S. Paşayev'in kanaatine göre, Sara’nın babası tarafından suya 

atılması su tanrıçası Nahid’in şerefine yılın belirli mevsiminde kızların 

akarsuya kurban verilmesi töreni ile ilgilidir (Paşayev, S., 2007: 238). 

Bunun nedeni mitolojik dünya görüşmede anlatıldığından başka 

yoruma ihtiyaç duyulmuyor, yani ritüel olay ve metin - fantezi 

arasındaki ilişki imge yaratmaya etkiliyor. İlk aşamada su tanrıçası 

hakkında mitolojik fikirler ortaya çıkar, eski ritüel sırasında onun 

şerefine koşulan türküler şiirselleştirilir ve mitolojik imge sonradan 

kendi ilk versiyonundan uzaklaşarak, başka metin tipinde yeni renkli 

imgeye dönüşüyor. 

Mit, efsane ve rivayet metinleri arasında olan bağlılığı onların 

aynı mitolojik kökten, dünya görüşmeden türemesi ile izah etmek 

mümkündür. Onlar arasındaki başlıca fark ise odur ki, mit restore 

olunuyor, rivayet ve efsane ise bellekten belleğe aktarılarak söylenir. 

Yukarıdaki analizden de görüldüğü gibi efsane ve rivayetlerin yapısı 

mitin sahip olduğu özellikleri, arkaik arsayı kendisinde yansıtmakla 

bilinçte oluşan yeni metin tipi temelinde şekilleniyor. 

 Aynı arsa hattının hem mit metninde, hem rivayet metninde, 

hem de efsane metninde tekrarlanması arsa tipolojisinin oluşmasına 

neden oluyor. Efsanelerdeki idrak edilmiş "mitolojik gerçek" rivayet 

ve efsanelerde fantezi şeklinde izah ediliyor. Efsanedeki fantezi 

unsurları sanatsal süreçte rivayet ve efsane metinlerine dahil oluyor, 

böylece efsane ve rivayetlerde gerçek olayların fantastlaşdırılmış şekli 

ile karşılaşıyoruz. Bu anlamda S. Paşayev'in M. Rafili'den verdiği 

alıntı hikâyenin gerçeklikle ne derecede bağlı olduğunu gösteriyor: 

"İlkel insanlar tarihi olayları bir hikâye şeklinde birbirine naklederler. 

Bu olaylar giderek efsaneye dönüşerek, nesilden nesile, ülkeden 

ülkeye geçiyor ve yayılıyor" (Azerbaycan türklerinin halk rivayetleri, 

2011: 14). Burada efsane bağımsız janr olarak mit ve rivayetten 

(henüz terim gibi ifade etmemiş nakletme anlamında) oluşur. Bilindiği 

gibi rivayette de tarihi olayları yansıtmak eğilimi vardır. Arkaik 

görüşmelerde epos düşüncesinden ayrılan insanın düşüncesinin ürünü 

rivayet şeklinde yayılır. Fakat rivayetin janr olarak şekillenmesi 

efsaneden sonraki süreçtir ve bu süreç devam edicidir. Bu konuda V. 

Y. Propp yazıyor ki, bu durumda efsane "rivayet" veya "kıssa" 

terimlerine yakındır (Propp, V.Y., 1955: 376 - 379). 
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Mitte olduğu gibi efsaneler de kapalı ortamda oluşuyor. V. Y. 

Propp bu kapalı ortamı köylü hayatıyla ilişkilendiriyor ve yazıyor, 

efsane köylü dünya görüşünü öğrenmek için son derece değerlidir 

(Propp, V.Y., 1955: 376 - 379). O, hıristiyan dinini tebliğ eden 

efsaneleri dini efsaneler hesap ediyor. Fakat böyle dini efsanelerden 

farklı olarak, Azerbaycan dini efsaneleri sadece dini görüşleri değil, 

dinin kutsallaştırdığı adamları da kahramana dönüştürüyor. Böyle 

kişiler şerre karşı çıkıyor, adaleti restore eder vb (Azerbaycan sözlü 

halk edebiyatı antolojisi, 2004: 15). Bazen dini efsanelerde hayır ve 

şer motiflerinden, dünyanın oluşmasında Allah'ın rolünden, şeytanın 

hareketlerinden söz ediliyor. Bu tür efsaneler konusuna göre evren 

içerikli efsanelere yaklaşıyor. Aslında bunlar konusuna ve ideyasına 

göre en eski efsaneler. Dini efsanelerde halkın sosyal yaşamı 

terennüm ediliyor ve genel yaşam sorunları çözülür. Bu efsanelere 

tipolojik açıdan da yaklaşmak mümkündür. Dini ve dünyevi hayatı 

idrak etmenin psikolojik yöntemleri efsanelerde özel yer tutuyor. 

Sosyal içerikli efsaneler kendisinin ütopik karakteri ile de seçilir 

(Rivayette ütopya yok, somut istek ifade ediliyor). Efsanelerde ütopya 

iyi yaşama ulaşılmazlık gibi ilkel tefekkürde anlaşılarak folklorda da 

yansır.  

Burada efsanede ütopya hem de somut şekilde yansıyan arzudan 

uyandır. K. V. Çistov ayrı ayrı halkların ütopik karakterli efsanelerini 

onları birleştiren farklı yönlere göre, hem de somut özellik ve formlara 

göre millî sayıyor ve bu efsaneleri halkın kendisinin karakteristik 

gelişimi ile belirlemeyi önemli buluyor (Çistov, K.B., 1967: 14). 

Örneğin, o rus efsanelerinin içeriğini halkın ulusal gelişimine uygun 

olarak ve oradaki ütopik istekleri dikkate alarak 3 tipte nitelendiriyor: 

"Altınçağ", "uzak toprak" ve "kurtarıcılar". Fakat bu demek değildir ki 

bu tasnif Azerbaycan efsanelerine de ait olabilir. Azerbaycan 

efsanelerinde ütopik arzu ifade edilse de, bu, tamamen ütopik şekilde 

değildir, yerine gelmesi mitolojik düşüncede mümkün olan olay ve 

kıssalardır. Bu ise, o demektir ki, Azerbaycan ve rus efsanelerinde bu 

açıdan hiçbir yakınlık yok. Bu efsanelerde temel unsur millîliğe sahip 

olmadır. 

Rus folklorunda efsanenin janr özelliği gibi burada olan 

fantezinin putperestlik dininden değil, hıristiyanlıktan yararlanması 

esas alınır. R. Gafarlı rus efsanelerinde olan bu özelliğin 

putperestlikten kalan bazı inançları, gelenekleri inkar etmediğini 

yazıyor (Gafarlı, R., 1999: 196). Hıristiyan dininin güçlü gelişmesi ile 
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iki dini sistemin sentezi olarak oluşan efsaneleri, özellikle kuş, hayvan 

nesilleri ile ilgili, bitkilerin kökenini anlatan efsaneleri rus folklorunda 

natural predaniya (rivayet) adlandırmışlardır (Anikin, V.P., Kruglov, 

Y.G. 1987: 222). 

 R. Gafarlı efsanelerin rus folkloru için tipik olan özelliğini 

şöyle sınıflandırıyor: 

 1. Efsaneler insanların dine ruhen bağlılığından, bir başka 

deyişle, dinin etkisinden oluşur; 

 2. Onlarda tek tanrılı din sistemlerinin (hıristiyanlığın, İslam’ın) 

ahlaki - etik kuralları ve ilkeleri onaylanıyor; 

 3. Fakat bir folklor janrı gibi içeriğinde dini değil, günlük 

hayatı, laik talebi karşılamak amacı taşıyor; 

 4. Efsanelerin "halkın muhalif görüşlerini ifade etmesi" de onun 

önemli janr alameti sayılır (Gafarlı, R., 1999: 199). 

Putperestlikten (mecusilik vs.) tek tanrılı dine geçerken dini 

rivayetler de efsane motiflerini organize etmiş, uygun efsanelere 

dönüşmüştür. Burada dini rivayetlerle bu tür efsanelerin sınırını 

belirlemek zordur. Bize öyle geliyor ki, bu tür efsane motifleri daha 

arkaikdir ve dini rivayetlerin kendisinin oluşmasına etki ediyor. 

Efsanelerdeki yer adları vb. daha eski dönemlerle çakışıyor, 

rivayetlerde, özellikle dini ve tarihi rivayetlerde ismi geçen kale, şahıs 

ismi vs. halkın tanıdığı adrestir. Mitolojik rivayetlerde ise demonik 

varlıklar daha çok mit kuruluşlarının kalıntılarıdır. Böylece, rivayetler 

geçmişle şimdi arasında ilişki kuran janr gibi şekilleniyor. 

Rivayetlerde geçmişle herhangi ilişki geriye dönük bir şekilde şekilde 

kurulur ("Babam söylüyordu ki" gibi ifade araçları bu retrospektivliyi 

yansıtıyor). 

R. Gafarlı arkaik çağlarda rivayet motiflerinden biri olarak 

şekillenen, uzak geçmişteki tarihi olayları yansıtan oğuzlarla (uğuz) 

ilgili rivayetleri mit - ritüel ekseninde alarak tarihi olaylar ve 

şahsiyetler hakkındaki rivayetlere dahil ediyor (Gafarlı, R., 1999: 

332). 

Her efsane ve rivayetin temelini bir mitolojik görüşme, somut 

söylersek, mitolojik düşünce teşkil ediyor. Mitolojik düşünce ise 

metin biçiminde mitlerde yansır. Aynı bir mitolojik düşüncenin bazı 

farklarla hem mitte, hem efsanede, hem de rivayette yansıdığının şahit 

oluyoruz. Bu süreç mitte yansımış dünya görüşün efsane ve rivayete 

dönüşümü şeklinde gerçekleşir. Demek ki, kendiliğinde mit ilktir, 

efsane ve rivayet ise metin tipi gibi onun türemesidir. Mitin metin 
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işareti asatirdir. Mitle efsane ve rivayet arasındaki yakınlık mitten 

kaynaklanıyor. Asatir mit değil, mitte yansımış mitolojik dünya 

görüşü sisteminin saklandığı görsel kalıptır. S. Paşayev yazıyor ki, mit 

sadece güneş, ay, yıldız, ilahlar panteonu, genellikle, doğada yaşanan 

çeşitli olay ve kıssalar hakkında öyküler toplusu değildir. Asatir 

aslında doğa veya yaşam olaylarına kişilerin bakışını, hayali bir 

şekilde yansıtan sözlü hikâyetlerdir (Paşayev, S. P., 2007: 11). Bu 

sözlü hikâyetler çeşitli içeriklerde - kozmogonik, etnokonik, takvim, 

eskatoloji şekillerde fonksiyonlaşır, hazır kalıplara sığdırılıyor. Asatir 

mitolojik düşünce, metin işareti gibi gayri - eşit dağıtıyor. Bu, 

hafızadan bağımlı olan bir konudur. Hafızada saklama bütüncül 

olduğunda herhangi bir dünya görüşü modeli kalıba tam bulunuyor. 

Mit dünya görüşünden konuşurken bazen mite eşdeğer olarak asatir 

deyişinden - mit teriminin metne verilen adından da kullanılır. 

Mitler insanın günlük hayat faaliyeti ile ilgilidir. Hareket hayat 

faaliyetinin dinamiği olup, insanların meşguliyetinin temelini 

oluşturmuştur. Avcılık ve başka meşguliyet alanları ile ilgilenirken av 

ile insan arasındaki düşüncedeki bağlılık manevi birliğin niteliği gibi 

arkaik tasavvurların genişlemesine neden olur. Demek ki, hareket mit 

düşüncesinin temelini oluşturuyor. Doğa hakkında magik düşünen 

insan kendi hareketlerinin toplusunu ilk yaratıcılığında yansıtıyor. Bu 

yaratıcılık karmaşık  süreç olup, hem de arkaik düşüncenin karmaşık 

lığına neden olabilir. Bu arkaik düşüncenin ilk örneği ise epos 

düşüncesinde ortaya çıkıyor. Epos düşüncesi (bu, şimdiki epos, destan 

anlamında değil, tüm tasavvurları, kavramları bir toplu halinde 

birleştiren karmaşık  düşünce sistemidir) ilkel insanın mitolojik dünya 

görüşünü, faaliyet alanını, kahramanlık olaylarını, doğa ve toplum 

ilişkilerini vs. kendinde içeriyor. Epos düşüncesinde gelişim zordan 

kolaya doğru gidiyor. Önce ilk insan uzayı tüm karmaşık lığı ile idrak 

ediyor, sonra onu imgeye çevirir ve düşüncesinde birleştiriyor. Daha 

sonra bu düşünceye doğayla bağlılık da eklenir. Bütün bunlar bir 

karmaşık lık içinde birleştikten sonra her neden ve sonucun ayrı idrak 

edilmesi süreci yaşanıyor. Böylece, epos düşüncesindeki karmaşık lık 

ayrı ayrı doğa olayları şeklinde bilinçte kavranılır. Somut mit 

yaratıcılığı epos düşüncesinin parçalanmasından sonraki süreç olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu ise eski insanın yaratıcılık imkânlarının 

genişlemesi demektir. Bu anlamda mit, rivayet ve efsaneler arasındaki 

bağlılığın genetik nitelikte olduğunu kayıt ediyorlar. Fakat bunlarda 

sadece genetik bağlantı yok, hem de tipolojik ilişki vardır. Aynı arsa 
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hattının hem mit metninde, hem rivayet metninde, hem de efsane 

metninde tekrarlanması arsa tipolojisinin oluşmasına neden oluyor. 

Efsanelerdeki idrak edilmiş "mitolojik gerçek" rivayette tarihi gerçek, 

efsanelerde ise fantezi şeklinde izah ediliyor. Efsanedeki fantezi 

unsurları sanatsal süreçte rivayet ve efsane metinlerine dahil oluyor, 

böylece efsane ve rivayetlerde gerçek olayların fantezi edilmiş şekli 

ile karşılaşıyoruz. 

Efsane ile rivayetin arsa, motif, imge veya tip açıdan 

öğrenilmesi de onların arasında uyumun karıştırılmasına yardım etmiş 

olur. Bu ise iç tipolojik uyumdur. Arsa, motif ve tip yönden halkların 

efsane ve rivayetlerinin araştırılması uluslararası katalogun sistemi 

içerisinde mümkündür. Örneğin Azerbaycan efsane ve 

rivayetlerindeki Süleyman peygamber'in kuşlara başkan seçmesi, 

isimler vermesi vb işlevleri Doğuya özgü öykünün tekrar edilmesi gibi 

gözden geçirebiliriz. Biz metinlerdeki arsalardan onların dinamik 

gelişmesini izleye biliyoruz. Azerbaycan metinlerindeki kuşlara 

başkan seçmek motifi dinamik değildir,  onun için bu motif arsalarda 

işlevsel değil, değişime uğramıyor. Bu nedenle biz benzer 

metinlerdeki motif tipolojisinden, onların benzer yönlerinden 

konuşamaz biliyoruz. Motif tipolojisinin temel şartı aynı içerikli 

efsane ve rivayetlerde onların farklı yönlere sahip olmamasıdır. Hem 

efsane, hem de rivayet arsa ve motiflerinin doğrudan mitolojik arsaları 

ve motifleri temelinde kurulması şüphesizdir. Mitin önce, efsanenin 

ikinci olması ise rivayetin yerini netleştirmeye pek o kadar yardım 

etmiyor. Mitin ve efsanenin de rivayet edilme imkânı gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu durumda rivayet tarihi bir konum kazanıyor, bu 

sırada onun mit tarihine arkadaşlık ederek, hem efsanenin janr olarak 

şekillenmesini, hem de kendisinin bağımsız bir janr olarak kalmasını 

görüyoruz. 

Efsaneler mitlerden sonra, tarihsel bilincin oluştuğu dönemde, 

mitlerin masala geçiş aşamasında meydana gelmiştir. Mitler artık 

kendi misyonlarını yerine yetirmış, tarihsel evrim ve insan 

düşüncesinin gelişimi mite dünya görüşü olarak görmeye son vermiş, 

basit ilkel dünya görüşleri, dini düşünüşü genel bir yapıya sahip olan 

İslam inancı telafi etmiştir. Mitler hacimce geniş, çok boyutlu arsaya 

sahip olduğundan herhangi bir bilgiyi kısa sürede tamamlamaya 

imkân vermiyordu. Bu nedenle yeni bir janrın oluşmasına ihtiyaç 

duyuluyordu ki, bunlar efsane ve rivayetler olmuştur. 
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 Efsanelerin mayasını inançlar teşkil ediyor. İnançlara amel 

edenler ve amel etmeyenler efsanelerde taşa, ağaca vb. dönüşe bilir. 

Örneğin, çoban inanca uymadığına göre taşa dönüşür (tabu) veya gelin 

amel eder, bu inanç onu ağaca çeviriyor (yahut kuşa). Efsane ve 

rivayetlerin bir özelliği de şudur ki, çeşitli zaman çevresinde oluşan bu 

örnekler zamanın sonraki etkilerine maruz kalarak, biçimini, 

üslubunu, hatta dil özelliklerini, sanatsal ifade araçlarını arttırır veya 

azaltır, olgunlaşıyor, önceki versiyonundan seçilme olanağına sahip 

oluyor. 

Efsanelerde hayal, duygu halkın fantezisinde birleşiyor. 

Efsanenin tarihe yaklaşımından bahseden Y. V. Çemenzeminli 

belirtiyor: "Masal ve efsaneler gibi zaman ve mekan tanımayan halk 

edebi örneklerine ihtiyatla yaklaşmalıyız. Bunlarda belli tarihsel 

inançların izi görüne bilir" (Çemenzeminli, Y. V., 1977: 72). 

Folklorda mit, efsane ve rivayetlerin araştırılması önemli ölçüde 

özel ağırlığa sahiptir. Efsane ve rivayetler halkın tarihinin en eski 

çağlarını yansıtan sözlü halk yaratıcılığıdır. Bu açıdan efsane ve 

rivayetlerin öğrenilmesi bu halkın geçtiği tarihi yolun da izlenmesi 

demektir. Her halkın kendine özgü tarihsel gelişim yolu vardır. Fakat 

bu kendine halkları birleştiren kültürel ilişkilerin rolü de büyüktür. 

Her gelişmiş halkın tarihsel geçmişi onun sanatsal biçimde yarattığı 

örneklerde korunulur. Bu, özellikle Azerbaycan halkının ulu 

dedelerinin yarattığı sözlü edebiyat örneklerinde kendi sanatsal aksini 

buluyor. Zenginlik bakımından efsane ve rivayetler folklor janrları 

içerisinde etkili anlatımı, tarihi gerçeğe yaklaşımı yansıtması, 

mitolojik dünya görüşü vb. açısından seçilen değerli janrlardan biridir. 

Bahsettiğimiz bu özellikler dünya folklorunda efsane ve folkloru 

birbirine bağlayan temel tipolojik niteliklerdendir. Araştırmalardan 

anlaşıldığı üzere, Azerbaycan mit, efsane ve rivayetleri kendi form 

özelliklerine göre eski dünya görüşünü yansıtan, popülerlik kazanan 

sistemli sözlü halk yaratıcılığının değer verilen küçük formlarından 

biridir. Mit, efsane ve rivayetlerin araştırılmasında temel araştırma 

nesnesi onların biçim ve içerik özellikleridir. Her iki yön bu türlerin 

yayılmasının iç özelliği olarak kutlanmalıdır. Efsane ve rivayetlerin 

formları çok çeşitlidir. Onları tarihsel isimiz efsaneler, mitolojik yapılı 

efsaneler, evren içerikli efsaneler, tarihi efsaneler, şahsiyetlerin, 

kahramanların hayatından bahseden efsaneler, tarihi rivayetler, 

mitolojik rivayetler, yarı efsaneye dönmüş rivayetler vb. isimler 

altında somut biçime sahip örnekler olarak tespit edilebilir. Efsane ve 
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rivayetlerin bu janr biçimleri aynı zamanda onların biçim özelliklerini 

de bünyesinde yaşatıyor. Janrın biçim özellikleri onların türlerinin 

özelliklerinden bağlıdır. Örneğin tarihsel isimiz efsaneler biçimine 

göre küçük yapılı olup, metnin etkili anlatımına hizmet ediyor. Bu 

türlerin temel biçim özelliklerinden biri de onların şiirsel üslubudur. 

Bu da onların tarihi - tipolojik karakterini yaratan sanatsal 

formlardandır. Bu sanatsal biçim onların bugüne kadar canlılık 

kazanmasına yardım ediyor. Efsane ve rivayetlerdeki bu elementler 

sade dil formundan yararlanarak, karmaşık  düşünceleri ifade eden 

etno sosyal, etno psikolojik anlamları ifade etmektedir. Efsane ve 

rivayetlerde biçim ve içerik diyalektiğini yansıtan ortak formüller 

sanatsal biçimini semantik anlayış içeriğinde ortaya çıkarıyor (ritüel, 

tören vb. etno sosyal formüllerin unutulması, böylece yapının 

poetikleşmesi aracılığıyla). Efsane ve rivayetler sanatsal geleneksel 

formüllerle - fonetik, sözcük ve gramer araçlarla dilde ve hafızada 

gerçekleşiyor ve anlam - içerik yaratıyor. Burada temel faktörler - 

üslup yaratıcı faktörlerdir. Örneğin, sözlü halk yaratıcılığının 

gelenekselliği, bireysel özellikleri, ifa üslubu, situativliyi, lehçe 

özellikleri, konuşanın tutumu, imge - konuşan diyalektiği sanatsal 

formun üslup yaratıcı belirtileri olarak öne çıkıyor. Burada hem 

duyarlığın atanması, dini - ideolojik bakışların açıklaması sanatsal 

folklor metninde konuşan tarafından tebliğ etme aracı olarak efsane ve 

rivayetlerin iç ve dış (biçim ve içerik) yönlerinin belirlenmesine 

yardım ediyor. Bu sırada imge, arsa, motif ve metin benzerliklerinin 

efsane ve rivayetlerin dış açılarının araştırılmasında ne gibi avantaja 

sahip olması dikkatte olmalıdır. 

 Bir rivayette denir: "Bir gün insan oğlu düşünüyor ki, herşeyin 

padişahı, büyügü var. Kuşların da gerek padişahı olsun. Bütün kuşları 

toplayıp diyor ki, ikinizden hanginiz daha yukarı çıkarsanız onu 

padişah koyacağım. Kuşlar razı olur. Uçuyorlar, ancak kartal 

hepsinden yükseğe uçuyor. Bu demde insan oğlu görüyor ki, kartalın 

tüyleri arasından cırt - cırt kuşu çıktı, ta yukarı uçtu. Bunu kuşlar da 

gördü, kıpkırmızı oldular ki, bundan bize padişah olmaz (Asatirler, 

efsane ve rivayetler, 2005: 73 – 74). Rivayetten de görünüyor ki, ilkel 

insanın düşüncesinde kuşların padişahını seçmekte amaç insanla tanrı 

arasındaki mitolojik yakınlığı daha da canlandırmaya hizmet edır. Bu 

metinlerde kuşlara padişahı peygamberler seçerler. Bu da insanla tanrı 

ilişkilerinin mitolojik şiirsel düşüncede kuşlar aracılığıyla 

gerçekleştiğini gösteriyor. İnsanoğlu yerdeki padişahların özelliğini 
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hatta kuşların da padişahına ait ederek insanla kuş arasındaki manevi 

benzerliğin sanatsal çözümü bulmuştur. Bu motif "Bey kuş" 

rivayetinde de çözüm bulmaktadır. Rivayette denir ki, eski zamanlarda 

kuşlar arasında "ortak hükümdar kuşlar" olurmuş. Böyle "hükümdar 

kuşları" tüm kuşlar anlaşıp seçirlermiş. Öyle ki onlar kendi 

hükümdarlarını seçtiler, onun emirlerini görüşsüz icra ediyorlarmış. 

"Hükümdar kuş" çok öfkeli. Bu itaat etmeyen kuştan meclis'e 

neden geç geldiğini haber alıyor. Kuş ise cevap yerine hoplayıp yerini 

değiştiriyor. İkinci ankette de yerini değiştirmekle yetiniyor. Bu 

hareket hükümdara çok karanlık bir iş gibi görünüyor. Bu yüzden de 

onun bu hareketine ilgiyi daha da artıyor. "Hükümdar kuş" üçüncü kez 

kuşun meclise gelmemesinin nedenini değil, niçin kuşun hoplayıp 

yerini değiştirdiğini haber alıyor. Nihayet meclise gelmek istemeyen 

kuş kurtuluş yolunun bulunduğunu hissederek bilge bir görkem alıyor 

ve söze başlıyor: 

- Merhametli hükümdar, ben meclise geldiğinde siz çok öfkeli 

idiniz. Bildim ki, cezadan çıkış yolum yok. Bu nedenle yerimi de üç 

kere değiştim ki, belki bu üç yerin biri bana düştü. Eğer düşerse, 

demek ki cezadan kurtulurum (Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 

103). 

 Süleyman peygamber'in de kuşlarla ilişkine ait birçok rivayetler 

vardır. Örneğin "Süleyman peygamber'le baykuş" rivayetinde 

Süleyman peygamber kovduğu ceylanı mağarada kaybediyor. Ceylan 

bazen kız şeklinde, bazen yaşlı karı şeklinde Süleyman peygamber'e 

görünüyor. Kız (karı) peygambere nişan yüzüğünü vermesini rica 

ediyor. Sonra ona kuşların etinden duvar, kemiklerinden kale yapmayı 

emrediyor. Süleyman peygamber kuşları toplar, sadece baykuş 

gelmiyor. Baykuş peygambere üç soruyu olduğunu, bulursa geleceğini 

söylüyor: Dünyada ölü çoktu, yoksa diri? Yıkıntı çoktu ya şenlik? 

Kadın çok ya erkek? Üçüncü sorunun cevabında Süleyman peygamber 

anlıyor ki, kadının sözü ile kuşları kırmak olmaz (Azerbaycan 

mitolojik metinleri, 1988: 95 - 97). 

Efsane metinlerinin başında hatta nakledecek olayın mitolojik-

sanatsal, gerçeğe uymayan hayali tarifi veriliyor. Örneğin "Anne taş" 

efsanesinde el kızı düşmandan kendi namusunu korumak için 

Allah'tan taşa dönmeni rica ediyor. Bu olayın mitolojik-hayali gerçeğe 

uygun tasviri şöyle verilir: "Şeki'nin Ohud köyü yakınındaki ortaçağ 

Alaköyüt yerleşim yeri etrafında "Birlik yolu" denilen vadide göğsüne 

beşik sıkılmış anneni hatırlatan iri taş parçası vardı. Halk arasında bu 
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taşa "Anne taş" adı verilmişti" (Şeki folkloru, IV, I. 2000: 114). 

Efsanenin varoluş mekanizması şöyledir: Taş anne figürünü 

hatırlattığından, sanatsal bilinçte mitolojik bilince özgü olayın sanatsal 

yorumu başlıyor. Gerçekte yaşanan saldırı olayları neslin hafızasında 

sanatsal biçime giren taş figur anne fügurunun şahsında imgeye 

dönüşüyor. 

Efsanenin yapısında anaerkillik  döneminin de şartlarından 

kullanılır. "Nohur gölü" efsanesinde prens Nohur onu almak 

isteyenlere kardeşi ile güreşmeyi, kim yıkarsa ona evleneceğini 

bildirir. Görüldüğü gibi, efsanenin ana motifinde bir şart var. Bu şart 

bütün efsanelerde veriliyor. Bu efsane rivayet tipindedir. Metnin sonu 

Nohur gölünün oluşmasına sebep olan olayın açıklaması ile sona 

eriyor. Sevgilisinin ölümünden sonra Nohur’un gözlerinin yaşı aşıp - 

taşıyor. Nohur kendi gözyaşlarında boğulur. Bu olay, süreç şarttan 

doğan sonucunun sanatsal yorumu olarak dikkati çekiyor (Şeki 

folkloru, IV, I. 2000: 125 - 128). 

 Efsane ve rivayetler tip, motif ve janr elementlerine göre de 

öğrenilmiş ve araştırmaya cazip edilmiştir. Bu anlamda hatta rus 

folklorunda rivayetlerin özel motif göstergesi hazırlanmıştır. Bu 

göstergede rivayet motiflerinin tipleri tespit edilmiştir (Paşayev, S., 

2007: 24). Hazırladığımız efsane ve rivayet motiflerinin içinde ise 

rivayet motiflerinin tipleri 300'den fazladır. 

Efsane ve rivayetlerin toplanması onların janr üzere 

sınıflandırmasında önem arz etmektedir. Efsane ve rivayetlerin 

toplanılmasının janrın özelliklerinin araştırılmasında olan önemi 

konunun bir tarafıdır. Bu işin güncelliği daha çok tüm metinlerin 

derlenmesinden sonra bu malzemelerin temelini oluşturan efsane ve 

rivayet motiflerinin türlerini, yapısını, özelliklerini, birbiri arasındaki 

karşılıklı ilişkileri ortaya çıkarmakta kendini gösteriyor. Farazi 

hesaplamalarıma göre, Azerbaycan efsane ve rivayet metinlerindeki 

motiflerin sayısı 500'den fazladır. Toplanan metinler içerisinde 

alternatifler de vardır. Alternatifler ise bu metinlerin janr özelliklerinin 

ve onların motiflerinin mazmunca türlerinin genişlemesine yol açıyor. 

 Azerbaycan efsane ve rivayetleri kendi yapısına göre başka 

halkların efsane ve rivayetlerinden farklıdır. Azerbaycan'ın millî ve 

manevi değerlerini yansıtan bu metinler anlambilime göre derin 

içeriklidir. Bu metinlerde toplumsal yaşamımızın en eski katlarına 

iniliyor, bunlar halkın millî-mitolojik köklerini yaşatan gerçekleri 

yansıtıyor. 
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EFSANE VE RİVAYET MOTİFLERİ 

 Efsaneler kendi yapısına göre küçük hacimli de olsa anlam 

kapasitesi, yapı bakımından diğer türlerden ayrılır. Mitolojinin 

araştırılmasında mitten sonra önemli yeri efsaneler tutuyor. 

Efsanelerin semantik kuruluşundan bağlı olarak onların alt katındaki 

mitolojik içerik kompakt oluyor, kısa içerik taşıyor. Bu etkili anlatım 

motifin de temel şartıdır. 

Efsane motiflerine totem ve ongun dünya görüşüne dayanan 

efsanelerde daha çok rastlanıyor. Efsanelerin birçoğunda kahraman 

(kadın veya erkek) konulan yasağa uymaması nedeniyle kendisinin ilk 

doğana dönüyor. Efsaneler böyle dönüşüm sürecini masallardan farklı 

olarak, daha kısa yoldan yerine getiriyor. Bunun için hiçbir şart talep 

edilmiyor. Eğer sebep varsa, sonuç da yaşanmalıdır. 

Totemizm ile ilgili efsanelerde mitolojik motifler iki gruba 

bölünebilir bilir: Ağaçla ilgili totem motifleri, hayvanla ilgili totem 

motifleri. Bununla ilgili olarak efsane motifleri bu dağılım üzere 

metinlerde rastlanmaktadır. Efsanelerde ağaçla ilgili totemist 

görüşmeler daha eskidir. Bu efsanelerde ağacın totem olarak faaliyet 

göstermesi metinden açık olur. Bize öyle geliyor ki, ağacın totem 

olması sonraki dönemlerde sürekli olmamış, totemizmin hayvanlarla 

ilgili olması nedeniyle ağaçların bu fonksiyonu onların pire dönüşmesi 

ile telafi edilmiştir. Bunu ağaç pirleri ile ilgili efsanelerden de görmek 

mümkündür. 

 Efsanelerde ağacın totemliyi en derin katmanlarda gizleniyor. 

Onu ortaya çıkarmak için ağacın ilk mitolojik görüşmelerde oynadığı 

rolü belirlemek gerekir. Ağacın totem olması "Ağaç ihsanı" 

efsanesinden de belli oluyor. Hayvanlarla ilgili totemist görüşlerle 

ilgili motiflerde ise genellikle geyik, ceylan, kurt vs. tasvir ediliyor. 

Yani kahramanlar belli koşullar sonucunda bu hayvanlardan birine 

dönüşüyorlar. Kahramanlar hatta kuşlara da dönüşe bilirler. Toteme 

dönüş efsanelerde sınırlı sayıdadır, yukarıda sıralanan hayvan ve kuş 

dışında başka hayvana (yılana, kirpiğe) dönme az yaşanıyor. Bu da 

motifin metinde katılımından bağlıdır. 

Motifin iç yapısında kendini gösteren inkarnasyon ve 

reinkarnasyon süreci totemizm ile bağlıdır. Totem içerikli efsanelerde 

reinkarnasyon ile ilgili efsaneler motif ve konu açısından birbirini 

tamamlar, dağ inancı, su kültü ve ağaç kültü ile ilgili efsanelerde de iç 
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simgebilim motife tabi oluyor. Birbirine yakın olduğu için astral veya 

evren kökenli efsanelerde de bu mitolojik görüşmeleri motiflere göre 

öğrenmek mümkündür. 

 Motifin katılımına göre söyleyebiliriz ki, eski ecdadımızın 

totem veya ongun gibi inandığı keklik de efsanelerde konuşa 

biliyormuş. Bunu "Ardıç ve keklik" efsanesinden de göre biliyoruz. 

 Efsane motifleri mit motiflerinin temelinde oluşuyor. Efsanenin 

oluşması mitin işlevini tamamlaması ile ilgilidir. Mit bir dünya 

görüşü, inanç sistemi olarak yerini dini ve folklor dünya görüşüne terk 

ediyordu. Bu iki görüş arasında da çelişkiler kendini gösteriyordu. 

Dini dünya görüşmede ileri sürülen inançlar sistemi arkaik 

efsanelerdeki inançlar sistemi ile çakışmıyordu. Onun için de belli 

sosyal-psikolojik etkiler sonucunda mit bilinci işlevini durdurur ve 

yerini sanatsal bilince (efsaneye) veriyordu. Mitteki bilgiler yeni 

sanatsal sistemde fazlalık teşkil ediyordu, bu da motifin işlevini 

kaybetmemekle takım değişmelere, yeni yapısal şekillerinin 

oluşmasına neden oluyordu. Genelde motife mit ve efsanenin, 

rivayetin içeriğini hafızada restore etmek için kullanılan kodlanmış 

bilgi da diyebiliriz. 

 Efsane motifi mit metninin genelleştirilmiş hükmünü aks 

etdiriyor. Efsane metninin başında mitin ahlaki değeri ve özgün 

sonucu bitkin bir cümle ile verilir. Mitin ahlaki sonu efsanenin 

motifini oluşturuyor. Bu özellik daha çok totem efsanelerine özgüdür. 

Motif ise bu sonun mitolojik nedenini açıklıyor. Örneğin, efsanede 

totemin veya ongunun güzel gelin olması gösteriliyor, onu yad erkek 

gördükten sonra kuşa dönüşmeyi Allah'tan rica ediyor. Demek ki, 

böyle efsanelerde önce sonuç gösteriliyor, sonra süreç naklediliyor. 

Ama öyle efsane metinleri de vardır, onlarda yapının bozulması 

gitmiyor, süreç devam ettiğinden bile metinleri mit metinlerinden 

ayırmak olmuyor.  

Mit kavrama sürecinin gayri-tutarlı biçimi olup, objektif 

kavrama sürecinin bilinçte yansıyan manzarasıdır. Mit kurulma süreci 

sona erdikten sonra onun fantezi ile çevrelenmesi yaşanıyor, bu da 

tarihi gerçeğin fantastik idrak edilmesine yardım ediyor. 

 Mitlerin içeriği rengarenk olduğu gibi, efsane motifleri de aynı 

derecede çeşitlidir. Bu çeşitliliği aynı konunun, mitolojik görüşmenin 

kendisinde de görmek mümkündür. Taşla ilgili mitolojik bir ara "Taş 

gelin" efsanesinde taşa dönme ile, insanların taştan yaranıp taşa 

dönmesi düşüncesi ile ilgiliyse, "Kum-kum taş" efsanesinde taş insan 
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gibi konuşuyor. Efsanelerde taşa dönme motifi değişik şekillerde 

yaşıyor. Bazılarında taşa dönme kurtulmak ihtiyacından doğursa, 

diğer efsanede ("Çoban ve taşa dönen sürü") taşa dönme öç aracıdır. 

"Çoban ve taşa dönen sürü" efsanesinde ise taş ruhu ocak ruhuyla 

birlik teşkil etmektedir. Ziyarette ocak yakan çoban bu ocağa ihanet 

ettiği için taş ruhu onu cezalandırıyor. 

Efsanelerde taşa dönmenin biyolojik temeli ölümle yaşam 

arasındaki evrede vücutta maddeler alışverişinin tamamen durması, 

vücudun "taşlaşması"dır, yani bu aşamada vücut taşlaşsa da, ölmüyor, 

o, anabioz uyku durumunda olur. Böyle kişilere örnek olarak eski 

kahinleri örnek göstere biliriz. Budizm'de bu durum samadki denir. 

Eski kahinler de meditasiya aracılığıyla nirvana durumuna (ne ölü ne 

de diri, Hızır gibi) girerler (nirvana durumu - beyinde bilinç 

akımlarının sakinleştiği durum), uyanınca sanki taşın içinden çıkmiş 

olurlar. Mitolojide taşa dönme motifinin temelinde yatan bu tür 

"taşlaşma" eski magların maddi alemden manevi-ruhani aleme 

geçmesinde rol oynuyor. Taşa dönme motifinde animatizm 

elementleri de kendini gösteriyor. Ruhun bir bedenden, bir formdan 

diğerine geçmesine inanan ecdatlarımız taş ruhunu da ocak ruhu gibi 

canlı bilmiş, yer değiştirmeyi (burada ölüp dirilme, inisiasyonun eski 

formu da görünüyor) mümkün sanmıştır. Efsanede, hanın takibinden 

kaçan erkek ve kız Allah'a yalvarırlar ki, onları taşa veya kuşa 

çevirsin. Taşı önce söyledikleri için onlar taşa dönerler. Motif de bu 

özellikleri kendisinde kısa ve kompakt şekilde yansıtıyor. 

 Totemizm bilimde anaerkillik dönemi ile ilişkilendiriliyor. Bu 

ilkel toplumda yaşayanlar inanıyorlardı ki, kendilerinin ve 

çocuklarının ruhu çeşitli totemlerdedir. Eğer baba kendi ruhunu 

dirilmiş hayvanda koruyorsa ikisi her gün kadının ve çocukların hayatı 

için tehlike yaratıyorlar, eğer çocukların totem hayvanını baba yese, 

çocukların hayatı için tehlike oluşur veya aksine babanın totem 

hayvanını çocuklar yese, onun hayatına tehlike oluşur. Anaerkillik 

toplumu için karakteristik olan yön totemizm taşıyıcısı olan hayvan 

ruhunun canlı tasavvur edilmesidir. Biz bunu efsanelerdeki kuş ve 

hayvanların örneğinde görüyoruz. Bu efsanelerde içerik kuşa dönme, 

hayvana dönme motifleri temelinde şekilleniyor, kahramanlar 

rahatlıkla toteme, onguna dönüşe bilirler. Totemizm için diğer 

karakteristik özellik kan akrabalığı. Kan akrabalığı ise anne hattı ile 

doğrudan ilgilidir. Babanın totemi ayrı olduğu için o arka plana 

geçiyor. 
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Araştırmacılara göre, antropomorfizm de totemin insana dönüşe 

bilmesi ile ilgili olan bir konudur. D. E. Haytun yazıyor ki, önce 

allahları hayvan kılığında tasavvur ediyorlardı, sonra tanrıları insan 

cildinde tasavvur etmek oluştu (Хайтун, Д. Е., 1958: 51). 

 Dünya halklarının folklorunda köpek sütü ile beslenen 

kahramanlar hakkında çeşitli efsaneler yayılmıştır. Böyle efsaneler 

ecdad motifi ile doğrudan ilgilidir. "Üç kız" adlı Azerbaycan metninde 

de köpekle ilgili görüşmelerin izlerine rastlıyoruz. 

 Eski mitolojik izlenimlerde tanrıların, tanrıçaların hayvana, 

ağaca, kuşa vs. dönüşe bilmesi, ikili hayat süre  bilmesi ilk 

inanışlardan sayılır. Bu totem tanrıların gelişerek insanlaşmasını ve 

gerektiğinde önceki durumuna dönecek olmasını yansıtıyor. Bu ondan 

ileri geliyordu ki, totemist izlenimlerde cilddeyişme, antropomorfik 

izlenimlerin etkisi temel rol oynuyor. Antropomorfizm etkisiyle totem 

hayvan insan cildinde tasavvur ediliyor. Bunu "Başak hırsı" 

efsanesinde de gözlemliyoruz. 

Efsane insanın boğaya dönüşe bilmesi motifini bünyesinde 

yaşatması açısından burada özel bilimsel güncellik arz etmektedir. 

Efsane öküzle ilgili mitolojik görüşmelere dayanıyor. Türk - 

Azerbaycan mitolojisinde köpek, kurt, yılan, geyik ve diğer 

hayvanlarla birlikte, öküzün de hayvan şeklindeki izlenimlerde özel 

bir yeri vardır. Azerbaycan efsanelerinde bu hayvanlar reinkarnasyon 

eidlmek yeteneğine sahiptirler. Bu efsanelerde hayvanların totem gibi 

faaliyeti yoktur, tavsiye vermek, kahramanı darden kurtarmak vb. 

özellikler arka ya da gizli plandadır. İnsan - totem ilgisi onların 

arasında yaşana bilen reinkarnasyon ile sona eriyor. 

Azerbaycan efsanelerinde katılan kız ve erkekler dönüştükleri 

totemin temsilcileri. Sırf bu yüzden onlar kolaylıkla kendi totemlerine 

dönüşüyorlar. Biz bu özelliği geyiğe dönme motifi ile ilgili 

efsanelerde daha iyi gözlemliyoruz. "Geyik gölü" efsanesinde bey 

oğlunun takibinden kurtulmak isteyen Zehra kendi isteği ile geyiğe 

dönüşüyor. İnsanla totem arasındaki yakınlık "Herşenin ocağı" 

efsanesinde de görünüyor. 

Toteme dönüştürmede motif inisiyasyon ile sıkı ilişkilidir. Herşe 

ve Zehra toteme dönüşene kadar inisiyasyon sürecinden geçmeliler. 

Onlar kendi hayatında insan gibi ölerek toteme dönüşüp yeniden 

diriliyorlar. D. E. Haytun da inisiyasyon sürecinin kökünde totem 

ecdada inancın yattığını söylüyor (Хайтун Д. Е., 1958). İnisiyasyon 
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sürecinin temel özelliği budur ki, metamorfoz sonucunda insan ruhu 

dönüşüm ederek hayvan vücuduna girer. Demek ki, reinkarnasyonun 

gerçekleşmesi motifdeki inisiyasyon sürecinden doğrudan bağlıdır. 

 Motiflerde biyolojik ve mitolojik dönüştürmeler kuşa dönme 

motifinde de görünüyor. Bu konuda Azerbaycan efsanelerinde çok 

sayıda olgulara rastlamak mümkündür. Bu efsanelerin de içeriğini 

utanma, haya etmek, kendi arzuları ile ciltlerini değiştirmek teşkil 

ediyor. Bu motifin ikinci bir ilginç yönü ağaçla bağlıdır. Aşağıdaki 

efsanede de dolayısıyla ağaçla kadın arasında yakınlık hissediliyor. 

"Fatma nine’nin tarağı" efsanesinde başını yıkadığı zaman yabancı 

erkeğin onu görmesinden çekinen Fatma nine’nin tarağı yere düşüyor 

ve orada tarağa benzer ağaç yetişir. Masalda bu ağaçlara "Fatma 

nine’nin tarağı" diyorlar. 

Türk mitolojisinde Fatma'nın Humay annenin benzeri olduğuna 

ilişkin bazı kanıtlar da dikkat çekiyor. Gökçek Fatma Humay anne’nin 

tarihsel bilinç oluştuktan sonra antropomorflaşan imgesidir. Gökçek 

olmak Humay kuşu’nun estetik açıdan güzel nitelendiriyor. Ongunun 

güzelliği Fatma'nın güzelliğine, Humay kuşu’nun ezoterikliyine 

dönüşüm ediliyor. Ezoteriklik açıdan ongunun ve totemin aynı içerikli 

olması (kıza dönüşme özelliği) masalda da Gökçek Fatma'nın (Humay 

kuşu’nun) akrabalığa göre ona yakın olan toteme - öküze abla 

olmasını kolaylaştırıyor. Masalda Gökçek Fatma'nın Humaya ait 

çocukları, anneni himaye etme fonksiyonu ise unutulmuştur. 

Humay'ın Fatma ile ilişkisi Azerbaycan efsanelerinde ağaçla da 

bağlıdır. Ancak Humay'ın islamlaştırılarak Fatma olması efsanelerde 

duyulmuyor. "Fatma nine’nin tarağı" efsanesinde ağaç ve Humay'ın 

birbirine kavuşması sonucunda dallar tarak gibi tasavvur ediliyor. 

Fatma nine antropomorf imge olsa da, o, efsanede insana 

benzerlikten çıkarak (reantropomorf) kuşa (Humay'a) dönüşüyor. Yere 

düşen tarağı da ağaca dönüşmüş ağaç - kuş - Humay - Fatma nine 

anlambilimi için araç rolünü oynuyor. Ağacın koruyucu fonksiyonu 

Humay'dan geliyor. Humay doğan bebekleri himaye ediyor. Ağaç da 

kızları, oğlanları kendi dalları ile görünmez ediyor, onları korur, 

dağdan yıkılmaya bırakmıyor. Tarak semboldür - ormanın 

sembolüdür. "Sona uçan" efsanesinde de Sona kendini kayadan 

attığında ağaç onu tutuyor. Ağacın koruyucu olmasını Sona'nın 

söylediği sözler - "beni öz ağaç dereye uçmaya koymazdı" sözleri 

onaylıyor. 
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 Bu da atalarımızın düşüncesinde Kara han olmadığı bir 

zamanda ağacın ilk insanı, sonra dağın ilk insanı doğmasını 

gösteriyor. Bu fikrin tasdiki gibi mitolojik düşüncede Tanrı kavramı 

olmadan önce Akoğlan'ın ağaçtan doğduğunu gösteren miti örnek 

gösterebiliriz. Mitolojik düşüncede de herhangi bir anlamın sureti 

oluşuyor. Anlamın temelinde ise sevgi duruyor. Sonra o anlamın 

imgeleri (totem, ongun vs.) şekillenir. Ağacın gökle ilgili olması, 

köklerinin yeri işaret etmesi bu mitten de görünüyor. 

Azerbaycan efsanelerinde ağacın, dağın, taşın, kuşun insan 

olarak tasavvur edilmesi ile ilgili mitte yansıyan inkarnasyon sürecine 

çok az rastlanıyor (Akoğlan miti buna örnektir). Aslında inkarnasyon 

mite ait süreçtir. Efsanede bu sürece rastlanması metnin mit olmaktan 

çıkarak efsane olmaya doğru gittiğini gösteriyor. Halk düşüncede bu 

iki süreç anlamca birbirinin tersidir, her iki süreçte kuş kadın olarak 

tasavvur ediliyor, bu da onlara evlenmenin mümkün olduğunu 

mitolojik olgu gibi onaylıyor. Evlenen taraflar arasında mitolojik 

yakınlığın olması aynı zamanda kadının anaerkillik döneminin ürünü 

olan kült gibi üstünlüğü ile onaylanıyor. Bu "Melek" mitinde de 

hissedilmektedir. Metindeki süreçler kuşa dönme motifinin temelinde 

gerçekleşir. Ana erki toplumunda kişinin hiçbir rolü, üstünlüğü, hakkı 

yoktur, aksine insana dönüşen güvercin ona evlenen erkeğe dikte 

ediyor ki, onun hareketlerinin nedenini sormasın. Kişinin annesinin 

cenazesi yerden kaldırıldığında Melek yüksek sesle gülüyor. Gülüşün 

nedenini söylemek yasaklandığı için Melek sırrı açmak istemiyor. 

Çünkü inkarnasyon ve reinkarnasyon edile bilenler ezoterikliyi 

korumalılar, bu, onların temsil ettiği mitolojik uzayın tabusu. Melek 

de bu tabuya uymadığına göre tekrar güvercine dönmelidir. "Melek" 

mitinde ezoteriklik ritüel dünya görüş olarak veriliyor. Mitte Melek 

kült olduğu için annenin cenazesi ardından süpürge ve çarıkın gittiğini 

söylemekle mitolojik ritüelin yasalarını ihlal ediyor. Demek ki, burada 

ezoteriklik itmelidir ve mit metni efsane olmaya doğru gidiyor. Melek 

söylüyor ki, Azrail annenin başını kestiğinde ev kanla dolmuştu. 

Peşinden o yüzden güldüm ki, bu kadar ömür sürse de, kimseye iyilik 

yapmadı, bir çarık, bir süpürgeden başka. Bu iki şey de onun 

cenazesinden asılmıştı. 

 İnsanın mitolojik ecdada dönüşmesi onun tabiatındaki ikilikten 

haber verir. Yani kahramanın geçmişi döndüğü kuş veya hayvanla 

doğrudan ilgili oluyor. İlkel toplumun ilk aşamalarında insan kendini 

doğadan ayırmıyordu. Demek ki, çevresindeki hayvanları da kendisi 
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ile aynı kökten hesap ediyordu. Herhangi bir ruhsal yakınlık 

sonucunda kendisine yakın canlıya dönmeyi mümkün sayıyordu. Bu 

ise ancak onun bilincinde ölümle ilgili mistik izlenimlerin sonucunda 

gerçekleşmeli idi. Ruhun bir canlıdan diğerine geçmesi ise animizm 

olayıdır. Bir hayatın sonunda ölüp yeni hayatın kendisi de totem 

hayvanın hayatında dirilmek mekan ve zaman açısından da doğal 

kavranılır. Buna metempsikoz olayı de denir. Metempsikoz ölenin 

ruhunun yeni doğan vücuda girmesi hakkında dini - mistik öğretidir. 

 Rivayetlerde de ölüm motifi ile ilgili düşüncelere yer 

verilmektedir. "Ölümü kime verelim?" rivayetinin motifi de 

dünyadaki artışın önüne geçmek, kötülüklerin, şerrin üstesinden 

gelmekle bağlıdır. Dağlar, nehirler, çeşmeler, ağaçlar ölüme sahip 

olmadığında Allah Cebrail'e söylüyor ki, onu insanlara ver, onu 

insanlar tutacak. İnsanlar da Allah'a isyan edince cezalarını alırlar. 

İnsanlar bu dünyaya denenmek için gelmişler. Nuh tufanı hakkındaki 

rivayette de insanların cezalandırılması için tufan araç olarak 

seçilmiştir. Allah Hz. Nuh'a izin vermişti ki, yeryüzündeki canlıların 

tanesinden bir çift alıp kurtarsın. Dünya görmüş bir beyaz saçlı yaşlı 

kadın Nuh peygamber'den rica ediyor ki, onu da alsın. Peygamber söz 

veriyor. Ama onlar giderken kadını unutuyor. Yeryüzünü su basıyor, 

belli bir zaman geçiyor su azalıyor. Kadın Nuh peygamberi’n aklına 

düşüyor. Ondan haber tutmak istiyor. Kadının evine geldiğinde kulağı 

ses duyuyor. Kadın sağlamdı, ip eyiriyor. Peygamber sorar ki, yaşlı 

nine, dünyayı su aldı, sen bunu görmedinmi, duymadınmı? Kadın 

diyor ki, yeryüzünü su almasını bundan anladım ki, fitili biraz nem 

oldu. Peygamber parmağını ısırıyor, anlıyor ki, kadın ihtiyar dünyanın 

kendisi imiş (antropomorfizm). Meğerse alem batınca bunun ancak 

fitili nemlendiriyor. 

 Bu tür etiolojilik bütün efsanelere özgüdür. Bir efsanenin içinde 

birkaç görüş yer alıyor, ana motifin açılmasına hizmet ediyor. Burada 

etiolojilik bir konuya ait olur. Bir de etiolojilik geniş anlamda 

efsanelerin birbirini tamamlamasında, somut motiflerin içerisindeki 

özel farklılıkların olmasında kendini gösteriyor. Örneğin, su motifi 

ağaç motifi ile ilgili olur, ağaçların altından su fışkırtıyor vs. 

Efsanelerin çoğunun tematik arketipini etiyoloji ile ilgili mitler 

oluşturuyor. Bu mitlerde şeylerin oluşması hakkında bilgi veriliyor. 

Aynı motifler efsanelerde de tekrar ediliyor. Efsanelerde izahedicilik 

işlevine uygun olarak hayvanlar, kuşlar, dağ, ağaç, su, çeşme vb. 

unsurların nasıl ortaya çıktığı anlatılmaktadır. Azerbaycan efsaneleri 
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arasında en çok yayılanı dağ hakkında olan izlenimleri yansıtan 

örneklerdir. 

 Dağın insan olarak tasavvur edilmesi motifinde animizm ve 

antropomorfizm bu kültün oluşmasında temel faktörlerden biridir. Dağ 

kültü bu inançla ilgili motiflerin oluşmasında temel etkendir. 

 Mitolojik bilinçte dağ kültünün yapı - semantik gelişimi bu 

aşamalardan geçiyor. Bu aşamaların her biri bağımsız gelişim hattına 

sahiptir ve gelişmenin üst kademesinde öbür aşamaya atılım 

yaşanıyor. Bu aşamaları birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Taşa dönme motifi de dağa ve taşa dönüşüm sürecinin benzer 

içeriğini aksi etdirır ve aynı mitolojik işlevi taşıyor. Her iki dönmede 

süreç aynıdır ve bu sürecin temelinde kultoloji olgu yatmaktadır. Dağ 

ve taş aynı kökenli kült olarak kabul edilmelidir. Taşa dönmede 

olduğu gibi dağa dönüştürmede de geriye dönüş, ilkin durum hali 

hissedilir. Taşa dönme ile dağa dönüşüm anlamsal açıdan benzer 

görüne bilir. Onları ancak hareketin hızı açısından ayırmak 

mümkündür. Taşa dönmede reantropomorfizm vardır. Taşa ve dağa 

dönüştürmede bu süreç çeşitli hızlarda (ani ve sürekli) takip ediliyor. 

Belirtelim ki, reantropomorfizm ancak ağaç, dağ ve taş inancı ile 

ilgilidir, kahramanın ağaca, dağa veya taşa dönüşmüş olmasını 

gösteriyor. Reantropomorfizm reinkarnasyon ile çakışınca ölüp 

dirilme ağaca, taşa (dağa) dönmenin temelinde mümkün olur, başka 

durumlarda onlar başka - başka özelliklere sahip olurlar. Kısacası, 

reantropomorfizm geriye, reinkarnasyon ecdada doğru harekettir. Bu 

söylediklerimizi genel dağ mitolojik motifi üzere anlatmaya çalışalım. 

Dağın antropomorflaştırılması efsanelerde kompleks mitolojik 

sistem oluşturuyor. Buraya dağ ruhuna güven, dağın koruyucu olması, 

dağın güçlü olması, dağ ruhunun erkek şeklinde tasavvur edilmesi, 

dağ ruhunun kadın şeklinde tasavvur edilmesi, insanın dağa 

dönüşmesi, dağın insan olarak tasavvur edilmesi, kayanın çocuk 

vermesi, dağın yılanla ilişkisi vb. motifler dahildir. 

 Efsanelerde rastladığımız tüm bu mitolojik özellikler aynı 

zamanda onun çekirdeğini oluşturan mitolojik motiflerle bağlıdır. Bu 

mitolojik motifler efsane metninin derin katmanlarına nüfuz ediyor ve 

efsanenin şekillenmesinde doğrudan rol oynuyor. Efsane motiflerinin 

temel özelliği onun mitolojik nitelik taşımasıdır. Örneğin, yılana 

evlenme motifi kendinde halkın ilkel düşüncede yılana olan sitayişinin 

izlerini yaşatmaktadır. Bu motif kendisinde mitolojik gerçekliği 

taşıyor, yani efsanedeki ilkel düşüncede yılana evlenmekle yılan 
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totemine kavuşmak, böylece kendi soyköküne yakınlaşmak eğilimi 

hissediliyor. 

Azerbaycan folklorunda efsanenin yaranması yolları da farklıdır. 

Eğer efsanenin ilk kökenini mitler teşkil ediyorsa, ikinci kaynağını ilk 

rivayetler oluşturuyor. Bu tür efsanelerde de dikkat çeken motifler 

onların ne derecede rivayet ve efsane motifini düzenlenmesine 

bağlıdır. Efsane motifleri ile rivayet motiflerini birbirinden ayırmak 

için onların taşıdığı içeriğe dikkat etmek gerekir. Birçok rivayet 

motifleri daha çok sosyal içerik taşıyor ve mitolojik düşüncede açık 

şekilde rol oynamıyor. Örneğin, kalelerle ilgili rivayetleri ele alalım. 

Bu metinlerde temel motif sosyal içerik taşıyan karakter ve bireylerin 

mücadelesi, sevgisi, hayata yaklaşımı vs. özelliklerinde yansır. 

 Efsane ve rivayet metinlerinin toplanılması sonucunda onların 

motif yapısının birçok türleri tespit edilmiştir. Başka halkların efsane 

ve hadis metinlerinin motif tiplerinin sayısı Azerbaycan metinlerinin 

sayısından büyük ölçüde azdır. Azerbaycan efsane ve hadislerindeki 

motiflerin sayısının bile çokluğu Azerbaycan mitolojisinin daha eski 

çağlarla ilgili olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Azerbaycan mitoloji 

biliminde yenilik sayılacak birçok olgularla bu metinlerde 

karşılaşıyoruz. Bulduğumuz yeni motifler önemli araştırmaların 

yapılmasını talep ediyor. 

Şunu da belirtelim ki, efsane ve rivayet motiflerini birbirinden 

ayırmak için onların taşıdığı işlevini mutlaka dikkate almak lazım. 

Efsane motifleri sırf olarak mitolojik dünya görüşmeyle ilgili oluyor 

ve asıl efsane metinlerindeki motifler reinkarnasoyn sürecinden geçen 

kahramanların kendi ecdatlarına kavuşması arzusunu yansıtıyor. 

Böyle metinlerin sayısı azdır, 300'den fazla olur. İkinci tip efsanelerin 

metnindeki motiflerde de kısmen dönme süreci takip. Bunlar da 

inisiyasyon sürecinden geçerek çeşmeye, suya, ağaca vb. dönüşe 

bilirler. Böyle efsaneler rivayet metinlerinin konuşmacısının belli 

olmadığı ve efsane olmaya eğilimli olması nedeniyle oluşuyor. 

Onlardaki motifler de mitolojik karakter taşıyor. Bu motifler sosyal 

işlev taşıyor. Toplumsal bilinçte şekillenen halkın özgürlüğü, kale, 

cami, tapınak, kaza - kadar, dert, kıyamet, namus, iyilik, kötülük, 

kaya, vatan sevgisi, av, sınav vb. içerikteki motifler somut isimlerle 

kodlanarak rivayetlerin onların etrafında oluşmasına neden oluyor. 

Rivayet metinlerini efsane metinlerinden farklı kılan başlıca 

belirti rivayetlerde tanıklık görevinin güçlü olmasıdır. Rivayetlerde 

kimseye istinat ederek anlatılan metnin doğru olmasına zemin 
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oluşturuluyor. Tarihten önceki dönemlerde de rivayetler olmuş, onları 

konuşan kabile rahipleri bu metinlerin doğruluğuna herkesi 

inandırmışlar. Sonradan ilk konuşanın unutulması sonucunda bu 

metinler rivayet biçiminden çıkarak efsane olmaya eğilim etmiştir. 

Rastlanan bazı rivayetlerde de bu durum müşahede edilmektedir. Bu 

nedenle bu metinleri rivayetten veya efsaneden ayırmak için onların 

taşıdığı iç anlambilime, motife dikkat edilmelidir. Motifte izahedicilik 

fonksiyonu yoktur, o, sadece arketipte olan anlamını alt katta çok 

kompakt şekilde korur. Bu açıdan rivayetler daha yaygındır. Nitekim 

rivayetin motifi bu açıdan efsanenin motifinden farklıdır. Köprü 

motifine fikir verirsek, onun alt mitolojik katta oynadığı rolü, o dünya 

ile bu dünyayı birleştiren araç olduğunu görebiliriz. Böyle motifli 

rivayetlerin üzerini bazen tarihi olaylar örttüğünden motif kendi ilkin 

şeklini koruya bilmez ve çağdaş içeriğe tabi oluyor. 

“Azerbaycan efsane ve rivayetlerinin motif göstergesi"nin 

gündeminin önemli özelliği bu motiflerin aprobasyonunda kendini 

gösteriyor. Azerbaycan folklorunda motif göstergesi ilk defa 

hazırlanmıştır. Genelde yeni araştırma çalışmalarında bin sekiz 

yüzden fazla Azerbaycan efsane ve rivayeti gözden geçirilmiştir. 

Sonuçta onları yaklaşık  bu şekilde tasnif etmek mümkün olmuştur: 

 - etimolojik veya toponimi rivayetler; 

 - tarihi kahramanlıklardan bahseden rivayetler; 

 - tarihi ve tarihi şahsiyetlerle ilgili rivayetler; 

 - aile-evsel rivayetleri; 

 - dini rivayetler; 

 - mitolojik rivayetler. 

 Bu işler hiç de hepsi değildir. Azerbaycan efsane ve rivayetleri 

bugün de oluşuyor, sürekli olgunlaşmaya maruz kalıyor. 
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FIKRALAR 

  Fıkralar Azerbaycan folklorunun eski janrlarından biridir. 

Fıkralar sosyal hayattaki ve evseldeki eksikleri yansıtan kısa ve komik 

öykülerdir. Fıkraların temelinde gülüş duruyor. Azerbaycan şifahi 

halk yaratıcılığında Bahlul Danende, Molla Nasreddin, Abdal Kasım, 

Ayrım Tagı, Mirza Bağı, Hacı dayı gibi fıkra imgeleri vardır. Bunların 

en ünlüsü Molla Nasreddin. 

 Molla Nasreddin'in Türk halkları arasında en bilinen adı Hoca 

Nasreddin, Efendi, Ependi'dir. Olasılık olunur ki, Molla Nasreddin 

1208 yılında dünyaya gözlerini açmış ve 1284 yılında vefat etmiştir. 

Molla Nasreddin halk bilgiyi olmuş, sufi olarak da tanınmıştır. Avrupa 

ve rus araştırmacıları dünyanın 35 halkı arasında fıkra kahramanı 

olarak ünlenen Molla Nasreddin'in identifikasyonuna (eşleştirilmeye) 

göre aslen onun türk olduğunu teyit etmişlerdir. Azerbaycan bilim 

adamları onun meşhur alim, filozof, astronom Nasiruddin Tûsî olduğu 

iddiasında olmuşlar. 

Türkiye bilim adamlarının görüşüne göre ise, 1208 yılında eski 

Hortu köyünde doğmuş, Küçük Asya'da Konya sultanlığının toprakları 

sayılan, pek büyük olmayan Akşehir’de yaşamıştır. Babası Abdullah 

camide hoca olmuştur. Kendisi Kayseri şehri’nin medreselerinin 

birinde öğretmen olarak çalıştı. Bu okul Selçuklu dönemi’nde ruhani 

okul gibi ünlü olmuştur. Halk arasında entellektüel tavra meyilliliyine 

göre büyük popülerlik kazanmıştır. Belli dönemlerde Nasreddin 

Kayseri’de sorumlu ruhani görevini - gazi görevini yerine getirmiştir. 

Daha net söylersek, vatandaş işlerine bakılmasında şeriat hükmünü 

icra etmiştir. Hatta II İzzeddin Keykavus’un döneminde kısa sürede 

vezir olmuştur. Mevlana Rumi'nin "Mesnevi" eserinde Cuha (Cuka) 

adıyla verdiği şahsın Hoca Nasreddin olduğunu türk araştırmacısı 

prof. dr. Mikail Bayram kayıt ediyor. Onun hayatı Selçuklu 

hanedanı’nın çöküşü, moğol ağalığının başlaması dönemine rastlıyor. 

O, hem şair, hem derviş olmuştur. Onun şiirleri günümüze kadar 

ulaşmamıştır. Nasreddin eli çabuk, becerikli adam olmuştur. Onun 

için zor durum anlayışı nadiren mümkün ola bilirdi. Herhangi bir olayı 

dilediği gibi yoza bilmiştir. Onun ilişkiler ağı hareketli ve esnek 

olmuştur. 

Hoca Nasreddin'in tarihi kişi olmasını Şükrü Haluk Akalın 1988 

yılında yaptırdığı Cem Sultan döneminde kaleme alınmış ünlü Bektaşi 

derviş'i Sarı Saltuk’un kahramanlığını kaleme alan Ebü-l Hayr 
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Rumi'nin tarihi rivayetlerden ibaret "Saltuknâme" toplusunun ikinci 

cildinin 140 - 141 ve 180 - 181 sayfalarındaki bilgilerden Hoca 

Nasreddin'in tarihi kişi olduğu görülüyor (Ebü-l Hayr Rumi. I c, 1987; 

II c, 1988; III c, 1990). Bu destanda, Hoca Nasreddin Akşehir'de 

Mahmut Hayram’ın müridi olmuştur. Sarı Saltuk Akşehir'de Hoca 

Nasreddin ve onun karısı ile görüşmüştür. Bu destanda Hoca 

Nasreddin'in fıkralarından üçü verilmiş ve fıkraların kitap haline 

getirilmesi belirtilenmiştir. 

 Konya'da - Akşehir'de ve Buhara'da Hoca Nasreddin'in 

bronzdan heykel atılmıştır. 

 Nasreddin çeşitli türk illerinde çeşitli adlarla meşhur olmuştur. 

Türkiye'de hâlâ eski dönemlerden itibaren, bilim ve kültür adamına 

saygı belirtisi olarak Hoca (Hoca) diye hitap ediyorlardı. Bu gelenek 

şimdi de kalmaktadır. Araplarda de fıkra kahramanı Cuha'nın adı 

Hoca (Hoca) sözünden metateza olayı sonucunda oluşmuştur. 

Efendi ise henüz yunanlardan alınmış eğitimli kişilere müracaat 

formu olarak tutulmaktadır. Tacikler arasında efendi, özbeklerde ise 

ependi olarak kullanılır. Orta Asya'da Nasreddin Efendi olarak 

biliniyor. Azerbaycan'da ise molla lakabı ile meşhur olmuştur. 

 Beşeri planda Nasreddin’i "bilgelik sendromu" sürekli eşlik 

etmiştir. Bu aklın özel bir durumudur. O, algılanan her şeyi drak 

etmenin süzgecinden geçiriyor. Bu tür insanlar onlarla yaşananların 

paradoksallığını, çelişkilerin tendensiyalılığını hissediyor ve 

kendilerini kurallardan kaçanlar gibi gösteriyorlar. Çocukluk 

yıllarında Nasreddin'in babası ne deyirmişse, o aksine edermiş. Bu 

yüzden babası hep sözü aksine diyormuş ki, oğlu da tersine etmekle 

işler doğru gitsin. Bu ise hep bile gide bilmezdi. Hayat Nasreddin’i 

bilge etmekle dünyaya çok şey vermiştir. 

Hoca Nasreddin'in tarihi hakkında ilk mecmua XVI. Yüzyılın 

başlarında Türkiye'de yazar ve şair Bursa’lı Lamii Çelebi (Fıkra ustası 

Mahmut bin Osman bin Ali en-Nakkaş bin İlyas Lamii (1472 - 1531), 

"Letaifnâme"nin yazarı öngörülüyor) tarafından tertip edilmiştir. 

Letaifnâme - divan edebiyatında içerisinde güldürücü öğeler olan, 

hatıra-fıkra özellikleri taşıyan eserlere verilen addır. XVI. Yüzyılın 

başlarında (1526 - 1527) düzenlenmiş Hoca Nasreddin'in tarihini 

anlatan bu toplu onun hayatı ve fıkra yaratıcılığı hakkındadır. Onun 

kompilyasiyalı eseri (tarihin öğrenilmesinin belli yöntemi olarak, 

olguların cem ettirilmesi ve tasfirinden ibaret kompilyasiya mevcut 

kaynaklardan aktarılmış hazır bilgiye ek olarak böyle eserler bağımsız 
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araştırma yapılmadan, başkalarının eserlerinden kullanma yolu ile 

yazılır. Onun bu eseri henüz şimdiye kadar yayımlanmamıştır) sadece 

yazılı arap, fars kaynaklarını değil, aynı zamanda sözlü kaynakları da 

kapsamıştır. Bu olgunun XVI. Yüzyılda kayda alınması şunu 

gösteriyor ki, Molla Nasreddin adı IX – XV. Yüzyıllarda türk 

halklarına belli imiş.  

Nart mitolojisinde başlıca tanrıları güldürmek için ikincil 

dereceli gülüş tanrılarının da isimleri kutlanıyor. Nitekim eski 

mitolojide Molla Nasreddin'in prototipi gibi temel allahları hicveden 

Nart ve Sırdonun sonraki telaffuzda birleşerek Nartsırdon, Nasreddin 

formuna düştüğünü söylüyorlar. Onların şakasına, kinayesine 

dayanamayan temel tanrılar ana allah'tan Nart ve Sırdon’un 

kovulmasını rica etmişler (Sultanov, M., 1961: № 10). Halk 

etimolojisinde Nasreddin, Nart ve Sırdon isimlerinin açıklanmasında 

yakınlık hissediliyor. Onların gülüşü esprilidir, incedir, islah edicidir.  

Sosyal konumuna gelince ise Nasreddin burada kendi aklı ile 

adamları hayrette bırakıyor. O, çekinmeden hükümdarların yüzüne 

onların günahlarını demiştir. Kısacası, tüm dünyanın sevdiği türk 

oğlu, bilge insan Hoca, molla, efendi, ependi Nasreddin bin yıllardır 

insanlığı güldürüyor ve güldürerek düşünmeye mecbur ediyor. 

Molla Nasreddin çeşitli lehçelerde konuşan ve birbirinden 

binlerce kilometre uzaklarda yaşayan türklerin hepsi için öz, bir başka 

deyişle, kendisinindir. Nitekim Anadolu'da sevgiyle onu Nasreddin 

Hoca, Azerbaycan'da Molla Nasreddin, Orta Asya'da - Türkistan'da 

Hoca Nasreddin, Bağdat'ta Rumi Cuha adlandırıyorlar. O, öyle 

efsanevi oldu ki, özbek onun Özbekistan'da, kazak Kazakistan'da, tatar 

Tataristan'da, türkmen Türkmenistan'da, azerbaycanlılar 

Azerbaycan'da doğduğunu sanıyor. Aslında Molla Nasreddin hem 

azeri, hem özbek, hem anadolulu, hem tatar. Yani nerede türk 

yaşıyorsa, o da oralıdır. Ne kadar adı tarihi, mitolojik bir şahıs olarak 

çekilse de, o, güldürürken düşündüren ve Türk kültürünün tarihine 

adını ebedi yazdıran bir şahsiyettir. Onun dudak kaçıran her fıkrasında 

derin bir mantık vardır. 

Molla Nasreddin'in fıkralarındaki insanı hayrete düşüren etkili 

anlatım ve mantık hâlâ tam olarak araştırılmamıştır. Dünyada Molla 

Nasreddin gibi güldüren ve aynı zamanda düşündüren, her sözünde en 

ünlü bilim adamını bile hayrete düşüren bilimsel, felsefi mantığı olan 

ikinci bir kişi bulmak zordur. Onun fıkralarında en zor bir durumdan 

çıkış yolu vardır. Molla Nasreddin'in büyüklüğü de işte bundadır. 
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 Bazı fıkralarda ("Evi düzeltiriz", "Bindiğini saymıyorsun?" gibi 

fıkralarda Molla Nasreddin avam, saf adam etkisi bağışlar. 

 Ortadoğu'da ünlü folklor imgelerinden - fıkra kahramanlarından 

biri de Bahlul Danende’dir. Bahlul adıyla meşhur olan Bahlul 

Danende'nin VIII - IX. Yüzyılın başlarında Bağdat'ta yaşadığı 

gösteriliyor. Bu net değildir, çünkü arap folklorunda Bahlul fıkra 

imgesi değil, o, fars fıkralarının kahramanı gibi Azerbaycan 

folkloruna dahil olmuştur. Araplarda "O, Cuha’dan da aptaldır" 

deyimi vardır. Bu meselde Cuha Bahlul ile kıyaslanılıyor, hem de 

onun gelme olduğuna işaret ediliyor. Cuha’nın bir fıkrasında deniliyor 

ki, bir kişi borç para, geri almak için de süre istiyor. Cuha diyor ki, 

benim sana vermeye param yok, kaldı ki geri ödemek süresine, senin 

karşında istediğin kadar süre var, çünkü sen benim dostumsun. 

Görüldüğü gibi, Cuha’nın bu fıkrası ile Molla Nasreddin'in aynı 

içerikli fıkrası arasında çok benzerlik vardır. Bu fıkra Molla 

Nasreddin'in Bağdat'ta Rumi Cuha olarak tanınmasını gösteriyor. 

 Tacik - fars şairi Farideddin Attar (1141 - 1230) da kendisinin 

"Tezkiretül-evliya" ("Kutsalların hayatı") eserinde şeyhlerin ve 

evliyanın hayatlarından konuşuyor, ilginç hikâyeleri veriyor. Ali 

Abbas Müznib onun "Nasihetnâme", "Muhtarnâme", "Tezkiretül-

evliya" vs. eserlerini okumuş, çeviriler yapmış, 1909 - 1912 yıllarında 

"Molla Nasreddin esprisi", "Elif - leyla" ("Binbir gece masalları") ve 

"Şeyh Bahlul" toplularını yayımlamıştı. Rivayete göre, Bahlul tarihi 

şahsiyet Harun al-Raşit'in kardeşi olup, siyaset ve saltanat tahttan 

vazgeçmiş, kendini deliliğe vurup, ince sözleriyle halk arasında ün 

kazanmıştır. 

 Bahlul'un rivayetlerde Ceferi-Sadık'ın sahabesi olduğu, onlara 

karşı takiplerin olması yüzünden kendini deli gibi yapması da 

kutlanıyor. Oryantalistlerin belirttiklerine göre, arap folklorunda gülüş 

ustası gibi Bahlul'un adı geçmiyor. Esasen, fars folklorunun imgesi 

olan Bahlul Danende müslüman Doğu'nun folkloruna, dahil 

Azerbaycan türklerinin sözlü halk yaratıcılığına "akıllı aptallar"ın 

prototipi olarak geçmiştir. Bahlul Danende birçok fıkra, didaktik şiir 

ve hikâyenin bilge kahramanı, hükümdar, ruhani ve zenginlere karşı 

çıkan esprili, tedbirli imgedir. O, Azerbaycan halkı arasında Divane 

Bahlul olarak da tanınmıştır. Halkın gülüş kültürü kendi potansiyelini 

en çok fıkralar aracılığıyla göstermektedir. Aslında gülüş kültürü halk 

yaratıcılığının en erken aşamalarından başlayarak, bazı örneklerde 

yansımıştır. Buna rağmen, gülüş kültürünün bariz göstergesi ve onun 
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janr üslubu olan fıkraların oluşması daha çok orta çağlarla ilgilidir. 

Azerbaycan fıkraları da birçok eski öğeleri kendisinde  yansıtmasına 

rağmen, daha çok orta çağların toplumsal - kültürel hayatının 

göstergesi olarak dikkati çekiyor. Sadece Azerbaycan, genel olarak 

Doğu folkloru için temel kahkaha ustası rolünü oynayan Molla 

Nasreddin (Hoca Nasreddin, Hace Nasreddin) imgesini ve genellikle, 

fıkraları kapsamlı şekilde araştırmış T. Farzaliyev’e göre, "Molla 

Nasreddin ister azeri, türk, fars ve gerekse çeçen olsun, fark etmez, 

her şeyden önce folklor imgesidir, halk sanatsal zekasının ürünüdür. 

Bu imgeyi anlayan ve kavrayan, onu seven her halk için Molla 

Nasreddin öz ve değerlidir" (Farzaliyev, T., 1971: 50).  

Yapılan araştırmalarda fıkraların düşünce - içerik özellikleri de 

dikkat merkezine çekilmiştir. Fakat son dönemlerde fıkralara halk 

gülüş kültürü bağlamında yaklaşılması ve onların şiirsellik 

özelliklerine ayrıca dikkat edilmesi bu janrın son derece ilginç 

yönlerini tespit etmeye olanak vermiştir. Bu açıdan M. İmanov'un 

kanaatleri janrın potansiyel imkânlarını ortaya çıkarmak bakımından 

dikkat çekicidir. O yazıyor: "Bayram şenliklerindeki oyunbazlar gibi 

Molla Nasreddin de halk arasında, yahut halkla birliktedir. Hem de bu 

halk kavramına Molla Nasreddin'in karı - çocuğu, konum - komşusu, 

dost - tanıdığı ile bir dizide yukarı kesimin temsilcileri de dahildir. 

Hem birincilere, hem de ikincilere gülerken Molla Nasreddin sırf 

kendisinden olanlara, kendine gülmüş oluyor. Bu gülüşte düşmanlık 

renkleri bulmak zordur" (İmanov, M., 1991: 112). 

Genellikle, Azerbaycan türkleri yaşayan bölgelerden toplanmış 

fıkralar arasında Molla Nasreddin ve Bahlul Danende’nin adı ile ilgili 

yeni örneklere neredeyse rastlanmıyor. Karşılığında halk arasında 

işlenen deyimlerin kökünü açan bazı örnekler de fıkralar tarzında 

takdim edilmiştir. Örneğin, "Bayram'ınkı olmasın" deyiminin 

arkasında böyle bir olay duruyor: Eskilerde Hamamlı'da Bayram adlı 

bir erkek ormana oduna gider ve ayı ona saldırıyor. Hayli güç 

geldikten sonra Bayram ayını basıyor. Cemaat geldiğinde onu ağlayan 

görüyor ve bunun nedenini sorar. Cevabında Bayram diyor ki, beni 

ağlatan odur ki, bu kadar kohum - akrabası olan adamın üstüne ayı 

gelir mi? Şimdi insanlar kohum - akrabası ile övünürken şöyle 

diyorlar: "Bayram'ınkı olmasın" (Aliyev, R., 2014: 166). 

 Azerbaycan folklorunda fıkra kadar içerik bakımından birbirine 

yakın olan başka janr belki de bulmak mümkün olmaz. Bu, doğrudan 

Molla Nasreddin'in adı ile ilgili fıkralara aittir. A. Nabiyev fıkra 
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yaratıcılığındaki benzerlikleri dikkate alarak türk halklarının 

fıkralarını üç gruba ayırıyor: Halk fıkraları; Molla Nasreddin'in (Hoca 

Nasreddin'in) adı ile ilgili fıkralar; Bazı kişilerin, bakşıların, bilge 

kişilerin adına söylenmiş fıkralar (buraya bölge fıkraları da eklene 

bilir). 

Molla Nasreddin'in adı ile ilgili oluşan fıkraların imgesinin Hace 

Nasiruddin Tûsî olduğu konusunda belli fikirler söylüyorlar. Bu fikri 

A. Nabiyev kabul etmiyor, tarihselciliği gölgede bırakan delillerin 

olduğunu yazıyor. O belirtiyor ki, bu fıkralar bir şahsın değil, halkın 

sanatsal yaratıcılık süzgecinden geçmiş, cilalanmış, böylece onun 

yaratıcısı halk olmuştur. Bu sözlerde bir gerçek vardır, çünkü halk 

gülüşü kolektif yaratıcılık ürünü gibi fıkraların prototipini kenara 

bırakarak, kendisinin idealini fıkralarda terennüm etmiştir. Fıkraların 

tüm türlerinde gülüş hedefi saflık, anarşiye itiraz, adaletsizliğe karşı 

uzlaşmazlık olmuştur. 

 Efsane ve rivayetlerden farklı olarak, fıkralar folklorun daha 

çok yayılan, hem de tetkike ihtiyacı olan küçük içerikli 

janrlarındandır. Azerbaycan'da fıkra janrı çok yaygındır. Fıkranın 

temel ayırıcı özelliği hiciv ve mizahlı gülüştür. Bu gülüşü yaratan 

temel özellikler şaka, komiklik, saflık, hazırcevaplık ve samimiyettır. 

Bu gülüşü yaratan temel fıkra kahramanları Danende Bahlul, Molla 

Nasreddin ve bir de bölgesel nitelikli imgelerdir. Fıkraların bölgesel 

özelliği yayıldığı alanlarla ilgilidir. Fıkralar tek janrdır ki, onları 

yaratanların ismi ile ilgili olarak 3 ve daha fazla gruplara ayrılır: 

Bahlul Danende fıkraları, Molla Nasreddin fıkraları ve bölgesel 

fıkralar. Bölgesel fıkralar da kendiliğinden birkaç gruba ayrılır: Şeki 

fıkraları (kahramanları Hacı dayı, Meşedi Abdulcabbar, Maşag 

İsfendiyar, Tühü Tahir ve diğerleri), Karabağ fıkraları (kahramanları 

Abdal Kasım, Tağı - Nağı kardeşleri), Salyan fıkraları (kahramanı 

Mirza Bağı), Gencebasar fıkraları (kahramanı Ali Cabbar), Nahçıvan 

fıkraları (kahramanı Molla Tanrıverdi oğlu Hüseyin), Celilabad - 

Masallı fıkraları (kahramanı Budalaydı Salman), ayrım fıkraları, 

Şirvan fıkraları, lezgi fıkraları ve değişik içerikli fıkralar. Bölge 

fıkraları yayıldığı arazide mahalli özellikleri yansıtıyor. 

Fıkraların araştırma konuları. Folklorda fıkraların toplanması 

ve öğrenilmesi tarihi XX. Yüzyıla aittir.  1900 yılında "Molla 

Nasreddin fıkraları" adı altında 100'den fazla fıkra SMOMPK 

mecmuasında ışık yüzü görmüştü. Fıkraların bilimsel analizine ara 

sıra bu mecmuada yayımlanan küçük yazılarda da rastlanıyor. Daha 
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1908 yılında A. Müznib Azerbaycan fıkralarını toplayıp yayımlamıştı. 

Ali Müznib fıkralar hakkında araştırma da yapmış, ilk bilimsel 

sonuçlara gelmişti. Fıkraların bütüncül şekilde toplanması, yayını ve 

tetkik edilmesi işine sovyet döneminde başlanmıştır. Bu araştırmalar 

arasında - bilimsel eserlerin arasında M. H. Tahmasip’in, N. 

Seyidov'un, M. Sultanov'un, P. Efendiyev'in, T. Farzaliyev'in, V. 

Valiyev'in, A. Nabiyev'in, R. Gafarlı'nın fıkra hakkındaki 

araştırmalarını gösterilebilir. Bu araştırmacılar fıkra janrının, 

genellikle, yaranma tarihi, fıkra söyleyenlerin tarihi şahsiyet olup - 

olmaması hakkında, fıkraların janr özellikleri konusunda kendi 

görüşlerini açıklamışlardır. 

Azerbaycan'da fıkraların araştırılması, esasen, 3 ilke üzere 

yapılmıştır. Birinci ilke Azerbaycan fıkralarının içeriğini şematik 

tasvir etmek yoluyla, ikinci ilke rus araştırmalarındaki fıkralar 

hakkında anlatılanların Azerbaycan fıkralarına uygulaması üzere, 

üçüncü ilke - analiz ise bilimsel yöntemlere dayanarak yapılmıştır. 

 Fıkra araştırmanın birinci ilkesi onun için önemlidir ki, bize 

metinlerinin önemli ve saf olması ile bilinen üs koymuştur. İkinci ilke 

bağımsız araştırma yöntemine dayanmayan bilimsel altyapı 

oluşturmuştur. Üçüncü prensip ise çağdaş bilimsel yöntemlere 

dayanan dünyanın öncü başarıları ve bilimsel düşünceyi temelinde, 

aynı zamanda tasvirden uzak bilimsel zemin yaratmaktadır. 

 Azerbaycan'ın bağımsızlık döneminden başlayarak, fıkralara 

çıkar çok ciddi şekilde artmıştır. Azerbaycan Ulusal Bilimleri 

Akademisi Folklor Enstitüsünün folklor antolojilerinde fıkralar halk 

arasında olduğu gibi basılmış, araştırmalarda da çağdaş bilimsel 

metodolojilerden kullanılır. Prof. A. Nabiyev'in bilimsel 

araştırmalarında, R. Gafarlı ve M. İmanov'un, S. Abbaslı'nın 

monografilerinde, fıkralardan bahseden tezlerde bu janr dünya 

seviyesine çıkacak bilimsel eserler olarak dikkat çekiyor. 

Buna rağmen, fıkra tarzının incelenmesi henüz tam olarak 

tamamlanmamıştır. Fıkraların varoluşunun tarihsel evrimi hakkında 

konuşurken türler arası ilişki sonucunda bazı rivayet ve karavelli 

metinlerinde sonradan fıkraya dönüşüm sürecinin gerçekleştiğini 

belirtmeliyiz. Ne eski kitaplarda, ne de çağdaş araştırmalarda 

fıkraların varoluşunun tarihsel evrimi hakkında bir şey söylenmiyor. 

Bu tarihsel evrime bağlı olarak fıkra söyleyenlerin tarihi kişiliği 

hakkında karışık düşüncelere rastlanıyor. Fıkra söyleyenler gibi 

Bahlul Danende'nin ve Molla Nasreddin'in fıkralarında kişiliği 
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doğrulayan metinlerden hareket ederek onların tarihi şahs olduğunu 

öne sürüyorlar. Onların tarihi şahsiyet olup - olmadığını teyit etmek 

için hem Bahlul Danende’nin, hem de Molla Nasreddin'in fıkralarını 

tarihi evrim sürecinde izlemek, SMOMPK'taki Molla Nasreddin 

fıkralarını de gözden geçirmek gerekir. Hem Bahlul Danende'nin, hem 

de Molla Nasreddin'in fıkralarının birçok dünya halklarının 

folklorunda izleri vardır. Dünya halklarının fıkralarındaki Bahlul 

Danende ve Molla Nasreddin'in nakil edici imgelerini karşılaştırarak, 

aynı zamanda onlardan bahseden en eski fıkra kitaplarını veya 

metinlerini birbiriyle mukayese ederek bu sorunu, yani onların tarihi 

şahsiyet olup - olmamalarını kanıtlamak mümkündür. Çünkü fıkra 

yaratıcılığı ulusal geleneklere, düşünce sistemine uygun olarak 

değişime uğraya bilmektedir. Eski Danende Bahlul ve Molla 

Nasreddin'in tarihi prototipleri ilk kaynak metinlerinde daha iyi 

koruna bilir. Örneğin, Bahlul Danende'nin VIII. Yüzyıldaki ve ondan 

önceki dönemlerin fars fıkraları tarihe daha yakındır, üstünden 

yüzyıllar geçtikten sonra başka ülkelere yayılmış seçeneklerinde ise 

bu tarihçilik çok değişikliğe uğramıştır, hatta gereksiz detaylar gibi 

hafızadan silindi. Keza Molla Nasreddin'in de tarihi prototipinin 

yaşadığı dönem sonradan fıkra nakil edicilerinin belleğinden silinmiş, 

ama ilk kaynak metinlerinde, özellikle Türkiye'deki metinlerde onun 

tarihi izlerinin kalmaşı gösterilmiştir. En eski fıkra kitaplarını çağdaş 

fıkra kitapları ile mukayese ederek Bahlul'un ve Molla Nasreddin'in 

kimliği konusunu ortaya çıkarmak olur. Bu iş oldukça zor bir süreçtir. 

Fıkraların ilk kaynak temelinde tarihi evrim yolunu izleyerek hem de 

fıkraların katalogunu yaratmak olur. 

Azerbaycan fıkralarının çağdaş öncü bilimsel araştırmalar 

temelinde öğrenilmesi yine de güncelliğini kaybetmemiştir. 

Azerbaycan'da bilimsel araştırmalar, genellikle, Bahlul Danende ve 

Molla Nasreddin'in fıkraları üzere yapılmıştır. Bölge fıkralarının 

ayrıca bölgeler üzere öğrenilmesi işi hâlâ araştırmacılarını bekliyor. 

Bölge fıkraları içerisinde Şeki, Karabağ, Derbent, Borçalı ve 

Gencebasar'dan toplanan malzemelere araştırma açısından hâlâ 

dokunulmamıştır. Bölge fıkraları içerisinde ara sıra Şeki fıkraları 

hakkında bazı küçük araştırmalar olsa da, geniş hacimde araştırmalar 

yapılmamıştır. 

Bölgesel fıkraların tarihi evrim yolunu izlemek, bu fıkraların tür 

özelliklerini incelemek oldukça önem arz ediyor. Bu konuları 

incelemekle Bahlul Danende ve Molla Nasreddin fıkralarının 
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Azerbaycan'da yayılmasının nedenleri, yayılma yolları vs. hakkında 

bilimsel sonuçlara varabiliriz. 

Biz de çağdaş bilimsel yöntemlere ve tecrübeye dayanarak, 

Azerbaycan fıkralarının tetkikinde kendi görüşlerimizi 

temellendirmeye çalışacağız. Başka bilimsel kitaplardan farklı olarak, 

araştırmada Bahlul Danende'nin ve Molla Nasreddin'in tarihi şahs 

olmasına biraz açıklık getirmeye çalışarak, fıkraların janr özelliklerini 

incelemeye gayret göstereceğiz. Azerbaycan fıkralarındaki mifolojilik 

ve tarihçilik ilkesini araştırmayla yazarlarımızın janr özelliklerine de 

açıklık getirmeye çalışacağız. 

Fıkraları nesne gibi almakla onların varoluş yollarını 

araştırmaya cazip etmek mümkündür. Araştırmanın konusunu ise 

fıkraları söyleyenlerin tarihi şahs olup olmadığını araştırmak, 

fıkraların janr özelliklerini öğrenmek oluşturuyor. Fıkralardaki 

mifolojilik ise Molla Nasreddin'in mitolojideki gülüş tanrıları ile 

bağlılığı, bazı metinlerin içeriğindeki efsanevi özelliklerdir. 

Fıkraları tarihi açıdan izlemek hiç de onların nakil edicilerinin 

kimliği konusunda kesin bir şey söylemeye henüz izin vermiyor. 

Burada temel amaç Bahlul Danende'nin ve Molla Nasreddin'in, bölge 

fıkralarının nakil edicilerinin tarihi şahsiyet olup - olmamasını 

izlemek, fıkraların janr özelliklerini çağdaş bilimsel yöntemlere 

dayanarak öğrenmektir. 

Fıkraların oluşum tarihi mit düşüncesinin ters yorumlanmasıyla 

ilgilidir. Mit, döneminin sona ermesinden sonra yerini postmodernist 

düşünceye terk eder. Postmodernist düşüncede mitin yapılarını alay 

etme çağı oluşur ve bu çağ daha sonra fıkra janrının ortaya çıkmasında 

önemli bir rol oynar. 

Fıkraların tarihi çok eskidir. Fıkralar en eski dönemlerde bir janr 

biçimi olarak oluşsa da, halk gülüşünün anlam ve içeriğini taşımıştır. 

İlk fıkra metnine benzer örneğe henüz taş kitabelerde rastlanıyor. 

Fıkralar Azerbaycan'da tarihen IX. Yüzyıldan şekillenmeye 

başlamıştır. Bir müslüman ülkesi olarak Azerbaycan'da fıkralar janr 

olarak arap akınlarından sonra oluşmuştur. Bu çalışmada özellikle 

arap tüccarlarının rolü büyük olmuştur. Arap halkı toplumda olumsuz 

durumlara karşı çok hassas olmuş, gülüş aracılığıyla bu olaylara tepki 

göstermeye çalışmıştır. IX. Yüzyıldan önce Azerbaycan'da gülüşü 

modele çeviren bir janrın olup - olmaması hakkında bilgi yoktur. 

Tezkirelerde de bu konuda bilgi verilmiyor. Ama bu demek değildir 

ki, eski zamanlardan beri Azerbaycan'da gülüş ustaları olmamıştır. Bu 
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gülüş ustalarının söyledikleri örnekler kendi zamanında 

toplanmadığından bu janr hakkında söz söylemek olmuyor. Hem de 

bu janrın o dönemde somut adının ne olduğu konusunda da bilgi 

yoktur. Tahmin edile bilir ki, arap fıkrasının kendisinden önceki 

dönemin komik hikâyelerini aşması, onları sıkıştırması sonucunda 

janrın önceki adı günümüze ulaşmamış ve IX. Yüzyıldan itibaren 

oluşan örneklere arap kelimesi olan latif, letaif sözleriyle ilgili fıkra 

söylemeye başlamışlar. Latif, letaif ince, güzel söz, zarif ifade 

anlamlarını yansıttığına göre, kahkaha dolu metinleri de fıkra 

adlandırmışlardır. Şunu da belirtmek gerekir ki, arap fıkraları 

Azerbaycan'da boş zemin üzerinde yayılmamıştır. Bu janrın 

Azerbaycan'da özel bir biçimi olmuştur. Adına ne söylendiği belli 

olmasa da, böyle metinler komik olayların seri şekilde nakil edilmesi 

yolu ile oluşmuştur. Böyle farz edebiliriz ki, bütün öyküler, nakledilen 

kıssalar tarihen masal adı altında birleşmiştir. Sonradan masal adı 

altında birçok janrlar şekillendikten sonra komik olaylar da rivayet 

edilerek, bu adı bir süre taşımıştır. Özel olarak komik olayların janr 

olma süreci IX. Yüzyıla kadar gitmediğinden bu janrın adında bir 

belirlilik olmamıştır. Diğer bir taraftan arap fıkraları çok güçlü şekilde 

halkın maneviyatına etki ettiğinden bu janrın Azerbaycan'da bilhassa 

arap adı altında (fıkra) yayılmasına ortam oluşmuştur. Bu nedenle 

Bahlul, Arap fıkra kahramanı olarak düşünülmüştür. Diğer bir neden 

ise türk halklarının gülüş kültürünün ortak noktalara sahip olmasıdır. 

Özel olarak türk halklarının gülüş edebiyatında Nasreddin ismiyle 

tanınan sanatsal bir imge olmuştur. Nasreddin gülüş imgesi gibi türk 

halkları arasında çok popüler olmuştur. Rastlantısal değildir ki, türk 

halklarının hepsi Nasreddin'i kendine öz bilmiş, kendilerinin etmeye 

çalışmıştır. Bu yüzden Nasreddin'in Molla, Efendi, Hoca ve başka 

isimleri taşıması da her halkın ona olan sevgisinden ileri gelmiştir. 

Aslında Molla Nasreddin kimdir? Bu konuda Türkiye kaynakları 

doğru veya az doğru açıklamalar yapıyor. Bu sorunu araştırmak için 

fıkranın mitten nasıl kaynaklandığını gözden geçirmek gerekir. 

Azerbaycan fıkralarının oluşup gelişmesinde mitlerin tarihi hizmeti 

olmuştur. 

Mit ve fıkra sorununda mit arsası ile fıkra arsası herhangi bir 

edebi süreç sonucunda birbirine karşı durur, mit motifi fıkra motifine 

dönüşüyor, bu sorunun hangi ortamda yaşanmasının öğrenilmesi 

gereklidir. 
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Mitle fıkra arasında zaman farkı milyon yıllarla ölçülür. Mit 

bilinci ile fıkra bilinci arasında benzerlik değil, ikincinin birinciye alay 

etmesi daha net görülüyor. Ecdatlarımızın mit bilincindeki kabul 

edilmiş gerçeklik eylemi uzun zaman geçtikten sonra kendi önemini 

yitiriyor, onun tersine yorumu dönemi başlıyor. Bu yorum dönemi 

mitle fıkra arasındaki sanatsal yaratıcılık dönemidir. Yani sanatsal 

bilinç formu yarandığı dönemde yaratıcılığın sanatsal biçimleri de mit 

kuruluşlarının gülüş öznesi olarak daha çok kuramsal çekiyor. 

Maalesef bu yönde olan fıkralar az bir miktarda gelip bize ulaştı. 

Böyle bir fıkranın sanatsal değerini prof. R. Gafarlı Şeki'den - 

Mirsaleh Nesibov'dan yazıya aktardı (Gafarlı, R., 1999). Toplanan 

fıkranın içeriği mite gülüş tarzında konulup koşulmuştur. Efsanedeki 

suya kurban verme, kızların ejderhaya kurban verilmesi motifleri 

Mirsaleh Nesibov'un konuştuğu fıkrada de aynı motifler olarak 

kullanılmıştır. Ama fıkradaki motifin işletme amacı gülüş doğurucu 

yöndedir. Mitte ise motif dünya görüş biçimini anlatır. Buna rağmen, 

fıkranın mit kaynakları edebi metne yaklaşımında araç rolünü 

oynuyor. Bu "tarihi" dönemi halk gülüşünün yarandığı dönem olarak 

da nitelenebilir. Mit üzerine halk gülüşünün birkaç aşaması olabilir. 

1. Mit modelleri ile gülüş modellerinin çarpazlaştırılması. Bu 

aşamada mit modelleri gülüş modellerinin kullanımı kaynağına 

dönüşüyor. Aynı zamanda gülüşün kendisinin modelleri de mitin 

modellerine etkiliyor. Bu aşamada mit sanatsal bilincin yarattığı metin 

biçimi olarak henüz janr olmayan halk gülüşü ile mücadelede teslim 

olmak istemiyor. Psikoz bilinçle "akılsız bilge" bilincinin karşı karşıya 

dayanması olayının gülüş şekli gibi fıkraya dönüşmesinin ilk 

modelleri de bu aşamaya aittir. Bu, hem olay ve nesne ilişkileri olup 

gülüşün de ilkel şeklidir. 

 2. İkinci aşama mit motiflerinin gülüşe maruz kalması ile 

ilgilidir. Birinci aşamada gülüş genel halde mitin üzerinde onun 

"hasta" şuurunu "tedavi" etmeye yöneldiyse, ikinci aşamada somut 

mitin ayrı ayrı motifleri eleştiri ateşine tutulur, daha net söylersek, mit 

motifleri hicvediliyor ve fıkralar postmodernist bir düşünce sistemi 

biçimini alır. Fıkralar, mitin postmodern düşünce modeline 

dönüşüyor. 

Fıkralarda öne sürülen fikrin temel amacı mit fikrini 

reddetmektir. Fıkra, mitin sanatsal biçimini kabul etmeyerek yerini 

fikir çeşitliliğine bırakmış, bütün bir mit kültürüne karşı çıkmış, mitin 

sınırlarını ortadan kaldırmış, dünyayı olduğu gibi kabul etmiş ve onu 
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basit ve açık düşünceye dayandırmıştır. Mit kaotik ve soyut düşünceye 

dayalı bir yapıya sahipse, fıkra ironik bir bakış, bir dünya görüşü ve 

gerçekliğin eleştirel bir yansıması ile karakterize edilir. Fıkralarda 

postmodernizm, tüm geleneksel mit kavramlarının yanlış ve kabul 

edilemez olduğunu ve bunların iptal edilerek hicivsel bir şekilde 

yeniden işlenmesini gerekli hesap etti. Molla Nasreddin fıkralarının 

ifşa etme eğiliminde olduğu zamandan beri, gerçeğe değer veren kritik 

kuralları da vardı. Bu ifşa etmede, ince anlam - figüratif anlam, 

ciddiyet ve bayağılık, aşkınlık ve deneycilik birbirine karşıt olan 

unsurlardı. Gösterilen üç karşıt çifte, birinciler birincil, ikinciler özel 

bir durum olarak katıldı. Mitin yapısında birinci gösterilenler onun 

içeriğinin ihlal edildiğini, ikincilerin öne çıkmasını şartlandırdılar. 

Ortaya çıkan fıkra yapısı, mitin toplumsal içeriğini daralttı ve ona özel 

bir öz verdi. Mit ne kadar hoşgörülü olursa olsun, fıkra hoşgörülü 

olmaktan uzaktır ve "büyülü" gerçekliği ortaya çıkarmaya hizmet 

eder. 

Fıkrada postmodernizm, mitin tarzını, içeriğini, öznelliğini 

kabul etmedi, mit fantestiğinin mitolojik dünya modelinin hicivsel, 

magik bir gerçekçilik biçiminde yaratılışını etkiledi. Molla 

Nasreddin'in psikanalitik bilinci mitin yapısını tersine çevirmeye 

başladı, hiciv plandaki mitin adıyla ilgili yeni bir olay örgüsünün 

anlaşılmasını şartlandırdı, soyut gerçeklikten basit gerçeğe birleşme 

biçimi geliştirdi. Fıkrasal postmodernizmde fantezi güçlüydü. Molla 

Nasreddin fıkralarında mitteki kaos ve çeşitliliğin tezahürü 

postmodernizmin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu fıkralarda 

basit gerçek ve soyut gerçek iç içe geçmiştir. Molla Nasreddin, 

okuruyla ve yarattığı imajla özgürce diyalog kuruyor. Dolayısıyla 

Molla Nasreddin'i postmodernist bir düşünür olarak görüyoruz. Mitin 

krizde olduğu bir dönemde, fıkranın ilk dönemlerde bir postmodernist 

düşünce modeli olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 

Fıkra, türünü tam olarak belirlemediği bir dönemde mitin büyülü 

fantezisinin etkisi altındaydı. Janrını belirledikten sonra, mitin tarihsel 

gerçeğini magik gerçekçiliğine çevirdi ve yaratılışının ilk günlerinde, 

yeni kabul edilen gerçeği uzaktan büyülü bir şekilde izledi. Kentsel bir 

folklor olduktan sonra, ifşa etmek özelliği geliştirdi. Bu nedenle, 

fəkralar geleneksel olarak "şehir fantezisi" gibi düşünülebilir ve tabii 

ki zaman ve mekan hesaba katılmalıdır. Mit ilkel bir topluluk yapısı 

tarafından yaratılmışsa, fıkra şehir kültürü tarafından yaratılmıştır. 
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Fıkra yaratıcılığının ikinci döneminde kahkaha ustaları tarih 

sahnesine çıkıyor. Bu dönemde Molla Nasreddin gibi kahkaha ustaları 

büyülü gerçekçilikten uzaklaşıp "eleştirel gerçekçilik" çağına girdiler. 

3. Üçüncü aşamada gülüşün kültür tipine dönüşmesini 

görüyoruz. Bu aşama gülüşün kültür tipine dönüşmesi, hem gülüşün 

nesnelerinin çoğalması, gülüşün çok türlerinin ortaya çıkması ile 

ilgilidir. Alaycı gülüş, düzeltici gülüş, terbiyeedici gülüş, suçlayan gül 

(bu gülüş formlarının da kendilerine özgü alay, eleştiri, sarkazm vs. 

gibi yarattığı sanatsal değerler vardır) gibi türler kendi sanatsal 

kapasitesi ile modern fıkraların ana hattına dönüşüyor. 

 Bu üç aşamaya onların her birinin kendine özgü gülüş 

ustalarının olması niyetindeyiz. Birinci aşamaya ait olan gülüş 

ustasının adı, kimliği hakkında şimdi hiçbir şey söylemek olmaz. 

İkinci aşamaya ise göreceli olarak ait olan gülüş ustalarının şartı 

kimliğini söylemek olur. Araplarda Cuha'nın, farslarda Bahlul'un, 

türklerde Molla Nasreddin'in gülüş ustası olarak üçüncü aşamada 

yetiştiğini söylemek olur. Birinci aşamanın gülüş ustası temel allahları 

eğlendiren ikinci dereceli efsanevi gülüş allahları. İkinci aşamanın 

gülüş ustası padişah saraylarında onları eğlendiren şaklabanlar. Birinci 

aşamanın ikinci dereceli efsanevi gülüş allah'ı genel imge olarak 

soytarıya dönüşüyor. Üçüncü aşamada genelleşmiş soytarı imgesi 

özelleşmiş imgelere dönüşüyorlar. 

Bugün tanıdığımız Molla Nasreddin, yarı tarihsel bir dönemde 

ve koşullarda yaşamış olsa da, günümüzün Molla Nasreddin'i, bir fıkra  

figürü olsa da, şimdiki Molla Nasreddin'dir. Bu fıkra imgesinin 

oluşmasında kendi komik konuşmaları ile halkın dikkatini çeken Hace 

Nasiruddin Tûsî gibi tarihi kişiler asıl Molla Nasreddin'in fıkrada 

imgesinin oluşturulmasına ortam yaratmış olurlar. Yani onların 

konulup - koştukları fıkralar Molla Nasreddin'in fıkraları ile 

çarpazlaşarak, imgenin çiftlenlenmesine neden olurlar. Çoğu zaman 

da tarihsel zaman itibariyle olguları anlatmak açısından temel fıkra 

türünü aşarak, ana metnin seçeneğine dönüşe bilirler. Bu alternatifler 

azınlık oluşturuyor ve kendi sınırları ile "yazar"ların kim olduğuna 

açıkça işaret ediyorlar. Bugün folklordakii fikirlerde bunları dikkate 

almayanlar Hace Nasiruddin Tûsî'nin Molla Nasreddin'in kendisi 

olduğuna dikkati çekiyorlar. Oysa Molla Nasreddin'in fıkralarında 

Hace Nasiruddin Tûsî'nin adına bağlı olan fıkralardan farklı çok 

sayıda örnekler vardır. Hem de onun fıkraları kolektif yaratıcılık 

yönteminden geçerek, şimdiki halini almıştır. 
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Molla Nasreddin fıkralarının şimdiki durumda somut mit 

metinleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Ama bu demek değildir ki, mit 

kuruluşları fıkraların ilkin yapısına etki etmemiştir. Örneğin, kurban 

motifi efsanedeki kuruluşlardan faydalanarak, yeni içerikli fıkranın 

oluşmasına neden olmuştur. "Molla’nın kurbanı" fıkrasında deniliyor 

ki, Molla’nın devesi hastalanıyor, onun öleceğini hisseden Molla 

deveni Allah yolunda kesmeyi karara alıyor. Her nereye gidiyorsa, 

kestiği deveden konuşuyor. Bundan bıkan insanlar diyorlar ki, 

duymaktan usandık. Bir düğünde diyorsun, bir de yasta. Molla diyor 

ki, Allah İsmail'in yerine bir koç gönderdi, mollalar bu konuyu her 

gün konuşurlar, henüz Kuran'a da yazmışlar. Ben o boyda deve 

kestim, konuşmağım? (Molla Nasreddin Anekdotları,1978: 88). 

Efsanedeki kıyamet motifini fıkrada Molla Nasreddin komik 

şekilde izah ediyor. "Molla’nın vasiyeti" fıkrasında deniliyor ki, Molla 

sert hastalanıyor, kohum - akrabasını yanına çağırıp vasiyet ediyor ki, 

bana adam boyu derinlikte mezar kadın, başı aşağı basdırın. Nedenini 

sorduğumda izah ediyor ki, kıyamet koptuğunda dünya baş-ayak 

olacak. O zaman ben de ayak üstüne olacağım (Molla Nasreddin 

Anekdotları,1978: 142). 

 Öküzün dünyayı boynuzunda tutması mitolojik düşüncesini 

Molla da fıkrada denemek istiyor. "Arzuma ulaştım" fıkrasında Molla 

kendini öküzün boynuzları arasına atıyor. Öküz onu yere çarpıyor. 

Ayağı kıran Molla Nasreddin arzusuna bulmasıyla kendine teselli 

veriyor. 

 Ayrıca Molla Nasreddin fıkralarında ölü kültünün ("Ölenin 

eşeğini yerler", Molla Nasreddin Anekdotları,1978: 159, 279; 159, 

223, kuş kültünün ("Molla’nın terlanı", 159, 63), astral mitlerin 

("Yıldız - mulduz yapıyorlar", Molla Nasreddin Anekdotları,1978: 

159, 244, "Ay faydalıdır", Molla Nasreddin Anekdotları,1978: 159, 

241), boğa kültünün ("Gör kayış ne çeker", 195, 230), o dünya ve 

uyku motiflerinin ("Molla o dünyada", Molla Nasreddin 

Anekdotları,1978: 159, 223; "Uyku", Molla Nasreddin 

Anekdotları,1978: 159, 75 - 76) inanç olarak yaramadığını, alaycı 

koyulduğnu görüyoruz. Bütün bunlar bir daha gösteriyor ki, Molla 

Nasreddin fıkralarının mitle bağlılığı tersine yorumlamış motif 

düzeyinde açıklana bilir. Diğer taraftan da böyle fıkralar Molla 

Nasreddin'i tarihi şahıs olarak değil, imge olarak kabul etmeye temel 

veriyor. 
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Tarihi bilgiler de Molla Nasreddin'in bir şahsiyet olarak ne 

zaman yaşadığını, gülüş ustası olarak faaliyet gösterdiğini tam tasdik 

etmiyor. Onun fıkralarında en zor durumlardan çıkış yolu vardır. 

Molla Nasreddin'in büyüklüğü de işte bu. Azerbaycanlılar tarihsel 

bilgili kişilere "molla" diye hitap etmişler. "Molla Nasreddin" 

adındaki "molla" kelimesinin de bu anlamda kullandığını 

söyleyebiliriz. Molla Nasreddin'in de bilgili olması konusunda 

fıkralarda bilgi vardır. Üstat fıkra konuşanlar ve fıkra tarihçileri 

belirtiyor ki, çeşitli şehirlerde en güçlü fıkra ustası onun çevresinde 

olan fıkra söyleyenlerin büyüğü seçiyormuş. Bu anlamda Molla 

Nasreddin'in de bu  görevi taşımasını tahmin edilebilir. "Molla" 

kelimesinin de dolayısıyla bir anlamı da "seçilenler", " ayrılanlar" 

denir. Bu tarihsel olgu, gelenek bugün de Şeki komedyenleri arasında 

yaşamaktadır. Bu şehirde en güçlü gülüş ustası ismini tarih boyunca 

birçok kişiler taşımışlar. Böyle insanlar tüm gülüş ustalarının hanı 

seçiyormuş. 

Bu geleneği Bağdat'ta Bahlul Danende sürdürmüştür. Onun adı 

ile ilgili fıkraların birinde halife seçilerek, Harun al-Raşid'e ders 

veriyor. Belli ki, çok eski zamanlardan Bağdat her türlü meslek 

sahiplerinin yurdu olmuştur. Bu şehirde daha çok hırsız, yalancı, 

bameze kişiler faaliyet göstermişlerdir. Böyle çelişkili bir şehirde 

gülüşe değer verilmesi olumsuz durumların yayılması ile ilgili 

olmuştur. Bağdat'ta dini iktidar güçlü olduğundan halk olumsuz 

durumlarla açık mücadele ede bilmemiş, kendi sözünü gülüş 

aracılığıyla demiştir. Elbette halkın sözünü, düşüncesini genelleştiren 

halk temsilcileri bu çalışmada etkin olmuşlardır. İşte onlardan biri gibi 

Bahlul Danende'nin adını belirtmek mümkündür. Bahlul Danende'nin 

tarihi şahsiyet olduğuyla ilgili çeşitli görüşler vardır. Bazıları Bahlul 

Danende'ni kendi fıkralarından bir konuşma yaparak, tarihi kişilik 

olarak onu Harun al-Raşid'in kardeşi düşünüyor, diğerleri ise halk 

düşüncesinde oluşan imge olarak nitelendiriyor. Kanaatimizce, Bahlul 

Danende tarihi şahsiyet olmuş, onu İslam yasaklarından, şeriat 

kanunlarından korumak için Harun al-Raşid'in kardeşi gibi kaleme 

vermişler. 

Belirtildiği üzere, Azerbaycan gülüşüne arap-fars fıkralarının 

etkisi Islamı kabul ettikten sonra yaşanmıştır. Fakat bu etki tek taraflı 

olmadı. Tahmin edilebilir ki, IX. Yüzyıldan önce Azerbaycan'da 

Molla Nasreddin adı belli oldu. Fakat onun adı ile ilgili fıkraların nasıl 
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yayılması konusunda bilgi olmadığından hakkında da söz 

söyleyemem. 

 Molla Nasreddin fıkralarının sonraki yayımlanması tarihi XIX. 

Yüzyıldan başlıyor. Önce İstanbul'da ve sonra Bulak'da Nasreddin 

yaratıcılığının matbaa baskılarının temeli koyulmuşdır. Nasreddin'in 

uydurma şahsiyet olduğunu söyleyenler bir şeyi unutuyor, her şeyi 

uydurmak olur, bilgeliği ise uydurmak imkânsızdır. 

Fıkra janrı için böyle bir özelliği kayıt ede biliriz ki, ünlü gülüş 

ustalarının isimleri kimler tarafından hep onların döneminde iktidarda 

olmuş hükümdarlarla bağlanmıştır. Bu ise Bahlul Danende'nin ve 

Molla Nasreddin'in şahsiyetinin sosyal adaletsizliğin sembolü olarak 

konuşma yapan Harun al-Raşid'in, Emir Timur'un ve başkalarının 

adlarına karşı konulmasından görünüyor. Fıkra janrının yayılmasında 

bu iki unsur önemli rol oynamıştır. 

Halkın olumsuz durumlara karşı yaklaşımı hep hiciv planda 

olmuştur. Zulüm ve haksızlık alıp başını gittikçe toplumsal gülüş de 

hüzünlü karakter taşımıştır. Bu, tarih boyunca böyle olmuştur. 

Fıkraların de yaranmasının temel nedeni sosyal adaletsizliğe karşı 

mücadele azminin sosyal işlev taşıması oldu. 

 Azerbaycan'da fıkraların janr olmasına neden çeşitli 

dönemlerde hakim feodaller aleyhine koşulan komik öykülerin 

seçenek yaratması, sonra bu olayların seçenekler yaratarak, bağımsız 

metin tipleri meydana getirmesi olmuştur. Bu ise janrın talebi olarak 

ortaya çıkıyor. Demek ki, fıkra önce bir ülkede yaranar, yayılır, çeşitli 

seçenekleri şekillenir, imgeler yerel özelliklerine göre değişir. Böylece 

janr tam şekilde dikkat çekmeye başlıyor. Bu özelliği Bahlul Danende 

fıkraları ile Molla Nasreddin fıkralarının bazılarının benzer içeriğe 

sahip olmasında görürüz. Elbette aynı arsanın hangi fıkrada daha önce 

kullandığını söyleye bilmeyiz. Şunu söyleyebiliriz ki, fıkra ulusal 

özelliklere sahip oluyor, yayıldığı arazinin millî özelliklerini 

yansıtıyor. 

Fıkraların oluşmasında tarihi olaylar ve şahsiyetler büyük rol 

oynamıştır. Demek ki, fıkraların oluşmasında iki unsur katılıyor. 

Birincisi, tarihi olaylardır. İkincisi, bu tarihi olayların bağlı olduğu 

tarihi şahıslardır. Fıkraların yaranma tarihine baktığımızda bu iki 

unsurun önemli rol oynadığını görüyoruz. Bütün fıkra kahramanları 

tarihi şahsiyet gibi imge gibi fıkra metinlerine dahil olmuşlardır. Bu 

gerçeği esas alarak neredeyse bütün fıkra kahramanları tarihi kişilikler 

olmuşlar, en azından hayatta yaşamışlardır. Bu özellik daha çok sosyal 
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- siyasal içerikli fıkralarda görünüyor. Bu fıkraların kahramanları ne 

zaman yaşamış insanlar olmuşlardır. Bu tarihi şahsiyetler ise uzun bir 

zaman geçtikten sonra onların hayatına benzer, onları tekrar eden 

ortam olgunlaştıktan sonra oluşan kimliğin şahsında önceki ortamın 

tarihi şahsiyeti gibi unutuluyor, adı genelleşiyor ve yeni imgenin - 

kahramanın etkisi ile sanatsal imgeye dönüşüyor, eski metin yeni 

kahramanın adına dönüşüm ediliyor. Bu model millî - mahalli fıkra 

türüne daha uygundur. Bu, fıkra janrının evrim sürecidir. 

 İkinci bir yandan bu süreci böyle anlamak olur ki, herhangi bir 

toplumsal ortamda asıl Molla Nasreddin'e benzer tarihi şahıs gibi 

yaşamış, gülüş ustası gibi sırf kendi adı ile tanınmış, yeni toplumsal 

ortamın etkisi ve yardımıyla (bu, Hoca Nasreddin de olabilir) önceki 

tarihi şahsiyet ile yeni - sonraki dönemin tarihi kişiliği birleşmiştir. Bu 

ise genel bir Molla Nasreddin (Hoca Nasreddin) imgesinin oluşmasına 

neden olabilir. 

Dünya ülkeleri içerisinde fıkra yaratıcılığı üzere birçok şehirler 

var ki, onların da nüfusunun büyük kısmı gülüşe hassas olmuş, kendi 

boş zamanlarını fıkra koşmakla geçirmişler. Bu şehirlerden Bağdat, 

Bombay, Gabrovo, Şeki daha çok seçilmiş, bu şehirlerde oluşan 

fıkralar genel halk düzeyine kadar yükselmiştir. 

 Azerbaycan folklorunun oluşturulmasında tüm bölgeler şu veya 

bu ölçüde katılıyor. Her şehrin, bölgenin millî karakterinden bağımlı 

olarak, orada folklorun hangi bir türü daha geniş yayılmaya başlıyor, 

yani bu şehir, bu bölge bu janrın oluşmasında ve yayılmasında daha 

aktif oluyor. Azerbaycan'da da fıkra janrının oluşması ve 

yayılmasında Şeki bölgesi özel seçilmiştir. Bu ise bölgenin millî - 

mahalli özelliğine bağlı olmuştur. Bilindiği üzere, şekililer eski 

zamanlardan sanatsal söze çok değer vermiş, sözün aracılığıyla gülüş 

oluşturmakla ilgilenmişlerdir. Bu daha çok fıkra yapmakta kendini 

göstermiştir. Tarihi eski planda aldığında bile söylemek mümkündür 

ki, komiklik genetik bir özellik gibi eski Şeki'nin millî karakteri 

olmuştur. Millî özelliğine göre Şeki fıkraları ile Molla Nasreddin 

fıkraları arasında yakınlık olduğundan ikincisinin yaygınlaşmasında 

eski türk genetik kodları aktif rol oynamıştır. Tarihi konu açıdan Şeki 

fıkraları ile Molla Nasreddin fıkralarının arsa yönden denk düştüğünü 

görüyoruz. Genellikle fıkralara süslemeler, dudak kaçtılar, gülmeceler 

vb. adlar da demişler. Bu da arap sözüne karşı halk içerisinde ulusal 

isimlerden kullanmayı öne çıkarmıştır. Bu olgunun kendisi de 

gösteriyor ki, fıkraların daha eski dönemlerde Azerbaycan'da isimleri 
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oldu. Adların böyle çeşitliliği fıkraların eski zamanlardan janr olması 

demektir. Bilindiği üzere, janrın bir adı olur ve fıkraları çeşitli adlarla 

adlandırmak onun henüz o dönemde janr yaratmadığından haber verir. 

Örneğin, Şeki bölgesinde eski zamanlarda fıkraya süsleme denilmiştir. 

Süslemeyi becerenler özel ender yetenekli kişiler olmuş ve onlar 

istenilen adamı şu veya bu açıdan deyişle süse biliyorlardı. 

Rastlantısal değildir ki, çevre ilçelerin adamları Şeki cemaatına "serçe 

süsleyen" diyorlardı. Bu tür özel "serçe süsleyen" şahısların 

yarattıkları süslemeler dilden dile düşerek yayılıyordu. "Süslemek" 

kelimenin kökünde yalanı gerçeğe uygun ederek söylemek duruyor. 

Fıkraların de tarihi olaylara uyumlaştırılmasının kökünde hikâyeyi 

süslemek duruyor. Tarihi kişilerle ilgili oluşturulan tüm fıkralarda 

onların başına gelen tüm olaylar komik insanlar tarafından mantığın 

yardımı ile süslenmiştir. Örneğin Şah Abbas'la ilgili bir fıkrada 

anlatılır ki, Şah Abbas veziri Allahverdi hanı çağırarak ülkesindeki 

bütün delilerin listesini yazmayı emreder. Vezir Allahverdi han listeye 

başta onun adını, sonra da bütün delilerin isimlerini yazıp veriyor. Şah 

Abbas kendisinin ismini listede başta görüp hayret ediyor. Vezir 

Allahverdi han onu anlatıyor ki, kara kule on bin dirhem para verip 

ticarete gönderen adama deli derler. Şah ısrar ediyor ki, dönüp 

gelecek. Onda da bana deli diyecek? Vezir Allahverdi han kendi 

mantığını şöyle temellendiriyor ki, "onda senin ismini bozup, onun 

adını yazacağım" (Şeki folkloru.  Cilt I., 2000: 361). 

Şah Abbas'ın böyle ferman verip-vermemesi konusunda kesin 

bir şey söyleye bilmiyoruz. Ama bu ferman tarihi karakter taşımış 

olsa, onun gülünç olması, vezir Allahverdi han tarafından alay 

konulması şaşırtıcı görünmez. Fıkra öyle bir janrdır ki, hayatta 

yaşanan olaylara yönelik tutumunu komik şekilde bildirir. 

 Toplumda yaşanan olaylara gülmek halkın gülüş kültüründen 

uyandır. Fıkra da gülüş kültürünün ayrılmaz parçasıdır. Fıkra 

aracılığıyla halk kendi nefretini gülüş yoluyla bildiriyor. Fıkra ünlü 

fıkra söyleyenlerin adıyla bağlansa da, bireysel yaratıcılık yoluyla 

oluşmuyor, bir kişinin repertuarından çıksa da, ağızdan ağıza düşerek 

cilalanıyor, mükemmel hale sokulur. 

Fıkra janrının gelişim aşamaları. Fıkra janrının tarihi 

hakkında böyle olayları çok getirmek olur. Yukarıda söylediklerimizi 

şu şekilde kısaca özetlemek mümkündür ki, ister arap, ister fars olsun, 

böyle fıkralar millî düşünce sistemine kaynayıp karıştıktan sonra 
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olgun bir janr olarak ortaya çıkmıştır. Fıkra janrının tarihsel gelişim 

özelliklerini bile nitelendirmek mümkün: 

 1. Yabancı fıkraların Azerbaycan millî düşüncesine etkisi 

konusu. 

 Burada Bahlul Danende gibi büyük bir fıkra üstatının sosyal 

faaliyeti öngörülüyor. Bahlul Danende kimdir? Neden o ismi ile ilgili 

fıkralarda çiftleniyor? Ona Danende Bahlul, Divane Bahlul niye 

denir? Bahlul Danende'nin adı bermekiler hareketi ile kapanıyor. 

Bermekiler harekatı Bağdat'ta yaşayan iranlıların halifelik aleyhine 

olan karışıklıkları ile başlanmıştır. Böyle bir olguyu folklorcu Nurettin 

Seyidov böyle izah ediyor: "Harun al-Raşit halifenin ilk yıllarında 

devlet idaresinde çalışanların çoğu iranlı bermekiler imiş. O zaman 

bilim, kültür ve sanatın geliştiği bir dönemdi. Bağdat'ta güzel mimarili 

binalar yapılıyor, bilime, şiire, müziğe önem veriliyordu. Fakat biraz 

sonra halife bermekilere şüpheyle yaklaşmaya başlar, onların 

bazılarını zindana salıyor. Birbiri ardına halk isyanları başlıyor, güya 

böyle bir dönemde Bahlul Danende ortaya çıkıp halkın çıkarlarını 

savunuyor" (Seyidov, N., 1967: 4 - 5). 

Alıntıdan anlaşıldığı gibi, Bahlul tarihi bir şahsiyet gibi ortaçağ 

kültüründe önemli rol oynadı. O, halk tarafında durduğu için hakim 

zümrelerin hoşuna gitmemiştir. Onun için baskılara maruz kalmıştır. 

Adı ile ilgili fıkralardan görüldüğü gibi, kargı attan kullanıp kendine 

olan öfkeyi yumuşatmaya çalışmıştır. Sözü ile etki etme olanağına 

sahip olduğu için onun sözleri halk içinde yayılmıştır. 

 Bahlul Danende fıkralarının Azerbaycan'da yayılmasının nedeni 

arap zulmü ile ilgili olabilir. Genellikle ortaçağ kültüründe fıkra özel 

yer tutuyor. Bu fıkraların Azerbaycan'da yayılmasının bir nedeni 

Bahlul'un aşırı derecede şöhret kazanmasıdır. Diğer bir neden ise 

Bahlul Danende fıkralarının yayılması döneminde Azerbaycan'da fıkra 

janrının zayıf gelişmesi veya arap-fars fıkraları düzeyinde olmaması 

idi. 

2. IX. Yüzyıldan (belki daha önce) başlayarak, Molla Nasreddin 

fıkralarının Azerbaycan'da yayılması ve millî düşünceye etki meselesi. 

Azerbaycan fıkralarının oluşup gelişmesinde Molla Nasreddin 

fıkralarının büyük rolü olmuştur. Molla Nasreddin fıkralarının 

Azerbaycan'a gelmesinden önce fıkra sanatında durumun nasıl olduğu 

hakkında önemli bilgi yoktur. Bir tek şunu söyleye biliriz ki, yerel 

düzeyde fıkra dizilip - koşmak olanakları olan sanatçılar olmuştur. 

Yazıya alınmadığından onların koştuğu fıkraların içeriği, özellikleri 
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vs. hakkında şimdi söz söylemek zordur. Bu nedenle Molla Nasreddin 

fıkralarının Azerbaycan fıkraları arasında özelleşmesinin şahidi 

oluyoruz. 

 3. Yerel özellik taşıyan millî fıkralar Azerbaycan fıkralarının 

çekirdeğini oluşturuyor. Tarihi yerel fıkralar gelişerek bölge 

fıkralarının temelini oluşturmuştur. Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde 

üstat fıkra söyleyenlerin yarattığı örnekler halkın ulusal psikolojisi ile 

ilgili olmuştur. Oluşan yerel fıkralar bölgelerdeki gülüş ocaklarının 

ürünü olarak dikkat çekmiştir. 

4. Yerlerdeki gülüş merkezleri gelişerek bölge fıkralarının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şimdiki bölge fıkraları kendi 

gelişimini hâlâ sürdürmektedir. A. Nabiyev bölge fıkralarını Şeki, 

Karabağ, ayrım, lezgi gülüş merkezlerine ayırıyor (Nabiyev, A., 2006: 

302). Bu dağılıma talış arazisi de eklene bilir. Bu dağılım Azerbaycan 

fıkra haritasını tamamen net gösteriyor. 

Yukarıda bahsettiğimiz 4 geliş aşaması Azerbaycan'da fıkra 

sanatının nasıl ortaya çıkması ve yayılması hakkında düşünmeye 

olanak sağlıyor. 

Azerbaycan fıkra sanatının gelişmesinde tarihi ve şimdiki fıkra 

ustalarının etkisi büyük olmuştur. Fıkra ustalarından anlatırken 

öncelikle ya onların kendisi, ya da prototipleri dikkat çekiyor. Özel 

olarak tarihte yaşamış fıkra ustalarını belirtebiliriz. Burada Bahlul 

Danende’den konuşmayacağız. Onun Azerbaycan fıkra sanatının 

varoluş tarihine pek ilgisi yok. O, Azerbaycan fıkralarına getirilmiş 

tarihi tip ve karakter olmuştur. 

Bahlul Danende'den farklı olarak, Molla Nasreddin Azerbaycan 

halkına doğmadır ve millî hafızada kendine sağlam bir yer edinmiştir. 

Azerbaycan fıkra edebiyatında Molla Nasreddin'in tarihi prototipleri 

hakkında çeşitli varsayımlar vardır. Folklorcu R. Gafarlı Molla 

Nasreddin'in tarihi şahsiyet gibi Türkiye'de doğup yaşadığını 

belirtiyor. 

 Mammadağa Sultanov ise Molla Nasreddin'in prototipi olarak 

XI. Yüzyılda yaşamış ünlü Azerbaycan bilim adamı, astronom ve 

matematikçi Hace Nasiruddin Tûsî'ni görüyor. M. Sultanov "Molla 

Nasreddin'in prototipi kimdir?" makalesinde Molla Nasreddin 

fıkralarındaki astrolojinin alay konulması ile ilgili fıkraları esas alıp 

bu sonuca varmıştır ki, Molla Nasreddin'in prototipi Hace Nasiruddin 

Tûsîdir (Sultanov, M., 1961: № 10). Onun bu düşüncesini A. Nabiyev 

çok inandırıcı şekilde reddetmektedir ve söylüyor ki, tarihte böyle 
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uyumlar, olay benzerlikleri çok oluyor, ancak sonraları onlar daha 

güçlü mantıkla, olgu ve varsayımlarla tekzip edilir Molla Nasreddin'in 

prototipi ile ilgili olasılıklara göz attıkça tüm olasılıkları saygıyla 

birlikte, konunun yatırımına tepki uyandıran unsurlar da ortaya çıkıyor 

(Nabiyev, A., 2006: 320).  

Bu olasılıkların birincisi Molla Nasreddin fıkralarının birinde 

tasvir edilen mühür meselesidir. Fıkrada, Molla Nasreddin kendine 

mühür yaptırmak istiyor. Masrafı az çıksın diye mührün üzerine kendi 

adını yazmayı ustadan rica ediyor, adını öyle diyor ki, arap alfabesi ile 

yazıldığında iki sesten - "h" ve "s" seslerinden ibaret oluyor. Usta 

yazar, "h"-nin noktasını koymak istediğinde Molla rica ediyor ki, onu 

biraz sona doğru, yani "s" harfinin çanağının altında koysun (Nabiyev, 

A., 2006: 320), o zaman "h" sesi "h" sesi gibi okunacak. M. H. 

Tahmasip'e göre bu harflerin açması "Hasan" demektir ve Nasiruddin 

Tûsî'nin tam adına - Muhammed ibn Muhammed ibn Hasan adına 

uygun geliyor. "H" ve "S"-nin Hasan olması o demek değildir ki, bu 

ad Nasiruddin Tûsî'ye işarettir. Burada sıradan metateza olayı 

yaşanmıştır, "h" ve "s" metateza edilen seslerdir, "hoca"/"hace" 

sözlerini bildiriyor. A. Nabiyev ise M. H. Tahmasip'in olgusuna karşı 

diğer olguyu öne sürüyor. O, ortaçağ Doğu dünyasında meşhur olan 

Nasreddin'in cimrilik ederek, "h" ve "s" gibi kendine kısaca mühür 

yaptıracağı fikrini reddeder ve onun "Muhammed" adıyla daha çok 

tanındığını gösteriyor ve diyor ki, kendi mührüne "Muhammed" kayıt 

ettire bilirdi. Orta Asya müzelerinin birinde Nasiruddin Tûsî'nin adı ile 

ilgili sergilenen mührün üstünde "Muhammed" ismi belirtildi 

(Nabiyev, A., 2006: 320). 

Görüldüğü gibi, Molla Nasreddin'in tarihi şahsiyet olup - 

olmaması hakta mesele hâlâ çözümlenmemiş kalır. Molla Nasreddin'in 

tarihi şahsiyet gibi Hoca Nasreddin ismiyle Türkiye'de doğmasını 

kabul etmek fıkra türünün tarihini gençleştirmek demektir. Hoca 

Nasreddin'in 1308 yılında doğmasını yine başka olgulardan daha net 

olarak düşünüle bilir. Akademisyen V. A. Gordlevsky Molla 

Nasreddin fıkralarının yayılma dönemini XIII. Yüzyılın moğol istilası 

ile XV. Yüzyıldaki Timur istilası halk düşüncesinde karıştırılmasına 

bağlar (Гордлевский, В. А., 1961). O, Hace Nasiruddin'in kendi 

döneminde Marağa rasathanesini açmasını ve çok şakacı olduğunu 

Molla Nasreddin'in ait veri olarak kabul ediyor (Nabiyev, A., 2006: 

321). Görüldüğü gibi, Molla Nasreddin'in prototipinin kim olduğu 

çeşitli yıllarda karıştırılmıştır. M. Sultanov kendi düşüncesinde "Letaif 
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ve zeraif" adlı el yazmanın 12'inci sayfasında Molla Nasreddin adının 

Nasiruddin Tûsî gibi yazılmasına tesadüf ettiğini, 1926 yılında 

"Azerneşr" tarafından yayımlanan "Molla Nasreddin esprileri" 

kitabında fıkrada mühür için ustanın çok para istediğini, parası 

olmadığı için mührün üzerinde X.S. harflerinin yazılmasını rica 

etmesini, H-nin noktasının sona doğru, S-nin çanağı altında 

bırakmasını rica ettiğini belirtiyor. 

Eğer M. Sultanov'un, V. Gordlevsky'nin ve başkalarının Molla 

Nasreddin'i Hace Nasiruddin Tûsî hesap etmesini kabul edersek, o 

zaman öyle anlaşılıyor ki, kazakların Hoca Nasir'inin, yunanların 

Anastraddin'inin, tatarların Nasreddin Hoca'sının, uygurların 

Ependi’sinin, özbeklerin Nasriddin Afandi'sinin de prototipi Hace 

Nasiruddin Tûsî'dir. Bu konu ile ilgili P. Efendiyev yazıyor: "Fıkralar 

çeşitli dönemlerde, çeşitli kişilerin isimleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Bazen bir şahsın ismi ile ilgili unutulmuş fıkra diğer bir şahsın ismi ile 

bağlanmış ve yaşamıştır" (Efendiyev, P., 1992: 108). 

 Yukarıda söylenenleri dikkate alırsak, Molla Nasreddin 

fıkralarının Bahlul Danende fıkralarına göre daha genç olduğunu 

görürüz. Hem de Bahlul Danende fıkralarının dili Molla Nasreddin 

fıkralarının dilinden farklıdır. Bahlul Danende fıkraları gelme olduğu 

için azınlık oluşturuyor. Molla Nasreddin fıkralarının ise hem sayısı 

fazladır, hem de konu itibariyle rengarenktir. Molla Nasreddin 

fıkralarının dili daha çok canlı halk dilidir. 

Fıkralardan konuşma yaparak, Molla Nasreddin'in kişiliği 

hakkında daha birkaç fikir söyleyebiliriz. XVII. Yüzyıldan başlayarak 

ünlü alimler yarı bilimsel, yarı efsanevi rivayetlere dayanarak, bu 

konuda spekülasyonlar, varsayımlar ileri sürmüşlerdir. İlginç şudur ki, 

fars, arap, türk ve Azerbaycan bilim adamları Molla Nasreddin'den 

(Hoca) konuşurken belli tarihsel olgulara dayanarak, onu herkes kendi 

halkının oğlu olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. V. A. Gordlevskiy 

çok doğru olarak gösteriyor ki, Molla Nasreddin (Hoca) bütün Doğu 

halklarının ortak imgesidir (Gordlevskiy, V.A., 1961: 341). 

 Molla Nasreddin fıkralarının ilk yayımlarından sonraki 

baskılarında eleştiri hedefi gibi Emir Timur'un adına çabuk - çabuk 

rastlanmaktadır. En eski yayımlarda, 1926, 1927 ve diğer yayımlarda 

basılmış Molla Nasreddin fıkralarında Emir Timur'un adına 

rastlanmıyor. Bu, sosyalizm yapısının - SSCB'nin türklçülüye karşı 

yürüttüğü mücadelenin sonucunda Emir Timur'un adının lekelenmesi 

ile ilgilidir. A. Nabiyev kaydediyor ki, 1939 yıl yayımlarından itibaren 
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oradaki hükümdar, padişah, han ve şah sözleri çok yerde Emir 

Temur'un ismi yerine edilmiş, yahut metinde bu isimlerin işlenmesine 

avantaj verilmiştir (Nabiyev, A., 2006: 321). 

A. Nabiyev'in belirttiği gibi, bu tür karşılık edilmek fıkraların 

janr özelliklerinin öğrenilmesine çok engel olmuştur. Ayrı ayrı şah, 

han, hükümdar vd. ile ilgili olan birçok fıkraların tür özelliğinden 

bahsetmek, onları gruplandırmak ve araştırma yapmak fıkraların 

öğrenilmesine çok yardım ederdi. Ama böyle fıkraların hepsinin Emir 

Timur'un adına kapanması sonucunda bu fıkraların janr özelliklerinin 

öğrenilmesi işi çok zorlaşmıştır (Ama SMOMPK'da ve Türkiye'de 

Emir Timur'un adına bağlanan fıkralar vardır, dolayısıyla bu düşünce 

subjektif niteliktedir). Bu da açıktır ki, daha eski fıkralarda çeşitli 

tarihi olaylar yansımıştır. Bu tarihi olayları da öğrenme imkânı 

kalmamıştır. 

Azerbaycan'da fıkraların geniş şekilde yayılması ve Molla 

Nasreddin fıkralarının içine girmesi bizim fıkraların etkileme gücünü 

gösteriyor. Bugün Molla Nasreddin fıkralarının içeriğini araştırırken 

onların çoğunun temelinde yerel fıkraların durduğunu görüyoruz. 

Azerbaycan fıkra sanatının önemli bir özelliği şudur ki, o, Molla 

Nasreddin ve Bahlul Danende fıkralarını kendininmiş etmeyi başarır. 

Bu nedenle de hangi Molla Nasreddin fıkrasının içeriğine dikkat 

edersek, orada ortaçağ Azerbaycan gerçekliğinin yansıdığını görürüz. 

V. A. Gordlevsky Molla Nasreddin fıkralarının işte bu yolla 

yaratılarak genel Doğu fıkrasına dönüştüğünü belirtiyor (Gordlevskiy, 

V. A., 1961). Bu da Molla Nasreddin fıkralarının profesyonel 

masalcılığa dayanan yaratıcılık yolu geçmesini gösteriyor. 

Molla Nesreddin fıkralarının yayılmasının bir diğer nedeni 

halkların tarihi yer değişmesi ve göçlerle ilgili olmasıdır. Bilindiği 

üzere, göç sırasında başka topraklara göçen halk kendi sanatsal 

yaratıcılığını da gittiği mekana götürür. Bu ise fıkranın tür olarak 

şekillenmesinin devamı, tarihsel evrim sürecidir. Birçok dünya 

halklarının fıkralarını araştırmış olursak, benzer öykülerin ve olayların 

birbirine uygun geldiğini görürüz. 

 Fıkraların bu gibi özelliklerine rağmen Molla Nasreddin 

fıkralarının tekrar edilme özelliği, başka halkların fıkralarına uygun 

gelmesi hakkında konuşmak olmaz. Bu da Molla Nasreddin 

fıkralarının tam bağımsız olarak şekillendiğini gösteriyor. Molla 

Nasreddin'in herhangi bir fıkrasını almış olsak, onun başka halkların 

fıkralarında tekrar edildiğini göremeyiz. Bazı Hoca Nasreddin 
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fıkralarını çıkmak şartı ile Azerbaycan Molla Nasreddin'i tam 

bağımsız fıkra koşan gibi görünüyor. Genetik isim açıdan Molla 

Nasreddin ile Hoca Nasreddin akraba olduğundan onların fıkralarında 

arsa benzerliğine rastlanıyor. Molla Nasreddin'in en ünlü fıkralarının 

izlerine Hoca Nasreddin fıkralarında rastlamak oluyor. 

Molla Nasreddin'in ortak halk imgesi olmasını benzer fıkraların 

Hindistan'dan Balkanlara kadar topraklarda bir anlam ve aynı içerikte 

yayıldığına göre tayin edilebilir. M. H. Tahmasip ve T. Farzaliyev de 

Molla Nasreddin'in kişiliğinden bahsederken onun hangi halka ait 

olduğunu söylüyorlar (Farzaliyev, T., 1971; Tahmasip, M. H., 2011). 

Bu da şundan kaynaklanıyor, Molla Nasreddin ya tarihi kişilik ya da 

karakter olarak hangi halkın folkloruna dahil olursa, onun fıkraları 

ulusal zemine uygun olarak değiştirilir ve kendininmiş edilir. Bu 

nedenle de Molla Nasreddin XVII. Yüzyıldan başlayarak, kendi 

tarihsel kişiliğini folklor kahramanına değişmiştir. Olabilir ki, tarih 

XVII. Yüzyıla kadar onu tarihi şahsiyet olarak tanımıştır, ama 

sonradan yüzyılların folklor yaratıcılığının etkisi ile Molla Nasreddin 

kendi fıkralarının imgesine dönüşmüştür. 
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FIKRALARIN JANR ÖZELLİKLERİ 

Molla Nasreddin ve Bahlul Danende fıkralarının özgünlüğü. 

Fıkralar kendi içerik ve konusuna göre birçok özelliklere sahiptir. Bu 

içerik özellikleri, konu farklılıkları janr özelliklerini oluşturuyor. 

Fıkraların janr özelliklerini onun sahip olduğu gülüş nitelendiriyor ve 

şekillendiriyor. Fıkralarda gülüşün çeşitli biçimleri vardır. Bu 

formlara hicivli gülüş, halk gülüşü veya sosyal gülüş, ıslah edici 

gülüş, ifşa edici gülüş vs. gibi türleri örnek gösterilebilir. Fıkralarda de 

gülüşün türlerini ayırt etmek mümkündür. Genelde fıkralardaki 

gülüşün türlerini 3 gruba ayırıyorlar: Satirik gülüş, ıslah edici gülüş ve 

ifşa edici gülüş. Gülüşün bu türlerine göre Azerbaycan'da yayılan 

fıkralar içerisinde Bahlul Danende fıkralarındaki gülüşü ifşa edici 

gülüş, Molla Nasreddin fıkralarındaki gülüşü hicivli ve esprili veya 

ıslah edici gülüş gibi karakterize edilebilir. Bu takıma bölgelerde 

yayılan yerli fıkraların içeriğindeki gülüşü de ait etmek olur. Bahlul 

Danende fıkraları yapı itibariyle başka tip fıkralardan pek seçilmiyor. 

Ancak gülüşün formuna, sosyal karakterine göre başka fıkralardan 

keskin biçimde farklıdır. 

Belirttiğimiz gibi, Bahlul Danende fıkralarının kökeninde fars 

fıkraları dursa da, o, arap sosyal ortamının ürünüdür. Bu fıkralarda 

eleştiri hedefleri içerisinde zenginler, tüccarlar, saray adamları ve 

diğer grupların temsilcileri vardır. Arap fıkraları çeşitli yerlere 

yayılmaya başladığı zaman o toprakların sahip olduğu özelliklerine 

uygun olarak yapısını ve içeriğini kısmen değiştirmiştir. VIII. 

Yüzyıldan başlayarak bu fıkralar arap fıkrası gibi yabancı ülkelere 

yayılarak, kendi ulusal fars zemininden uzaklaşmalı idi. Çünkü 

halkların geleneği, millî düşüncesi arasındaki farklara göre Bahlul 

Danende fıkraları da baskıya maruz kalmalı idi. Bunu hem fıkra yaptı 

gerektiriyordu. Eğer biz Bahlul Danende'nin fıkrasını Azerbaycan'daki 

Bahlul Danende fıkrası ile kıyaslarsak, onun tanık oluruz. Bu arap 

fıkralarında olan fikrin ifadesi ile Azerbaycan'daki Bahlul Danende 

fıkralarının tahkiye sırasında açıkça fark ediliyor. Her halkın ulusal 

özelliğine göre, fıkralar de üslup itibariyle o halka ait olur. Demek, 

düpedüz fars folklorunda Bahlul'un adı ile ilgili fıkralar Arabistan'a, 

oradan Azerbaycan'a yayılarak, kendi ulusal tarzından ayrılıp, 

Azerbaycan millî üslubuna tabi edilmelidir (Abbasi'ler döneminde fars 

ortamı iktidara etki ettiği için Bahlul fıkraları orada yayıla bilmiştir). 
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Hem de Bahlul Danende fıkraları kapalı tip olduğundan, yani 

Bahlul Danende'nin kendi ismi ile ilgili yeni fıkralar oluşmadığından 

bu üslup farkı kısmen değişime uğramakla başkalarından az seçilir. 

Bahlul Danende fıkraları işte böyle bir yaratıcılık yolu geçtikten sonra 

millî Azerbaycan fıkrası gibi değişikliklere uğramıştır. Fıkra janrının 

bir özelliği olarak şunu belirtebiliriz ki, millî fıkra yaratıcılığında 

Bahlul Danende'nin fıkraları yeniden bölünmelere uğramış, bir 

karmaşık  Bahlul Danende fıkrası millî yaratıcılıkta iki fıkranın 

oluşmasına neden olmuş ve böylece Bahlul Danende'nin adı sadece 

unutulmuş, hatta döne - döne tekrarlanarak hafızalarda yaşamıştır. 

Diyebiliriz ki, bu özelliğine göre Azerbaycan fıkra sanatında Bahlul 

Danende'nin adına koşulan fıkraların sayısı asıl Bahlul Danende 

fıkralarının sayısından az değildir. Fıkra sanatında olan diğer bir 

özellik şudur ki, Azerbaycan'da yaşanan olaylar ve onlara ait fıkralar 

da Bahlul Danende'nin adına çıkılmıştır. Bu yüzden sonradan Bahlul 

Danende'nin adına denilen fıkraları Bahlul'un kendi fıkralarından 

ayırmak zordur. 

Bahlul Danende fıkralarının temel özelliği sosyal haksızlığa 

karşı mücadeledir. Bahlul Danende fıkralarını konu açısından 

adaletsizlik, günahkarlık, ahlaksızlık, manevi temizlik, ikiyüzlülük, 

servet hırsı, millî-ahlaki konular vs. üzere ayırmak mümkündür. 

"Pişmiş yumurtadan da civciv çıkarmış" adlanan Bahlul Danende 

fıkrasında bir yaşlı kadının açgözlülüğünden bahsediliyor. Fıkrada 

denir ki, bir tüccar dükkan - pazar bağlandığından yemeğe hiçbir şey 

bulamıyor. Bir yaşlı kadının kapısını çalıp ondan on tane pişmiş 

yumurta alır, acele gittiğinden yumurtanın parasını vermek aklından 

çıkar. Tüccar mallarını satmak için başka bir ülkeye gider, birkaç ay 

sonra geri dönüyor, yaşlı kadının parasını vermek istiyor. Kadın 

açgözlülüğünden on cücenin her birinin büyüyüp tavuk olacağını, her 

sayıda yumurta yumurtlayacağını, yine bu yumurtalardan civciv 

çıkacağını, civcivlerin yeniden tavuk olacağını, bu tavukların da 

yumurtlayacağını, bu sırayla büyük bir zenginlik sahibi olacağını 

tüccara belirterek ondan o kadar para istiyor ki, tüccar bütün malını 

satsaydı, yine on yumurtanın parasını bile ödeyemezdi. Yaşlı kadın 

ondan halifeye şikayet ediyor. Halife tüccarın var- devletini elinden 

alıp yaşlı kadına verir. Bahlul Danende bu olayı duyar, kardeşinin 

yanına gelip, avluda buğday ekmek istediğini belirtiyor. Halife, 

Bahlul'un akılcı olacağını tahmin edip, ona buğday veriyor. Bahlul 

buğdayını alıp avluyu sabanla sürüyor, büyük bir tencereyi asıp su 
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ısıtıyor, buğdayını kaynar suya döküyor. Halife de pencereden 

bakıyormuş. Bahlul'un hareketleri ona şaşırtıcı geliyor. Vezir-vekil ile 

gelip onun ne yapmak istediğini sorar. Bahlul pişirdiği buğdayını 

toprağa serpiyor. Halife diyor ki, Bahlul, ben öyle biliyordum sen 

akılcı oldun, ama görüyorum bu Bahlul'san. Hiç pişmiş buğdaydan 

tahıl çıkar? Bahlul da bu sözü duymak istiyordu. Odur ki, diyor: 

Pişmiş yumurtadan civciv çıka bilir, kaynamış buğdaydan tahıl 

çıkmaz? Halife hatasını anlayıp tüccarın var-devletini kendine geri 

verdirir (Bahlul Danende anekdotları, 2011: 7 - 8). 

 Fıkradan Bahlul Danende'nin haksızlığa karşı mücadele ettiği 

belli oluyor. Bu fıkrada gülüşün türü ifşa edici gülüştür. Burada 

eleştiri hedefi halifedir. Halifenin doğru hüküm çıkarta bilmemesidir. 

Bu fıkra aracılığıyla yaşlı kadının da açgözlülüğü ifşa ediliyor. 

Görüldüğü gibi bu fıkrada ne ıslah edici gülüş, ne de mizah vardır. 

Burada hiciv gülüşün en yüksek biçimine kullanılmıştır. Fıkrada 

didaktik ve terbiye edici içerik avantaj teşkil ediyor. Bahlul Danende 

halifeye anlatmak istiyor ki, adil hüküm vermek için kadının mantığını 

anlamalı idi. Burada Bahlul Danende'nin satır altı gülüşü halifeye 

yönelmiştir. Aslında halife kendi hareketi ile gülüş yaratan 

karakterdir. Bahlul Danende'nin rolü burada gülüşü onun üzerine  

yöneltmekten ibarettir. Burada Bahlul Danende fıkra kahramanı olarak 

çıkış ediyor. Hem de öyle fıkra kahramanıdır ki, oynadığı rol ile 

kendisinin tarihi şahsiyet olmasını onaylıyor. Bu fıkrada halife'nin 

Bahlul Danende'nin kardeşi olması  diyalogdan görünüyor. Fıkrada 

halifenin adı geçmese de, onun Harun al-Raşit olduğu biliniyor. 

 Fıkranın konusunun temel özelliği Bahlul Danende'nin 

karşılaştığı haksızlığa karşı mücadele etmesidir. Fıkrada haksızlık iki 

yönlüdür. Haksızlığın birinci tarafı yaşlı kadın ile ilgiliyse, ikinci 

tarafı ise halifenin kararı ile ilgilidir. Fıkranın terbiye edici bir özelliği 

de vardır. Bahlul Danende kendi bilgeliği, akıllı hareketi ile halifeye 

ders veriyor. 

 Fıkrada Bahlul Danende'nin çarpıcı mantığı hissedilir, yargısı 

daha teşvik edici görünüyor. Bahlul Danende ile ilgili tüm fıkralarda 

onun mantığı değişmiyor. Sadece onun mantığı bafı değişiyor. Diğer 

fıkralarda şartı olarak değişen Bahlul’un mantığı cevabıdır. 

Bahlul Danende fıkraları üzerinde yapılan gözlemlerimiz onun 

tek olduğunu, ailesiz yaşadığını, yoksulluk düzeyinde yaşam 

geçirdiğini gösteriyor. Bahlul Danende'nin bu tür durumuna prof. dr. 

V. Valiyev böyle ilişkidedir: "Onun binmeye atı da yoktur. Kendisi 
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yaptığı "kargı atına" binerek ayağı tuttukça tüm ülkeyi dolaşıyor, her 

yerde hukuksuzluk ve anarşi görüyor" (Valiyev, V., 1985: 291). 

 Fıkralardan öyle görünüyor ki, nerede haksızlık varsa, Bahlul 

Danende oradadır. O, bazen haksızlığı ortadan kaldırır, bazen akıllı 

atmacası ile duruma müdahale ediyor, bazen de akıllı mantığıyla zor 

durumda kalanları savunuyor. Bu özellik Bahlul Danende fıkralarının 

janr özelliği olarak da dikkat çekiyor. 

 Bahlul Danende'nin adı ile ilgili fıkralar Molla Nasreddin'in 

adına olan fıkralardan azdır. Bahlul Danende'nin adı ile ilgili olan bu 

tür fıkralar hacimce hayli geniştir, fıkranın içeriğinde ahlaki-didaktik 

içerik avantaj teşkil ediyor. Böyle fıkralarda eleştiri, gülüş hedefi 

somut kişilerden daha çok insan psikolojisinde, karakterinde var olan 

olumsuz özelliklere yönelmiş, feodal dünyasına özgü olan, dönemi, 

zamanı, geniş halk kitlesini ezen, sakat eden eylemlere karşı 

dönüşmüştür. Örneğin, Bahlul Danende hakkın, adaletin varlığını 

denetlemek istiyor. O, tesadüfen kim tarafındansa ölümcül yaralanmış 

bir adama rastlar. Onun başının üstünü kesip duruyor. Cani tarafından 

atılmış kanlı bıçağı cebinde gizliyor. Yaralı ölür, Bahlul onun 

yanından vazgeçmiyor. Onu tutup padişahın yanına götürürler. 

Caninin kim olduğunu sual edince kendini nişan veriyor, nedenini ise 

demiyor. Mahkeme kuruluyor. Bahlul'a boğazından asılarak idam 

cezası veriyorlar. Dar ağacı kuruluyor, ipi onun boğazına geçirirler. 

Bahlul dinmiyor. Onun ayakları yerden kesilen zaman bir kişi ortaya 

çıkıp ipi kesiyor ve diyor ki, suçlu odur, bu kişiyi öldürmesinin de 

nedenini konuşuyor. Bir süre sonra Bahlul Danende kendine geliyor. 

Onun ağzından, burnundan dökülen köpük durduktan sonra soruyorlar 

ki, ey Bahlul, sen niçin boş yere ölmek istedin? Ama bu şahsı sen 

öldürmedin. Bahlul cevap veriyor ki, doğrudur, ben öldürmedim; Ben 

dünyada hakkın, adaletin varlığını denemek istiyordum. Bu sırada 

soruyorlar ki, nasıldır, hak, adalet var mı? Bahlul Danende cevap 

veriyor: 

- Hak, adalet var, ancak adamın ağzından köpük getirir 

(Valiyev, V., 1985: 189, 290 - 291). 

Fıkradan görüldüğü gibi, Bahlul Danende kendini kahraman gibi 

gösteriyor. Bahlul Danende'nin fıkrada katılımını aşağıdaki bölümlere 

ayırmak mümkündür: 

1. Bahlul Danende cani rolünde kendini deniyor; 

2. Bahlul Danende hak - adalet arıyor; 

3. Hak - adalet aramak ona pahalıya mal oluyor; 
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4. Bahlul Danende zor da olsa, hak - adaletin olduğunu görür. 

Fıkrada Bahlul'un bu hareketi danendelikle divanelik (çılgınlık) 

arasında rastlanmaktadır. Daha doğrusu, onun hakk - adalet araması 

çılgınlıktır, ama bu, danendelik (akıllılık) özelliğinden kaynaklanıyor. 

Bahlul Danende ile Divane Bahlul arasında da fark onun 

hareketlerinin zahiri yönden birbirine uygunsuz olmasındadır. O, 

Bahlul Danende gibi daha akılcı görünüyor, imgenin karakterinden 

bağımlı olarak Divane (Deli) Bahlul adını taşıyor. Fıkralarda Bahlul 

Danende adı Divane adına daha fazladır. Aslında delilik de ağıllılığın 

bir simgesi. Bu nedenle divaneliğin içinde birçok psikolojik 

durumlarla birlikte, akıllı makamlar da yaşanıyor. Bahlul Danende'de 

divanelik karşısındakinin akılsızlığından, kibirinden vs. doğan 

duygulardır ve karşılaştığı insanı anlatmaya yöneliyor. Bu özelliği 

"Demir al, kömür al" fıkrasında daha net görüyoruz: Bir kişi Bahlul'a 

diyor ki, Danende Bahlul, ben ne alım ve satım ki, zenginleşim. 

Bahlul ona demir, kömür alıp ambara biriktirmeyi, kışın satmayı 

öneriyor. Bir yıl sonra bu adam demirin, kömürün kıt olduğu zamanda 

demiri, kömürü pazara çıkarıp çok kazanç elde ediyor. Para onun 

gözünü tutuyor. Bahlul'a selam bile vermek istemiyor. Aradan bir süre 

geçtikten sonra Bahlul'un yanına gelip diyor ki, Divane Bahlul, ben ne 

alım ve satım zenginleşim? Bahlul diyor ki, soğan al, sarımsak al, vur 

ambara. Bir sene kalsın, sonra satarsın. Erkek ülkede ne kadar soğan-

sarımsak var, hepsini alıp ambara toplar, üstüne su serpiyor. Aradan 

bir yıl geçiyor, soğan-sarımsak morarıp harap olur. Erkek büyük 

hüsrana uğrar. Başı alevli Bahlul'un yanına gelip diyor ki, Bahlul, ilk 

defa iyi öğüt verdin, ikinci kez iyi öğüt vermedin. Sözüne baktım 

hüsrana uğradım. Bahlul ona diyor ki, ilk defa geldiğinde bana 

danende söyledin, danende tavsiye aldın. İkinci kez divane dedin, ben 

de sana deli tavsiye verdim (Bahlul Danende anekdotları, 2011: 30 - 

31). 

 Bu fıkrada her iki durumda Bahlul kahramandır. Birinci halde 

akıllı kahramandır, yani ona Danende Bahlul diye hitap ediyorlar. 

İkinci halde kendini akılsız gösterendir, yani duruma uygun olarak 

delidir, bu yüzden de onu Divane Bahlul çağırırlar. Bu adlandırmaya 

uygun olarak, fıkra da iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

akıllı tavsiye verip kendisinin danende olduğunu kanıtlıyor. İkinci 

bölümde ise ona yapılan müracaatdan bağlı olarak, kendini divane gibi 

yapıyor. Her iki bölümde Bahlul sıradan bir kahramandır. Fıkrada 

sosyal çelişkiler gülüş aracılığıyla ortadan kaldırılır, çelişkiyi doğuran 
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konular çözülür, tüccar sınıfı hicv ediliyor. Burada Bahlul 

Danende'nin tüccara verdiği ders daha çok dikkat çekicidir. Kendi 

şahsiyetinin tahkir edilmesine itiraz belirtisi olarak, ikinci kez verdiği 

öğüdü işte karşı tarafın müracaatına uygun olarak söylüyor. Burada 

didaktik yüzde görünmüyor, didaktik içerik adlı fıkraların temel 

özelliği olarak onun içeriğinde yaşıyor. 

Bu fıkrada ise Bahlul'a müracaat iki şekildedir, yani burada iki 

adlı olmak vardır, biri kendisinin akıllı olduğunu gösteren ilk adıdır, 

diğeri ise ona uydurulan isimdir. Onun için bu fıkrada didaktiğin 

ahlaki sonucunu yansıtan psikolojik durumun kendisi ile 

karşılaşıyoruz. Bu nedenle fıkrayı psikolojik fıkra olarak belirtebiliriz. 

Bahlul Danende fıkralarının çoğunluğu sosyal olayları 

yansıtıyor. Bahlul fıkralarının diğer bir özelliği rekonstrüksiyon etme 

özelliğine sahip olmasıdır. Bahlul Danende fıkralarının yerli fıkralara 

karışması ve yerel fıkralar temelinde restore olunma özelliği vardır. 

Örneğin, "Bahlul Danende ve öğrencisi" fıkrası yerel fıkralar 

temelinde onarılmış fıkraya benziyor. Bu fıkranın "Erestun ve 

öğrencisi", "Molla Nasreddin ve öğrencisi" gibi benzer seçeneklerine 

rastlanıyor. "Bahlul Danende ve öğrencisi" fıkrasında Bahlul'un 

kendini beğenmiş öğrencisinden bahsediliyor. Bu öğrenci tüm 

bilimleri bildiğini zannedip, Bahlul Danende'den ayrılma kararı 

veriyor, hem de kendini Bahlul Danende gibi sunmak istiyor. Bahlul 

da ona diyor ki, sen henüz çok şey öğreneceksin, gidiyorsan, ne kadeh 

üstatına kem bakasın! Öğrenci her yerde kendini Bahlul Danende gibi 

kaleme veriyor. Onun bazı bilimlerden haberi vardı. Odur ki, oturup 

kitap yazar. Kitapta yazıyor ki, falan dağın eteğinde çeşme var, kim 

onun suyundan içse, hemen patlayıp ölür. Böyle bir çeşme var imiş. 

Öğrencinin yazdıkları her yere yayılıyor. Bahlul da duyuyor ki, 

öğrenciyi her yerde kendini Bahlul gibi kaleme veriyor. Bu söz - 

sohbet padişaha da gidip eriyor. O, vezir - vekilini de alıp o suyun 

üstüne gidiyor. Bahlul da kılık değiştirip dışarıdan bakıyor. Adamlar 

öğrenciye diyor ki, Bahlul yalan söyleyen değil, eğer sen Bahlulsansa, 

o çeşmeyi bize göster, bakalım onu içen nasıl olur? Öğrenci pınarın ta 

başına geliyor ki, suyun etkisini onlara göstersin. Cemaat de temaşa 

ediyor. Bir de görürler ki, bir çoban yeşil otların üstünde yattığı 

yerden kalkıp bu pınarın başına geldi, sudan beslenme içti, biraz 

gerinip üstünden de bir testi ayran içti, koyunları çağırdı gitti. 

 Padişah bunu görüp öğrenciye, e, aptal, bizi alay ettin? 

Diyordun sudan kim içerse hemen patlayıp ölecek? Peki çobana neden 
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hiçbir şey olmadı? Öğrenci hiçbir şey söylemedi. Padişah emir yaptı 

ki, erkeğin kollarını bağlayıp dar ağacından asmaya yapsınlar. Bahlul 

ileri yürüdü dedi, padişah, öğrenci doğru söylüyor. Kim o çeşmenin 

suyundan içerse ölecek. Çoban o yüzden ölmedi ki, üstünden ayran 

içti. İnanmıyorsun yokla. 

 Padişah emir yaptı, bir siyah köle sudan içti. Bir-iki dakika 

keçen gibi hemen patladı öldü. Bu olaydan sonra padişah emir eder, 

öğrencinin kollarını açıyorlar. Bahlul yüzünü öğrenciye tutup diyor ki, 

benden ayrıldığında dedim ne kadeh üstadına koro bakasın. Sözüme 

kulak asmadın. Kendini Bahlul gibi kaleme verdin. Sana demiştim 

daha öğrenecek çok şeyimiz var, buna inanmadın. Yazdığın kitap da 

henüz tamam değil. Tamam olsaydı çobanın neden ölmediğinin sırrını 

de bilirdin (Bahlul Danende anekdotları, 2011: 66 - 68). 

 Bu fıkra Bahlul Danende'nin adıyla bağlansa da, Erestun ile 

öğrencisi, yahut Molla Nesreddin ile öğrencisi arasında da böyle sorun 

yaşanıyor. Böyle fıkralarda gülüş hedefi bilimi yarım öğrenen kem 

fırsat öğrencilerdir. 

 Fıkralar arası böyle yararlanmalar hem halkların edebi-kültürel 

ilişkilerini, hem de fıkra ustalarının sanatsal bilincinde arsaların sık sık 

birbirini yer etmesini gösteriyor. Halk tarihi şuurun hangi aşamasında 

ise fıkra kahramanının adına söylediği fıkrasını artık kendine öz olan 

başka kişiliğin adına da bağlıyor. Bahlul Danende ile Molla 

Nasreddin'in adlarının bile birleşmesi işte bu tür ilişkilerin sonucunda 

oluşmuştur. 

Azerbaycan fıkralarının büyük bir bölümünü Molla Nasreddin 

fıkraları oluşturuyor. Bahlul Danende fıkralarından farklı olarak Molla 

Nasreddin fıkralarında ifşa edicilik özelliği yoktur. Böyle fıkralar 

Bahlul Danende fıkraları gibi güçlü hicivli gülüşe sahip değil. Bu 

fıkralarda esprili gülüşün, ıslah edici gülüşün biçimlerine rastlıyoruz. 

 Molla Nasreddin fıkraları hicivli üslupta söylenen halk 

hikâyeleri. Bu fıkraların içeriği sosyal içerik taşımamaktadır, 

fıkralarda sosyal çelişkiler yok, bu fıkralarda eleştiren Molla 

Nasreddin, eleştiri konusu ise onun güldüğü hedeftir. Buna rağmen 

Molla Nasreddin fıkralarında da sosyal eleştiri hedefleri vardır. 

Tüccarlar, açgözlüler, han, bey, tırpancı, hükümdar karakterleri, 

ruhaniler, mollalar, kadılar, dindarlar ve b. onun güldüğü 

karakterlerdir. 

 Azerbaycan topraklarında Molla Nasreddin fıkraları çok 

yaygındır. Bu fıkraları içeriğine göre birkaç gruba ayırmak 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 211 

 

 

mümkündür: Molla ve devlet adamları, Molla ve tüccarlar, Molla ve 

din adamları, Molla'nın şairliyi vs. Bu gruplara dahil olan fıkraların 

her birinin kendine özgü içeriği vardır ve bir fıkra öbürünü tekrar 

etmiyor. Bu anlamda Molla Nasreddin fıkraları objektif alemi bütün 

çıplaklığı ile tasvir eden sanatsal halk hikmetleri. Belirttiğimiz 

grupların içindeki fıkraları da kendi iç gruplarına ayırmak 

mümkündür. "Molla Nasreddin fıkraları"nın 1978 yıl yayınında 

"Molla ve devlet adamları" başlığı altında şehir hakimi ("Hepinizin 

derdini çekiyorum", "Taş üstüne taş kalmazdı", "Kurtaran değil"), 

köyhüda ("Eşeğin hemcinsi"), memur ("Şehrin tüyü") vb. kişiler tenkit 

ediliyorsa, başka fıkralarda hırsızlardan, budalaydı kişilerden eleştiri 

hedefi olarak kullanılıyor. 

Örneğin "Şehrin tüyü", "Beş - on şahı'ya (1 şahı 5 kuruştur) 

giderim", "Eşeğin hemcinsi" vs. fıkralarda hem yetkilileri, hem de 

ülkedeki hırsızlar, adam aldatan budalaydı kişiler tenkit ediliyor. "Beş 

- on şahı'ya giderim" fıkrasında şehir hakimi hırsızları, adam 

aldatanları himaye ettiği için Molla Nasreddin tarafından ifşa ediliyor. 

Fıkrada anlatılır ki, Molla’nın pazardan aldığı keçiyi budalaydılar, 

hırsızlar ipinden açıp götürüyorlar. Molla keçiyi aramak için eşeğini 

diğer hırsıza emanet edip yola düşüyor. Döndüğünde görüyor ki, eşeği 

de götürdüler. Gelip bir kuyunun başında bir kişiyi görüyor. Erkek 

kendi derdini ona anlatıyor, altın torbasının kuyuya düştüğünü 

söylüyor. Sonra erkek neden Molla’nın ağladığını sorar. Yalandan ona 

diyor ki, benim altınlarımı kuyudan çıkart, sana çok altın vereyim, 

kendine hem eşek al, hem de keçi. Molla soyunup kuyuya düşüyor. 

Erkek de onun elbisesini alıp gidiyor. Molla kuyunun dibinde ne kadar 

arıyor, altın bulamıyor, erkeği çağırıyor, oy veren olmadığını görüp 

aldandığını anlıyor. Kuyudan çıkıp gidiyor, şehir hakimi ile karşı 

karşıya geliyor. Şehir hakimi adamları ile ona yaklaşıyor, Molla yere 

uzanıp "gelin, gelin, sabahtan sizi bekliyorum" diyor. Şehir hakimi ne 

yaşandığını sorduğunda Molla ona diyor ki, güya bilmiyorsun, 

dostlarının biri keçimi götürdü, biri eşeğimi götürdü, sen de geldin 

kendimi çalasın. Gel götür, beş - on şahıya giderim, diyor (Molla 

Nasreddin Anekdotları, 1978: 13 - 15). Fıkrada temel eleştiri hedefi 

şehir hakimidir ve himaye ettiği hırsız ve budalaydı kişiler. 

Ortaçağların şehir ortamı Molla gibi eğitimli kişilerin terbiyesine 

uymuyor. Bu nedenle de Molla kendi sosyal ortamından şikayet 

ediyor. Buna rağmen Molla açıkgöz adamdır. O, şehirde yaşanan 

kanunsuzluklara boyun eğmiyor. Fıkranın sonunda Molla'nın şehir 
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hakimine itiraz ederek söylediği "sen de geliyorsun ki, kendimi 

çalasın" sözleri de şehir hakimi ile hırsızların ortak olduğunu 

söylüyor. Bu gibi fıkralarda Molla sosyal ortamın kurbanıdır. "Beş-on 

şahıya giderim" fıkrasının temel janr özelliği ondan ibarettir ki, Molla 

kendi sosyal ortamındaki muzipliklere karşı kendi yaklaşımını 

kinayeli, alay edici gülüşle bildirir. Bu gülüşü yaratan şehir hakiminin 

hareketleri. Demek ki, fıkradaki gülüşün iki tarafı vardır. Birincisi, 

kendi hareketleriyle şehir hakimi gülüş aracılığıyla ifşa ediliyor. 

İkincisi, fıkralardaki gülüş sosyal kahkahaya dönüşüyor. Burada 

gülüşün karakteri formalite değildir, düşündürücü gülüştür. 

 Fıkrada iki karakter vardır. Birinci karakteri şekillendiren 

Molla'nın kendisidir. İkinci karakterin sahibinin ise şehir hakimi 

olduğu görülüyor. Fıkrada mücadele şehir hakimi ile Molla arasında, 

kanunla kanunsuzluk arasında yaşanıyor. Hırsız, budalaydı 

karakterleri ise kanunsuzluğun yanında olan toplumsal fügurlardır. Bu 

tartışmaların sonunda gülüş yaratan sosyal adaletsizlik Molla'nın 

öfkesine sebep olur. Demek ki, burada gülüşün türü gibi satirik 

gülüşten kullanılmıştır. 

Molla Nasreddin fıkralarının sosyal - eğitici önemi çok 

büyüktür. Bu fıkralar halk terbiyesinin önemli unsurunu teşkil ediyor. 

Fıkraların tür özelliklerinden biri olarak onun sosyal-eğitici özellik 

taşımasını belirtebiliriz. Böyle sosyal-eğitici öneme sahip olan 

fıkraların hepsinde Molla adaleti sağlayandır. O, sosyal adaletin 

savunucusu gibi fıkraların baş kahramanıdır. O, ince mizahla 

haksızlıkların giderilmesine çalışıyor. Böyle fıkralarda esprili gülüş 

eğitici önem taşıyor. "Molla’nın terlanı" fıkrasında sosyal gülüşün en 

keskin formuna rastlıyoruz. Fıkrada, Molla boğuşan iki çocuk 

görüyor. Bozuşmanın nedenini sorduğunda çocuklardan biri karga 

tuttuğunu, öbürü ise ona yardım ettiğini söylüyor. Molla para verip 

karganı alıyor, karga uçup bir camışın sırtına konur. Molla onu alıcı 

kuş sanıp camışı önüne katıp evine getirir. Camış sahibi camışı 

istediğinde Molla kendi kuşunun onu avladığını söyleyip vermiyor. 

Onlar kadı’nın yanına gidiyorlar. Molla kadıya camış yağından 10 

girvenke vereceğini söyleyip kargasını terlan, camışı av hesap 

ettiriyor. Kadı yağı istediğinde Molla deponun içine camış peyini, 

üstüne de iki parmak kalınlığında yağ koyup getiriyor. Kadı yağın 

tadına baktığında görüyor deponun içi camış peyinidi. Gazi Mollayı 

çağırtıyor, diyor ki, sen işi o yere ulaştırıyorsun ki, bana camış peyini 

yediriyorsun? Molla onu anlatıyor ki, sen camışı kitaptan kitaba, 
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kanundan kanuna düşürüp kargasını terlan, camışı av sandıktan camış 

peyini yiyorsun (Molla Nasreddin Anekdotları, 1978: 60 - 62). 

Molla bu fıkrada gülüşün en keskin biçimine kullanıyor. Molla 

biliyor kadı rüşvetçi. Molla bu fıkrada yalancı rolünde çıkış ediyor. Bu 

nedenle, kadıyı aldadıyor. Ama o dolandırıcı değil, Molla'yı bu işe 

kadı’nın açgözlülüğü sevk etmiştir. Halk arasında dendiği gibi, 

açgözlü kişiyi yalancı aldatır. Bu yüzden fıkradaki gülüşü hiciv gülüş 

hesap etmek olur. Fıkranın yapısında karga, camış sahibi araç olarak 

biliniyor. Camış sahibinin aldatılması gülüş doğurmuyor. Temel 

çelişki Molla ile gazi arasında yaşanıyor. 

 Fıkraların janr özelliklerinden biri de hazırcevaplık. 

Hazırcevaplık fıkraların aynı zamanda teknik tarafıdır. Fıkra koşan 

kendi hazırcevaplığından kullanarak olaylara müdahale ediyor. Somut 

verilere münasebet bildiriyor. Yukarıdaki fıkrada da hazırcevaplık çok 

şiddetli şekilde kendini gösteriyor. Hazırcevaplık esprili olduğunu 

gösteren daha birkaç fıkra vardır. "Civcivlerim konuşuyor", "Göğe 

niye tırmanmışsın", "Canımı kurtardım", "Büyüyüp keçi olup", 

"Neyleyirsiz elbisesi" ve başka fıkralarda hazırcevaplığın tanık olmak 

kendini hemen gösteriyor. Molla kendi kusurunu gösterdiğinde onun 

biçimini hazırcevaplıkta görüyor, böyle yapmakla kendini temize 

çıkarıyor. 

Molla Nasreddin fıkralarının hangisini gözden geçirirsek, onun 

Azerbaycan millî mefkuresinin modellerine uygun olduğunu görürüz. 

Bu nedenle de Molla Nasreddin'in ne zamansa koştuğu fıkra ile 

Azerbaycan'da yayılan veya adına çıkılan fıkra arasında çok fark 

olmadığını söylemek olur. Bu da şunu gösteriyor ki, fıkraların 

uluslararası iç yapısında tüm detaylar benzerdir. Fıkraların her birinde 

rüşvetçilik, ikiyüzlülük, hırsızlık, neredeyse bütün eleştiri hedefleri 

aynıdır. Bu da fıkranın uluslararası iç yapısının sosyal - manevi değeri 

gibi daha çok dikkat çekiyor. Fıkralarda eleştiren fıkra kahramanının 

kendisidir. O, aynı zamanda sanatsal imgedir. 

 Molla Nasreddin fıkralarında Molla'nın karakteri hep öndedir. 

Örneğin, Molla adalet sevendir. O, hep hakkı yenenlerin tarafında. 

"Uyku" fıkrasında da, hakkı çiğnenen kişinin yanında olmuştur. Molla 

kadı olan zamanlarda bir devletli dilsiz - ağızsız komşusunun 

yakasından tutup dedi ki, rüyada gördüm bu erkek bana borcludur, 

şimdi borcumu istiyorum vermiyor. Molla düşünüp diyor ki, haklısın, 

rüyada görmüşsünse borcludur. Ama bu kanun kitaplarını kötü 

yazmışlar. Rüyada görülen borcu uyanık olduğunda almaya kanun izin 



214 | RAMİL ALİYEV 

 

 

vermiyor. Sen git uyu, ne zaman bu rüyasını gördün, uyanmamış kaç 

yanıma gel, kapasite borcunu alım vereyim (Molla Nasreddin 

Anekdotları, 1978: 66). 

Molla bu fıkrada adaleti öyle restore ediyor, onun 

uygulanmasının adaletsiz olacağına şüphe kalmıyor. Burada gülüş 

kinayeli gülüştür. Devletlülerin rüyasının gerçek olay olacağına Molla 

Nasreddin halk gülüşü ile alay ediyor. Genellikle diğer fıkralardaki 

kadı karakterleri yasa dışı, devletlülerin çıkarına uygun kararlar 

veriyor, böyle fıkralarda Molla kendi kadı’lığı ile hakkın, adaletin 

koruyucusu olarak çıkış ediyor. 

Bu fıkralarda sözün kudretine verilen değeri de görüyoruz. 

Rüyada görülen borcun rüya aracılığıyla alınması halk düşüncesinin 

ürünüdür. Molla’nın mantığı da tutarlı olduğu için rüya görenin 

itirazına ve şikayetine gerek kalmıyor. 

"Karısını boşayan erkek" fıkrasında Molla'nın mantığının bir 

daha veciz ifade edildiğini görüyoruz. Biri Molla'nın yanına gelip 

karısını boşamak istediğini söylüyor. Molla onun karısının adını sorar, 

erkek hatırlamıyor. Molla onun eşinin nereli olduğunu soruyor, "Bunu 

da iyi bilmiyorum" diye erkek cevap veriyor. Molla kağıt - kalemi 

yere bırakıp diyor, sizin ki aranızda böyle aşk var, işte allah kadını 

kendisi senden boşadı. Benim yanıma niye geliyorsun? (Molla 

Nasreddin Anekdotları, 1978: 67 - 68). Bu fıkradan Molla’nın hakim 

olduğu biliniyor. O, fıkradaki "aşka" daha gerçekçi yaklaşarak kendi 

hükmünü net söylüyor. 

Fıkralarda Molla Nasreddin tartışmalı konuları çöze bilen kişi 

olarak daha çok dikkat çekiyor. "Molla’nın dağılımı", "Otuz ceviz da 

bana ulaşır", "Kazacağım", "Molla ve genç", "Molla’nın hükmü" ve 

başka fıkralarda Molla kendi adil kararlarıyla her zaman ilgi odağında 

olmuştur. 

Bazı fıkralarda Molla kendini avam adam gibi gösteriyor. Fakat 

bu "saflık" durumdan, olaydan habersiz olan Molla'nın karakterini 

açmaya yardım ediyor. Molla’nın eşeği kaybediyor. Biri ona diyor ki, 

senin eşeğini padişah şehre hakim tayin etti. Molla diyor, doğru 

diyorsun, hakemlik onun yüzünden dökülüyordu. Gidip bir nohta 

alıyor, biraz eteğine arpa döküp hakimin divanına geliyor. Görür 

hakimin yanında çok sayıda kişi var. Eteğindeki arpasını hakime 

gösterip muşkurmağa başlıyor. Hakim onun bu hareketlerine şaşırıyor. 

Molla yüzünü cemaate tutup diyor: 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 215 

 

 

- Ben ölüm, bunun tavrına bir bakın. Kulluğun büyüyüp şimdi 

beni tanımıyorsun? Hiç sanki dünkü eşek değildir. 

Sonra ileri gidip hakimin sakalından tutup nohtanı onun başına 

geçiriyor. Hakim bağırıyor, uşaklar gelip Molla'nı dövüyorlar. Molla 

bağırıp söylüyor ki, eşeğimi kendinize hakim etmişsiniz, peki değil, 

hâlâ beni de dövüyorsunuz? Suç sizde değil. Suç padişahtadır ki, 

benim eşeğimi elimden alıp, kayırmacılıkla size hakim tayin edip 

(Molla Nasreddin Anekdotları, 1978: 25). 

Molla gerçekdenmi avamdır? Bu fıkrada satır altı anlamlar 

vardır. Molla kendi toplumunun eksik işlerine bu fıkrada gülüyor. 

Fıkranın temel ana motifi hakimin eşek karakterli olmasına işaret 

edilmesi ile ilgilidir. Molla kendi hareketleriyle hakime ders vermek 

istiyor. Odur ki, fıkradaki gülüş alay edici gülüş biçimindedir. 

 Molla Nasreddin fıkralarının tür özellikleri gibi kompakt, 

eleştirin etkili olması, ifşa edilen karakterlerin birbirine benzememesi, 

gülüşün anlamlı olması, Molla’nın zor durumlardan çıkmış olmasını 

gösteren unsurlar hep dikkat çekmiştir. Bu fıkralarda Molla akıllı 

karakter gibi halk beğenisini kazanıyor. Onun "Bu da azançı'nın sesi", 

"Açlıktan ölecek", "Tavuk bir gıçlıdı", "Göğe niye tırmaşmışsın" 

fıkralarında Molla akılcı cevapları ile karşısındakinden üstün 

olduğunu belirtiyor. 

 Genel olarak, Molla’nın akıllı olması başka özelliklerin de 

oluşmasına yol açıyor. Örneğin, Molla sinsidir. "Kazan" fıkrasında bu 

özellik kendini daha çok gösteriyor. Molla’nın aldığı kazanın 

yavrulaması komşunu ne kadar sevindiriyorsa, kazanın ölmesi haberi 

onu o kadar mahcup ediyor (Molla Nasreddin Anekdotları, 1978: 134 

- 135). Bu fıkrada esprili gülüşle karşı karşıyayız. Molla kendi avam 

komşusunu kendisinin mantığına ikna etmeye çalışıyor. 

"Molla Nasreddin fıkraları"ndaki Molla'ya ait tüm karakteristik 

özellikler onun imgesini kapsamlı gözlemlemeye olanak sağlıyor. İşte 

bütün bu olumlu ve olumsuz yönlerine göre biz Molla Nasreddin'i 

tanıya biliyoruz. "Molla Nasreddin fıkraları"nın da temel tür özelliği 

Molla'nın imgesinin tamamen idrak edilmesine bağlıdır. Nitekim 

bütün fıkralar tek bir bütünlükte birleşiyor. Fıkraların akıcılığı, derin 

mantığı, komizm, ifşa hedeflerinin çoğunluğu teşkil etmesi, ortak 

konuda birliğe bilmek hassası vs. tüm bunlar Azerbaycan Molla 

Nasreddin'in fıkra koşmak ustalığını gösteriyor. Sıralanan bu 

özellikleri Molla Nasreddin fıkralarının hem de özgün tür belirtileri 

olarak düşünülebilir. 
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Bölge fıkralarının gelişim özellikleri. Molla Nasreddin 

fıkraları Azerbaycan'da yerel fıkraların oluşmasında ve yayılmasında 

büyük rol oynamıştır. Biz Azerbaycan fıkralarının tasnifinden 

konuşurken, özel olarak mahalli özellik taşıyan bölge fıkralarından de 

bahsetmeliyiz. Bölge fıkralarının bir temel özelliği de şudur ki, bu tür 

fıkralar gelişerek ortak Azerbaycan fıkrasına dönüşe bilir. Örneğin, 

bölge fıkraları içerisinde Şeki fıkraları popülerlik kazanarak, mahalli 

sınırları aşıyor, tüm azerilerin sevdikleri fıkraya dönüşe bilirler. Bölge 

fıkralarının sınıflandırması A. Nabiyev tarafından yapılmıştır. Bölge 

fıkraları grubuna Şeki fıkraları, Karabağ ve Abdal Kasım fıkraları, 

ayrım fıkraları, lezgi fıkraları, farklı içerikli fıkralar dahil edilmiştir 

(Nabiyev, A., 2006: 314). 

Bu fıkralar arasında en çok tanınan, herkes tarafından sevilen 

Şeki fıkraları. Şeki fıkraları gülüşün en spesifik özelliklerini 

yansıtıyor. Şeki fıkraları’nın tarihi çok eskidir. Bu fıkraların üstat 

yaratıcısı olarak 1900 yılında doğmuş Hacı Feyzi oğlu İlyas'ın adı 

çekiliyor. Bunu Bahtiyar Vahapzade şöyle ifade ediyor ki, "Bence 

Şeki'de "Hacı dayı" adı ile ilgili fıkralar esasen Hacı Feyzi oğlu İlyas'a 

aittir" (Şeki anekdotları, 1987: 6). "Hacı dayı"nın kim olmasından 

bağımlı olmayarak, Şeki fıkraları’nın yazarı Şeki toprağı’dır, şekili 

insanların gülüş sofrasıdır, ta eskiden Şeki deyip gülenler diyarı 

sayılır. Bu topraktan filizlenen fıkralar tatlı olması, rengi, konu 

çeşitliliği ile seçilir, dudaklara tebessüm, yüreklere sevinç getirir (Şeki 

folkloru, 2000: 5). 

 Şeki'de en eski dönemlerden itibaren, bugüne kadar fıkra evirip-

çeviren, onları ilginç şekilde takdim eden insanlar olmuştur. Maalesef, 

en eski dönemlerde yaşayan komik Şeki fıkra ustalarının isimleri 

kalmadığından ve onların fıkraları da korunmadığından bugün tarihi 

açıdan Şeki fıkraları’nın oluşması ve yaygınlaşması hakkında çok az 

konuşa biliriz. 

Şeki fıkraları’nın ünlü karakteri Hacı 

dayı, hem de şair Hacı Feyzi oğlu Mire İlyas 

(Şekil "Şeki ansiklopedisi"nden alınmıştır) 

Özellikle XIX. Yüzyıldan başlayarak, 

Şeki fıkra ustalarının yaratıcılık laboratuarının 

ürünlerinden az da olsa konuşa biliyoruz. Bu 

konuda M. F. Ahundzade'nin, R. Efendiyev'in 

ve başka Şeki aydınlarının kahkaha dolu 

eserlerinde Şeki tebessümünden konuşmak 
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olur. Sırf fıkra ustası olarak ise XX. Yüzyılın başlarında yaşamış Hacı 

Feyzi oğlu İlyas'ın adı çekiliyor. Tarihi gerçek olarak şunu söylemek 

olur ki, o dönemki Şeki hanları’nın sarayı'nda hani güldüren kişiler 

yaşıyorlardı. Bu, bir gelenek gibi Şeki'nin fıkra, gülüş ustalarının tarihi 

geleneğe bağlı olduğunu gösteriyor. Günümüzde de Şeki gülüş 

ustaları ile zengindir. Onların arasında hayatını kaybedenler ve 

yaşayanlar da vardır. Şeki fıkra ustalarının içinde Hacı Feyzi oğlu 

İlyas'ın (Hacı dayı) sonra en çok Mirza Abdulcabbar'ın adı çekiliyor. 

Bugün ise şekililer’in hafızasında Mirza Abdulcabbar'ın adı ile ilgili 

birçok fıkralar yaşamaktadır. Hatta onun kabri üzerine kahkaha ustası 

olduğu hakkında notlar vardır. O, sağlığında Şeki gülüş ustalarının 

hanı seçilmişti.  

Şekili gülüş ustaları arasında bugün sağ olanlardan ve hayatını 

kaybedenlerden Horoz oğlunun, Maşak İsfendiyar'ın, Şirin amca'nın, 

Yunus dayı'nın, Dekan Tevfik'in, Baba oğlu Ahmed'in, Kolya 

Behrem'in, Ebijebije Alesger'in, Meryem oğlu Hasan'ın fıkraları 

şekililer arasında çok yaygındır. Dünyasını değişmiş Ebijebije 

Alesger'in tatlı-tuzlu konuşmaları şimdi de unutulmuyor. Tar çalan 

Ferruh'un, Horoz oğlu'nun fıkralarında ise artık onlar imge olarak 

karakterize edilmektedirler. Bunlardan başka Gabardin oğlu Mansur, 

Kışlaklı Gülü, Şapkacı Valeh, Kör Ferruh, Nuru, Taptık, Hacı 

Hebillah çocukları, Yetim oğlu Nurettin gibi gülüş ustaları da yaşayıp-

yaratmışlar. 

Şeki'de lakap koşmak çok moda. Şeki gülüş ustalarının da 

çoğunun ayaması vardır. Bu lakapları şekililer onlara kendi 

karakterlerine, mesleklerine, psikolojilerine, soy adına vs. için 

vermişler. Bu nedenle onların koştukları fıkraları bu lakaplarla 

adlandırmışlardır. Örneğin Mansur'un babası mağazada gabardin 

kumaş satıyormuş. Bu nedenle ona Gabardin ayaması vermişler, 

oğlunu da bu isimle çağırdılar: Gabardin oğlu Mansur. Lakap hatta adı 

öyle aşıyor ki, asıl isim unutuluyor. 

Şekili fıkra konuşanların bir özelliği de onların çok ciddi şekilde 

fıkra söylemesidir. Örneğin Tüfü Tahir oldukça ciddi adam etkisi 

bağışlar. O, televizyon ekranından fıkra anlatırken gülmüyor, ama 

Şeki şivesi ile fıkrasını o kadar tatlı konuşuyor ki, izleyiciyi 

güldürüyor. Şeki gülüşüne adanmış programda onun söylediği 

"Poluçudes (Moskova televizyonundaki "Yarım mucize" denen 

eğlenceli programın adı) oynarım"  fıkrası bu açıdan çok akılda 

kalandır. Tüfü Tahir kendi otomobili ile Bakü'ye geldiğinde devlet yol 
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müfettişi onu tutuyor, aracın arka kısmında ne olduğunu sorar. Tüfü 

Tahir müfettişe on manat öneriyor. Müfettiş razı olmuyor, makinenin 

arka kapağını açmayı gerektiriyor. Tahir 20 manat öneriyor, müfettiş 

ısrar ediyor, böyle sırayla Tüfü Tahir 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

manat teklif ettikten sonra arabadan inip arka kapağı açıyor, içeride 

hiçbir şey olmadığını gören müfettiş onun neden bu kadar para 

vermek istediğini sorar. Tüfü Tahir itidalini bozmaz, "şimdi seninle 

poluçudes oynadım" diye cevap veriyor. Bu fıkra çok derin anlamları 

ifade ediyor. Kahkaha ustası Tahir de yol müfettişlerinin halka saygı 

duyduklarını gülüş aracılığıyla altını çiziyor. Bu fıkrada Tüfü Tahir 

ancak söyleyendir. Fıkranın imgesi gibi devlet yol polisi işçisini almak 

olur. Demek ki, bu fıkra hâlâ yaratıcılık sürecinden tamamen geçip 

bitmemiştir. Bu fıkra o zaman tam şekle düşebilir ki, Tüfü Tahir 

kendisi de burada imgeye dönüşsün. 

Şeki fıkraları’nda gülüşü son cümlede bahsedilen görüşler 

yaratıyor. Bu, Şeki fıkraları’nın janr özelliğidir. Genel Azerbaycan 

fıkralarında gülüş tüm metin boyunca duyulur, tam şekillenmemiş 

bazı Şeki fıkraları’nda ise en sonuncu cümle gülüş oluşturmaya 

hizmet ediyor. Yaratıcılık sürecinden geçip bitmiş Şeki fıkralarında de 

gülüş metin boyunca takip ediliyor. Bu da şunu gösteriyor ki, böyle 

fıkralar genel Azerbaycan fıkrasına çevrilmiştir. Fakat henüz 

yaratıcılık sürecinde olan fıkralarda gülüş yine metnin sonunda 

hissedilir. Bu Şeki'de gülüşün millî özelliği ile ilgilidir. 

 Şeki halkı kelimesi yerinde kullanarak, esas anlamını kısa 

cümle ile ifade ediyor. Bu özellik Şeki fıkralarına de geçerlidir. Tüfü 

Tahir'in repertuarına başvuralım. Tüfü Tahir konuşuyor ki, sovyet 

zamanı idi, ayakkabı ticareti ile meşgul idim. Bir ayakkabının fiyatına 

5 manat koyup satıyorduk. Esas korktuğumuz çantalı insanlardı. 

Kimin elinde çanta vardısa ya görev adamı ya da demagojik idi. Sabah 

dükkanı açıp yeni oturmuştum ki, bir çantalı adam yanında da eşi ile 

içeri girdi. Kadın bir ayakkabıyı alıp onun gerçek fiyatını sordu. 

Dedim 80 manat. Kadın dedi ki, vicdanına and içe misin bu ayakkabı 

seksen manadadır? Dedim arkadaşınızın vicdanına andolsun, 80 

manadadır. Kadın dedi ki niye kendi vicdanınıza yemin 

etmiyorsunuz? Dedim, ayı bacı, çünkü satıcılarda vicdan olmuyor, 

olmayan şeye nasıl yemin içerim? 

 Tüfü Tahir'in fıkrasında sonuncu ifade - "olmayan şeye nasıl 

yemin içerim" cümlesi hem gülüş yaratıyor, hem de fıkranın yaşam 

gerçeklerine dayandığını gösteriyor. Bu anlamda fıkraların janr 
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özelliklerinden biri olarak onların içeriğinin gerçek olaylara 

dayanmasını gösterilebilir. 

 Gerçek olaylar fıkra yaratıcılığına, yeni fıkraların oluşmasına 

hep yardım etmiştir. Hayatta günlük yaşanan olaylar fıkra sanatının 

kaynağına dönüşüyor, yeni fıkraların oluşmasına neden oluyor. 

Fıkra janrının temel özelliklerinden biri de onların repertuar 

hayatıdır. Daha çok dinleyici cazip eden fıkra usta fıkra söyleyenlerin 

repertuvarında yaşamaktadır. Repertuvardan düşen fıkralar nakil edici 

belleğinden kaybediyor ve gülüş arşivine girer, belli neden 

gerçekleştikten sonra ona yeni şekilde hitap edilir. Repertuvarda 

yaşayan fıkraların yayılmasının tarihi bir ilkesi vardır. Adeta bir 

adamdan fıkra anlatmasını rica eden adam yerine on tanesini 

konuşmalıdır. Fıkralar bu yolla yayılıp dillere düşüyor. Fıkraların tarih 

boyunca yaşamasını gösteren olgulardan biri olarak fıkra sanatında 

aynı yolla bir'in ona oranını gösterilebilir. 

 Fıkraların bir özelliği de kendi içinde imal edilmesidir. Bir fıkra 

yerine 10 fıkra konuşan ister istemez fıkraların içeriğine yaratıcılıkla 

yaklaşıma bilir. Bu da fıkraların seçenek yaratmasına neden oluyor. 

Örneğin, Şeki fıkraları içerisinde "Sen ciyi’nin (annenin) canı" adlı bir 

fıkra vardır. "Bakü'den uçakla Şeki'ye uçan göynüklü bir gencin sert 

uykusu gelir. O, hostes’e sağlam-sağlam görevlendiriyor: Sen ciyi’vin 

canı, Göğnük virajına vardığımızda beni de uyandır, inim" (Şeki 

anekdotları, 1987: 12). 

Zannediyorum, bu fıkra meşhur Dehne fıkrasının kaynakları 

temelinde oluşmuştur. Şifahi yolla yayılan "Dehne başında düştü" 

fıkrasında deniliyor ki, iki dehneli Bakü'den Şeki'ye uçuyordu. Uçak 

Dehne köyü’nün üzerinden uçarken dehnelı’nın biri kendini uçaktan 

yere atıyor. Hostes gelip onu soruyor, öbürü dehneli onun Dehne 

başı’nda düştüğünü söylüyor. Fıkrada belirtilen "Dehne başı’nda 

düştü" hem çok fikir ve hem de gülüş yaratan sanatsal ifadedir. Bu 

ifadenin alt katında bulunan anlamının kendisi gülüşle bağlıdır. 

Nitekim bu köyün bulunduğu mekanın yakınındaki otobüs durağı 

"Dehne başı" adıyla bugün de halk arasında çok tanınıyor. "Dehne 

başı" adıyla bilinen bu durak birçok fıkralarda hatırlanıyor. 

Yukarıdaki fıkrada da dehnelı’nın "Dehne başı’nda düştü" demesi 

buna işarettir. Zannediyorum, göynüklü ile ilgili fıkra dehneli ile ilgili 

fıkranın etkisiyle oluşmuştur. 

Şeki fıkraları’nın kendine özgü mantığı vardır. Fıkralardaki 

gülüş altında derin mantık da gizleniyor. Janr özelliği gibi mantık ve 
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gülüş Şeki fıkraları’nı sevdiren temel unsur olmuştur. Örneğin, 

"Yirmisini kardeşimden al" fıkrasında okuyucu mantık karşısında 

kalıyor, fıkranın içeriğini anlamaya çalışıyor. Fıkrada denir ki, bir gün 

Maşak İsfendiyar at almak istiyor. Bir erkek ile anlaşıyor. Rica eder 

ki, değerini yirmi manat kırsın. At satan razı olmuyor. İsfendiyar'ın 

kardeşi pariteye karışıyor: 

- Atı ver, yirmi manat benden erecek. 

İsfendiyar atı evlerine götürüyor. Bir hafta sonra at satanı görüp, 

ata bir kunut vuruyor ve yüksek sesle: 

- Seni satanın babasına lanet. 

At satan öfkeyle diyor: 

- Henüz yirmi manatımi içeri sokmusun peki değil, üstelik 

küfrediyorsun de! 

İsfendiyar kendini kaybetmeden cevap veriyor: 

- Sövüş döviz kuru içindir, yirmisini git kardeşimden al (Şeki 

anekdotları, 1987: 29). 

Görüldüğü gibi, fıkra kahramanı aydın mantığı cevapla fikrini 

ifade etmiştir. Fıkradaki mantıklı cevabın bir özelliği olarak şunu 

belirtebiliriz ki, bu cevap etkilidir ve hiçbir ek açıklama talep etmiyor. 

Bu özellik fıkra söyleyenlerin hazırcevap olması ile bağımlı oluyor ve 

tarihsel gelenek gibi bugün de yaşamaktadır. Herhangi bir Şeki 

fıkrası’nı almış olsak, cevabın hem sertliği ve hem de çarpıcı olması 

ile karşılaşırız. 

Bugün repertuarda zengin fıkra yaratıcılığı sürecini izlemek 

mümkündür. Fıkra dinamik bir janrdır. Azerbaycan fıkra sanatında 

Şeki fıkraları kendisinin güncelliği, dünya fıkra meydanına 

çıkabileceğini bilme özellikleri ile seçilir. Rastlantısal değildir, Şeki 

fıkra şehiri olarak Bulgaristan'ın Gabrovo şehiri ile kardeşleşmiş 

şehirdir. Hem Şeki, hem de Gabrovo fıkraları’nın sanatsal özellikleri, 

gülüş yaratma olanakları, her iki halkın fıkra söyleyenlerinin sanatsal 

ustalığı tamamen üst üste düşüyor. Bu nedenle her iki halkın fıkra 

metinlerinin karşılaştırmalı şekilde öğrenilmesi çok önem taşıyor. 

Bilimsel araştırmalarda bölgesel fıkraların arasında Karabağ 

fıkraları’nın, özellikle Abdal Kasım fıkraları’nın varoluş, yayılma ve 

zenginleşme sürecinden söz açılıyor. Abdal Kasım Ağdam'da 

doğmuştur, kendi fıkraları ile tüm Karabağ'da ünlenmiştir. Bu fıkralar 

de kendi sanatsal değerine, düşüncenin ifade edilme tarzına ve diğer 

özelliklerine göre genelde Azerbaycan fıkraları içinde hep iyi 

yerlerden birini tutuyor. 
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Azerbaycan'da oluşan fıkraların haritasını çizmiş olursak, 

Tebriz, Urmiye, Zencan, Erdebil, Karabağ, Şeki, Şirvan, Ordubad, 

Gökce, Gazah, Borçalı, Derbent gibi fıkra meskenlerinin bugün de 

faaliyette olduğunu görürüz. 

Bugün dünya arenasına çıka bilen büyük millî fıkra 

zenginliğimiz vardır. Azerbaycan fıkralarının dünyada tanıtılması gibi 

önemli sorun henüz çözümlenmemiştir. Halkımızın fıkra koşan 

ustalarının dünyaya tanıtılması hem de edebi-kültürel ilişkilerin 

genişlemesine neden olur. 

Bugün dünya fıkralarının Azerbaycan fıkralarından öğreneceği 

çok şeyler vardır. Dünya yayımında Hacı dayı'nın, Abdal Kasım'ın, 

Mirza Abdulcabbar'ın ve başkalarının edebi mirası tebliğ edilmelidir. 

Bu işlerin görülmesi dünya sosyal düşüncesinde Azerbaycan 

fıkralarının yerinin belirlenmesine de olanak verir. Çünkü Azerbaycan 

fıkraları düşünen beynin ürünüdür. Sırf bu yüzden kuşaklar arası 

ilişkilerin kırılmaması için kendi görevimizi yerine getirmeye 

yükümlüyüz. 

 Sözün sonu. Fıkralar Azerbaycan halk edebiyatının en eski 

türlerinden biridir. Fıkra yaratıcılığı Azerbaycan'da eski köklere sahip 

olsa da, tam bir janr olarak şekillenme süreci IX. Yüzyıldan 

başlamıştır. Azerbaycan fıkraları’nı tasnif ederken araştırmacılar 

Bahlul Danende fıkraları, Molla Nasreddin fıkraları ve bölgesel 

fıkralara bölüyorlar. Azerbaycan'da Bahlul Danende fıkraları’nın 

yayılması genellikle IX. Yüzyıldan sonrasına aittir. Bahlul Danende 

fıkraları Azerbaycan'da fıkraların janr olmasına hayli etkiledi. Nitekim 

Bahlul Danende fıkraları etki etme imkânlarına göre hep millî fıkra 

sanatında ön sıralarda olmuştur. Bu nedenle de Azerbaycan'ın çeşitli 

bölgelerinde Bahlul Danende'nin adı ile ilgili birçok fıkralar 

yaşamaktadır. 

Danende Bahlul tarihi şahsiyettir. O, ortaçağ dünyasının fıkra 

ustasıdır. Onun Harun al-Raşid'in kardeşi olduğu da söylenmektedir. 

Bazen ise Bahlul Danende'nin kendi kişiliğini fanatiklerden korumak 

için Harun al-Raşit ile kardeş olduğunu uydurduğunu söylüyorlar. O, 

kendi fıkralarında arap sosyal yaşamın çirkinliklerini eleştiri ateşine 

tutmuştur. Bahlul Danende fıkraları sosyal bilince etki etme 

imkânlarına göre Doğu'da çok yaygındır. Bu fıkraların içeriğindeki 

gülüş sosyal - hiciv gülüştür. Bu gülüşün içeriğinde ifşa etmek özelliği 

oldukça güçlüdür. 
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 Bahlul Danende fıkraları’nda arap sosyal ortamı ile onun 

arasında hep çelişkiler olmuştur. Bahlul Danende halkın yaşamını, 

hayatını yakından bildiği için bir nevi halkın hamisine dönüşür, hakkı 

yenenlerin savunucusu oluyor. Bu özellik Bahlul Danende 

fıkraları’nın temel öncü hattı. Bahlul Danende ile halkın kanını 

emenler arasında derin uçurum vardır. 

Bahlul Danende müslüman dünyasında popüler olsa da, türk 

halkları arasında Molla Nasreddin gibi geniş ün kazanmamıştır. 

Bahlul Danendenin sosyal düzen aleyhine olan bazı fıkralarını dikkate 

almazsak, onun toplumsal fıkralarının Molla Nasreddin'in Doğu 

ülkelerindeki sosyal-evsel içerikli, hem de hurafe aleyhine olan 

fıkraları kadar geniş olmadığını veya yayılmadığını görürüz. Çünkü 

Bahlul Danende sırf arap-fars sosyal yaşamının çirkinliklerini ifşa 

eden fıkralar yazarıdır. Molla Nasreddin ise hem türk halklarının ortak 

imgesi gibi, hem Azerbaycan fıkralarının millî imgesi gibi halk 

belleğinde yaşamaktadır. 

 Bahlul Danende ve Molla Nasreddin tarihi şahsiyet olarak belli 

zaman kesiminde yaşamışlardır. Bu şahsiyetler fıkra kahramanı gibi o 

kadar sanatsal renkler kazanmışlardır ki, metinlerde onların sadece 

karakterlerinden konuşmak mümkün. Bahlul Danende hakkında 

birbirinden farklı görüşler vardır. 

Bahlul Danende fıkraları sosyal çelişkileri yansıtıyor. Bu 

fıkralarda zengin tabakalarla yoksul kitleler arasında uçurum vardır. 

Halkın hayatının gerildiği bir dönemde halk ile zenginler arasındaki 

çelişki oluştuğunda bu sorunu Bahlul Danende çözüyor. Bahlul 

Danende fıkraları’nın hepsinde bu hatt çok güçlüdür, ifşa hedefleri 

fıkraların olumsuz imgeleridir. Fıkralarda temel özellik 

antagonizmanın halkın lehine çözümünde kendini gösteriyor. 

 Molla Nasreddin fıkraları’nda da sosyal çelişkiler vardır. Fakat 

Molla Nasreddin fıkraları’ndaki sosyal çelişkiler keskin nitelik 

taşımıyor. Bu çelişkileri Molla Nasreddin esprili gülüşle ortadan 

kaldırır. Molla Nasreddin fıkralarının ıslah edici, terbiye edici 

fonksiyonu vardır. Molla Nasreddin fıkraları’nın sosyal tarafları daha 

çok dikkat çekicidir. Tüm halkların fıkra yaratıcılığında bu cihet hep 

öne çekiliyor. Azerbaycan millî hayatına girmiş bütün fıkralarda bu 

özellikler belirgin şekilde yansıtılıyor. Bahlul Danende fıkraları’ndan 

farklı olarak, Molla Nasreddin fıkraları’nda halkla hakim çevreler 

arasında sert çatışmalar, çelişkiler yaşanmıyor. Çelişkilerin oluşması 

fıkralarda yer alan tarihi süreçle ilgilidir. Bahlul Danende fıkraları’nda 
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çelişkilerin tarihi sürece bağlılığı çok güçlüdür. Molla Nasreddin 

fıkralarında ise tarihi çelişkiler arka planda kalmıştır. Bu da Molla 

Nasreddin'in ortak karakter olması ile ilgilidir. Eğer Bahlul sadece 

islam ortamının yetiştirdiği kişilikse, Molla Nasreddin'in tarihi 

hayatında her türk halkının ulusal düşüncesine uygun olarak 

değişiklikler yapılmıştır. Türk halklarının her biri görmek istediği 

Molla Nasreddin'in tarihi şahsiyetine bildiği ekleri etmiştir. Bu 

nedenle de Molla Nasreddin ile yaşadığı tarihsel ortam arasında 

bağlılık bozulmuştur. 

 Azerbaycan fıkraları, genellikle, içeriğine göre çok basit şekilde 

oluşuyor. Fıkralarımız kompakttır, tahkiye yöntemine göre farklılaşsa 

da, birbirlerini tekrarlamazlar. Bu yüzden fıkralarımızda seçenek 

yaratma sürecine çok rastlanıyor. Her fıkra millî düşüncenin ürünü 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Bahlul Danende ve Molla 

Nasreddin fıkraları da millî tefekkür süzgecinden geçirilerek 

azerbaycanlı düşüncesine ait olmuştur. Molla Nasreddin fıkraları 

köken itibariyle yakın olan türk halklarının ortak yaratıcılık sürecinin 

ürünü olsa da, ortaçağ'da Azerbaycan fıkraları içerisinde de kendine 

sağlam bir yer edinmiş, halkımızın millî düşüncesinin ürününe 

dönüşmüştür. 

Azerbaycan'da yayılmış hem Bahlul Danende fıkraları’nın, hem 

de Molla Nasreddin fıkraları’nın özgün tür özellikleri vardır. 

Toplumsal düşüncenin ifade edilmesinde fıkralar daha esnek bir 

türdür. Molla Nesreddin fıkraları de bu açıdan seçilir. Fıkralarda 

Molla Nasreddin kendi kompakt cevabı ile karşısındakini mantığına 

kandıra bilir. Molla Nasreddin fıkraları’nı örnekler temelinde derinden 

analiz edersek, onların insanların ahlakına, maneviyatına olumlu 

etkisinin olduğunu görebiliriz. 

 Hem Bahlul Danende, hem de Molla Nasreddin inandırma 

yöntemini sıkça kullanırlar. Fıkraların tür özelliklerinde etkili anlatım, 

fikrin mantıksal temelleri, az kelimeyle çok daha büyük anlam ifade 

etmek, akıllı hareket etmek, gülüşün tüm araçlarını kullanmak, 

hükümdar - Bahlul Danende ve Molla Nasreddin karşılaşmalarında 

ikincilerin üstünlüğü vs. bütün bunlar önemli ölçüde yer tutuyor. 

Fıkraların maddi özelliği olarak ise onların tarihi temelinden 

ayrılarak, halk tefekkürünün süzgecinden geçmesini, hatta bazı 

metinlerin seçenek yaratarak yayılmasını, sözün anlam değerinin 

kuvvetlendirilmesini zıtlığın açılmasında izlenen yöntemden kullanımı 

vs. gösterilebilir. Bu araçlar, aynı zamanda, fıkraların janr 
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özelliklerine dönüşe bilir. Fıkralar formdan ve içerikteki gülüşün 

türünden bağlı olarak değişiyor. 

 Bahlul Danende ve Molla Nasreddin fıkraları, ayrıca da bölge 

fıkraları mukayese edilerek bu sonuca geliniyor ki, fıkra yaratıcılığı 

halkların bulundukları zor sorunlardan kurtulmak, ağır ekonomik 

durumu gülüşün yardımıyla kolaylaştırmak arzusundan doğmuştur. 

Fıkra yaratıcılığı millî yaratıcılığın ürünüdür. Azerbaycan'da erken 

ortaçağ'dan fıkra yaratıcılığı olmuştur. Fıkra yaratıcılığının eski gülüş 

merkezleri gibi Şeki, Karabağ, Kazak, Derbent, Borçalı yerleşim 

yerlerini göstermek olur. Bu gülüş ocaklarının fıkralarını ait olduğu 

yerin adıyla adlandırmak mümkündür. Bu özellikleri dikkate alarak, 

Azerbaycan fıkraları’nı tasnif ederken Bahlul Danende, Molla 

Nasreddin fıkralarından sonra bölge fıkralarını da belirtiyorlar. Bölge 

fıkraları Azerbaycan'ın yerel fıkraları. Bu fıkraların gelişim çizgisi 

Molla Nasreddin ve Bahlul Danende fıkraları’ndan geri kalmıyor. 

Sözün anlamının şartı, gizli imalarla verilmesi bölge fıkralarının temel 

özelliğidir. Bölge fıkraları içerisinde yayılanlar en çok Hacı dayı'nın, 

Nagı dayı'nın ve Aptal Kasım'ın isimleri ile ilgilidir.  

Fıkra janrı değişen bir formdur. Klasik fıkralarda bu pek 

hissetmiyor. Örneğin, Bahlul Danende fıkraları kapalı olduğu için 

değişime uğramıyor. Molla Nasreddin fıkraları ise yerel ortama 

uyduğu için değişikliğe maruz kalır. Yerel bölge fıkraları ise sürekli 

gelişmektedir, gülüş ustalarının yaratıcılığı sayesinde yerel fıkralar 

bugün de oluşuyor. 

 Fıkra halk yaratıcılığıdır. Fıkra birilerinin hayatında yaşanan 

komik olaylardan bahseden ve kolay inanılan metinlerdir. Çünkü bu 

tür insanlar akıl almaz derecede büyük yalanlar söylediklerini dikkate 

almıyor, onları hakikate benzetiyorlar. Fıkralarda gülüş ustalarının 

dünya görüşü, toplumsal olaylara yaklaşımı açıkça hissedilmektedir. 

Fıkralar yarandığı gibi kalmıyor, o, ağızdan ağza düşerek cilalanıyor, 

sabit bir şekil alıyor. Bu özellik Bahlul Danende ve Molla Nasreddin 

fıkraları’nda artık sona ermiş, bölge fıkralarında ise devam etmektedir. 

Azerbaycan'da fıkra janrının araştırmacılarından M. H. Tahmasip. P. 

Efendiyev, T. Farzaliyev, A. Nabiyev, R. Gafarlı ve başkalarının 

araştırmalarına dayanarak söyleyebiliriz ki, Bahlul Danende ve Molla 

Nasreddin fıkraları Azerbaycan'da IX. Yüzyıldan şekillenmeye 

başlamış, yayılmış ve janr olmaya başlamıştır. 

Fıkralar Azerbaycan kültürünün bir parçasıdır. Gülmeyi seven 

halk kime güldüğünü, neye güldüğünü açıkça ifade etmektedir. 
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Gülüşsüz halk yoktur, fıkralarda gülüşün formu temel rol oynuyor. 

Fıkra yaratıcıları neye güldüklerini açıkça gösteriyorlar. Fıkranı 

koşanlar kendilerinin hayattaki canlılığını kendi karakterlerine da 

getirirler. Bu nedenle fıkra ile yaşam olayı arasında gerçeğe dayanan 

ilişkiler var olur. Örneğin, Şeki fıkraları’nın temel nakil edicisi Hacı 

dayı. O düzüp - koştuğu fıkraların kahramanına dönüşmüştür. Şeki 

fıkraları Hacı dayı’nın emeği sonucunda dünyanın gülüş meydanına 

çıka bilmiştir. Bilhassa bunun sonucunda Şeki gülüşü Gabrovo gülüşü 

ile birleşmiş, dünya kültürünün öncü unsuruna dönüşmüştür. Bunun 

sonucunda Şeki fıkraları Azerbaycan'ın gülüş kültürünü temsil ederek, 

uluslararası düzeyde tanınmıştır. Şeki fıkraları’nın içeriği karakterlerin 

yaşam tarzı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bu özellik tüm fıkralara aittir. 

 Azerbaycan bölge fıkralarında onların karakterleri olan Hacı 

dayı, Abdal Kasım, Nagı ve Tagı ile ilgili bilgiler verilir ve janr 

özellikleri açıklanmaktadır. 

Böylece, folklorun janrlarından biri olan fıkralardan, onların janr 

özelliklerinin çeşitliliğinden nihai olarak aşağıdakiler kutlanmalıdır: 

Tarihi geçmişten süzülerek, günümüze kadar ulaşmış fıkralar diğer 

janrlar gibi halkın yaşam tarzını, toplumsal-politik durumu vb. 

yansıtan çok ilginç bir janrdır ve halihazırda da önceki kadar, belki de 

daha fazla günceldir. Bu janr insan düşüncesinin ürünüdür ve burada 

temel amaç hayatta yaşanan eksiklikleri hedefe dönüştürerek hiciv 

gülüşün dili ile ifşa etmektir. 

 Sonuç olarak belirtilmelidir ki, fıkraların iç anlambilimi onların 

janr özelliklerinin araştırılmasında önemli rol oynuyor. Fıkraların 

anlambilimi gülüşle doğrudan ilgilidir. Fıkraların öğrenilmesinde de 

bu iki unsur mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu, Azerbaycan'da yayılan 

tüm fıkralara aittir. 

Fıkralar bitmez tükenmez bir janr olduğundan onun sanatsal 

özellikleri, yapı sistemi, janr özellikleri vs hakkında fikir yürütmek 

kolay olduğu kadar zordur. Fıkralar insan hayatının aynısı olduğundan 

kendi içeriğinde da netliği yansıtmalıdır. Bu açıdan Azerbaycan 

fıkraları halk yaşamının, ahlakının, sosyal-siyasal olayların 

göstergesine dönüşmüştür. 



226 | RAMİL ALİYEV 

 

 

MASALLAR 

  Azerbaycan folklorunun araştırılmasında masallar özel önem 

taşıyor. Çünkü halkın oluşturduğu masalların temelini oluşturan 

mitler, mit arsaları, ritüel nitelikli törenler, itikatlar, adetler vb. onların 

geçmiş dedelerinin - oğuzların yarattığı mitolojik dünya modeli 

temelinde oluşmuştur. Masalların arsa çizgisi mitolojik bilincin 

gelişim aşamaları ile doğrudan ilgilidir, bu sebebden onlarda animist, 

fetişist, totemist ve antropomorfik izlenimlerin geniş yer aldığı 

sonucuna gelebiliriz. Totem motifi açısından hayvanlar hakkındaki 

masallar daha yaygındır. Böyle masallarda mitolojik ve yarım 

efsanevi sihirli arsa ve motifler fazladır. Azerbaycan masallarının 

kökünde bu motif, arketip gibi unsurların çok olduğunu görüyoruz. Bu 

tür hikâyelerde alegori da yaygın kullanılır. Böyle motifler zamanın 

alegoriye dönmesine bağlıdır. Takvim mitlerinde ve hayvan 

takviminde de gösterilen 12 ay kendine özgü hayvan şeklinde zaman 

içeriği alarak, "köpek yılı", "yılan yılı", "at yılı", "maymun yılı" vb. 

isimler altında işaretleniyor. 

Masalların oluşmasında birkaç mit konusu birleşip masal 

yapısını meydana getire biliyor. Masal arsalarında olaylar o kadar 

uzun açıklana biliyor ki, masalcı onların tasvirinde hazır modellerden 

kullanıyor. Hazır modeller arsaların iç içeriğinde bir olaydan öbürüne 

geçmeye yardımcı oluyor. Bu, en çok hareketle ilgili olan arsalarda 

kendini gösteriyor. Böyle öykülerde iki arketip katılıyor: 

 1. Hareket arketipi; 

 2. Akıllı kahraman (mitoloji imge) arketipi. 

 Zannediyorum, her iki arketip birleşerek, arsada metnin daha 

etkili anlatımlaşmasına neden oluyor. Masalda hareket ve kahraman 

arketiplerini özel cümle tipi ve akıllı mitoloji imge oluşturuyor ("Az 

gitti yüz gitti, dere-tepe düz gitti"...). Biz bu tür formüllerin 

oluşmasında en arkaik mitin rolünü görüyoruz. Arkaik mitlerin 

oluşmasında arketipler temel rol oynuyor. Fakat böyle mitler 

unutulduğu zaman ondan bir alamet gibi arketipin işaretleri 

kalabiliyor. Bu işaretler de masal yapısında bu tür mitlerin işarevi 

içerik taşımasına neden olabilir. 

Masalların derlenmesi ve neşrine XIX. Yüzyıldan başlamıştır. 

Bu işte göre rus basını ve yerel basın ayrılmıştır. Masalların 

araştırılmasında masal arsalarının gruplandırılması, dağılımı ve 
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sistemi ile birçok bilim adamları uğraşmışlar. Bu alimlerin sırasında 

yunan bilgini Hann'ın, rus bilim adamı P. V. Vladimirov'un, N. P. 

Andreyev'in, fin bilim adamı A. Aarne'nin hizmetlerini göstere biliriz. 

Örneğin, Hann alman ve yunan masalları temelinde masal arsalarını 

tertip etmiş, A. Aarne benzer masal arsalarının dünya halklarının 

folklorunda katalogunu yaratmıştır. O, buraya 2000'e kadar arsa dahil 

etmiştir. Onun sınıflandırmasında masallar 3 gruba ayrılmıştı: 

Hayvanlardan bahseden masallar, gerçek masallar, fıkralar. Asıl 

masalları da sihirli masallar, masal - efsaneler, masal - novellalar ve 

cin hakkında masallar diye iç gruba ayırmıştı. Belirtmek gerekir ki, 

kendi zamanında A. Aarne sistemi net dağılım idi. O, fin masallarının 

arsalarını Avrupa halklarının folklorunda aradığı gibi, onların masal 

arsalarında da fin arsalarının izini arıyordu. 

O zaman, masal arsalarını bulduğu gibi kataloglaşdırır, 

bulamazsa yerini boş bırakıyordu, boş katalog yerlerini ise bulunan 

arsalara göre başka folklorcular doldurmuştu. Özellikle 1929 yılında 

N. P. Andreyev'in bu katalog sistemine ekleri ve rus diline tercümesi 

bu katalogun Aarne-Andreyev katalogu denmesine olanak vermiştir. 

 P. V. Vladimirov ise masalları "Hayvanlar hakkında masallar", 

"Asatiri masallar" ve "Evsel masalları" gibi değerlendirerek, 3 gruba 

ayrılmıştı, ama motifle arsayı karıştırdığından şemada yılgınlığa yol 

vermişti. 

 Bu dağılımın bazılarının N. P. Andreyev'in dağılımında 

rastlanan arsa temelinde kurulduğu görülüyor. Örneğin, hayvanlar 

hakkında olan masalların araştırması gösteriyor ki, bu arsalar 

magiyanın, efsunun ortaya çıkmasından sonraya, totemizmin 

yarandığı döneme rastlıyor. M. H. Tahmasip de "Totemizm henüz 

hayvan karşısında zayıf ve aciz eski silahsız insanın dünya 

görüşüdür", "Zaman geçtikçe insan kendinden güçlü kuvvetlere, 

ayrıca da hayvanlara karşı silahlandıkca, hatta onları kendine emrinize 

etmeye, vahşilerinden ise korkmamaya başladıkça onlara ilişki de 

değişmiştir" (Nabiyev, A., 1978: 117) düşünceleri ile hayvanlar 

hakkındaki masalların oluşması dönemine işaret ediyor.  

Masallar Azerbaycan folklorunun en yaygın türlerinden biridir. 

Geleneksel olarak Azerbaycan masallarını hayvanlar hakkında olan 

masallar; sihirli masallar, sosyal içerikli masallar, çocuk masalları ve 

evsel masalları adı altında tasnif ederler. Bu takıma alegorik masalları 

da dahil edile bilir. P. Efendiyev bu dağılıma tarihi masalları da 

ekliyor (Efendiyev, P.,1981: 27). Fakat masallarımızda tarihi olayları 
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yansıtan veriler olmadığından veya hafızalarda kalmadığından, 

Nuşirevan, İskender, Şah İsmail, Şah Abbas vd. ile ilgili öykülerde 

evsel içeriği avantaj teşkil ettiğinden böyle masallar tarihsel masallar 

değil, evsel ve sosyal içerikli masallar arasındadır. Biz Şah Abbasi 

masallarda tarihi şahıs olarak göre bilmiriz. Fakat tarihsel bilincin 

oluştuğu zaman diliminde oluşan masallarda şah imgesi kısmen de 

olsa olumsuz kıyafetinden çıkıp akıllı, olumlu hükümdara dönüşe 

bilir. Bu süreci böyle düşünmek olur: Toplum üyelerinin eşit haklara 

sahip olması onlarda emek yeteneğinin gelişmesi dönemine ve 

toplumsal mülkiyetin eşit bölünmemesine kadar devam etmiştir. 

Toplumdaki ekonomik ilişkilerden kendi yararına yararlanma eğilimi 

toplumun akılcı üyesine başkalarını istismar etme imkânı vermiştir. 

Bu da ilkel topluluk derneğinde onun hükümranlık etmek iddiası ile 

sonuçlanıyordu. Toplum üyelerinden var- devletine göre seçilen bu 

kişi var - devletin kendisine verdiği güçten yararlanarak toplumu 

siyasi şekilde modelleştirmek imkânı kazanıyordu. Böylece ilk 

hükümdar, şah imgesi hafızada kadınıyordu. Alt bilincin hafızasında 

kalan bu tür şah modeli toplumu istismar ettiğine, hem de zalim 

olmasına göre hep olumsuz değerlendirilmiştir. Ve neredeyse tümüyle 

olumsuz olduktan sonra ilk folklor metinlerine dönüşüm olunmuştur. 

Biz öncelikle ilk folklor metni derken mitleri öngörüyoruz. Tarihsel 

bilincin oluştuğu zaman diliminde oluşan masallarda ise şah imgesi 

kısmen de olsa olumsuz kıyafetinden çıkıp akıllı, olumlu hükümdara 

dönüşe bilir. 

 Mit ve masal yapısında da Şah Abbas'ın adalet simgesinin 

açımı, genellikle, dil - bellek - metin - zaman - nakil edici - dinleyici 

karşılıklı ilişkilerinin birbirine etkisinden bağlıdır. Şah Abbas'la ilgili 

masallarda o, adil hükümdar gibi terennüm ediliyor. Burada konu 

sadece Şah Abbas'ın adil olmasından ibaret değil. Şah imgesinin 

adalet simgesi olarak şekillenmesi hep masallarda kabarıyor. Bu 

deney masallarda adil Anuşirevan'ın üzerinde denemeden çıkmıştır. 

Şah Abbas ise sadece adil şah karakterinin işlevini yerine getiriyor. 

Masaldaki Şah Abbas neden olumlu imgedir? Bu soruya 

masallarda faaliyet gösteren mantık kuralları cevap veriyor. Bilindiği 

üzere, masallar mit modelleri üzerinde kuruluyor. Mit metinlerinde 

şah imgesi hep olumsuz karakteri ile seçilir. Mitin artsüremli katındaki 

olumsuz imge başka metne dönüşüm edildiğinde yeni tarihi metnin 

(rivayetin) eşzamanlı gelişimindeki negatif yükle birleşmektedir ve 

onu hayalde pozitif yükün işaretine çevirir. Biz bunun izlerini 
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Tepegöz'ü öldüren Basat'ın negatif yükle yüklenmesinde de 

görüyoruz. Beyrek'in Basat'ın bu karakterinden endişelenmesini ve 

yiğitlerine bunu hatırlatması da mit ve masaldaki (hem de destandaki) 

mantıklı kanuna uygunluğun sebebi olarak yorulur. Bu yüzden mitteki 

zalim şahın masalda adil şaha dönüşmesini, ayrıca da tarihteki zalim 

Şah Abbas'ın masalda adil Şah Abbas'a dönüşmesini negatif ve pozitif 

(olumsuz + negatif) yüklerin birbirine etkisi olarak açıklanabilir. Bu 

etki sorunun mantıksal açıdan idrak edilmesine yardım edebilir. 

Mitteki şah imgesinin olumlu yüklenmesi iki düzeyde - masalda ve 

destanda yaşanıyor. Birinci düzey masalın başında zalim şahın 

masalın sonunda adil şah'la telafi olunmasını öngörüyor. İkinci seviye 

zalim şahın niteliğinin değişilmesini, masal ve destanın talebine 

uyarlanmasını öngörüyor. Birinci düzeyde şah pozitif yük ile yüklene 

bilmediğinde başka pozitif yüklü kahraman şah seçilir. Mitteki şah ile 

tarihteki Şah Abbas aynı işaretli olduğundan (olumsuz) onların 

çatışmasından doğulan imge masala olumlu Şah Abbas gibi dahil 

oluyor. Biz bu süreci evsel ve sosyal masallarda sık sık gözlemliyoruz. 

 Azerbaycan halkının tarihi eski olduğu için çok binyıllar önce 

yaşamış tarihi şahsiyetler, zalim şahlar kendi isimleri ile yeni tarihi 

döneme dönüşüm edile bilmiyorlar, özellikle, masal yaratıcılığında 

onlar imge olmaya maruz kalırlar. Bu nedenle de Azerbaycan 

masallarında tarihi masal anlayışı kendini kanıtlamıyor.  Bu terim rus 

masalçılığından kalka edilmiştir. Rus masallarındaki tarihi şahsiyetler 

bu halkın henüz genç olması nedeniyle imge olmaya maruz kalmamış, 

rus masallarında da tarihi şahsiyet olarak kalmışlardır. Bu 

masallardaki çarlar tarihteki çarlardan çok da ayrılmıyorlar (İlya 

Muromets ve diğerleri). Bu nedenle rus masallarında tarihi masal 

anlayışı kendini kanıtlıyor. Azerbaycan masallarında da tarihi masal 

anlayışına uygun gelen bir-iki masal bulmak mümkün. Örneğin, 

"Dağyunus padişahın masalı"nda mitteki Dağyanus'la masaldaki 

Dağyunus zalimliğe göre farklı değildir. Fakat Dağyanus'un yaşadığı 

dönem belli olmadığından, hem de mitle tarih arasındaki zaman süresi 

çok büyük olduğundan o, imge olmaya doğru gitmiş, mitin olumsuz 

imgesie dönüşmüştür. "Eshab-i Kehf" mitinde onun olumsuz niteliğini 

görüyoruz. Bibliya ve Kur'an'da da onun adı çekiliyor. Bu tip masallar 

çok az olduğundan, yahut olmadığından yine "tarihi masal" terimi 

kendini kanıtlamıyor. Hem de Dağyunus yahudi mitinde ve eski Rum 

sezaryeni Dağyanus'un değişmiş şeklidir, yerel içerik taşımıyor. Arran 

hükümdarının Dağyunus’un mektubuna yazdığı cevaptan onun hangi 
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kökenden olduğu görülüyor: "Ey gayri-yasal doğulan ahlaksız oğlu, 

hain, dinsiz ve nankör. Senin karanlık, köksüz menşeyin kanıtlıyor ki, 

senin bütün dünyada vatanın ve sürekli yerleşim yerin olmamıştır. 

Kendi karanlık geçmişine göre sen takip edilerek, yerini sık sık 

değiştin. Biz sana destek göstererek şöhrete yükselttik. Sen ise bizi 

sattın. Ben senin sözlerinin karşılığını vermek ve seni layık olduğun 

kadar cezalandırmak için acil yürüyüşe çıkıyorum" (İbrahimov, H. S., 

2013: 101). Bu mektup da Dağyunus’un tarihi kişi olduğunu 

kanıtlıyor. 

Demek "tarihi masal" terimi 2 şarta bağlıdır: 1. Zamanın etkisi 

sonucunda zaman miti toplumun tarihsel kişiliğini tarih itibariyle imge 

olmaya maruz bırakıyorsa, onun despotluğu unutuluyor, adil imgesi 

oluşuyor; 2. Millî ruha uygun olmayan başka halkların eski 

efsanelerindeki zalim padişahlar imge olmaya maruz kalmıyor, 

masallarda da herzamanki gibi kalıyor. İşte bu iki nedenle Azerbaycan 

masallarında "tarihi masal" anlayışı yok, sınıflandırmada da hiçbir 

temele dayanmıyor. Bu nedenle "Dağyunus padişahın masalı"nı ve 

başka benzeri masalları tarihi değil, sosyal içerikli masal tipi 

düşünüyoruz. Sosyal içerikli masallarda zulme, kötülüğe karşı 

mücadele edilir. "Eshab-i Kehf"deki zaman miti ise tam 309 yılını 

kapsayan, mağarada uykuya dalmış 7 kişinin alt şuurunda uyandıktan 

sonra geçirdikleri korkuyu, duyguları ifade eden kozmik düşüncenin 

ürünüdür. Demek ki, sınıflandırmada böyle masallar için tarihsel 

masallar değil, sosyal içerikli masallar terimi kendini daha çok 

kanıtlıyor. Masalların sınıflandırmasında onların sahip olduğu içerik 

mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu şarta göre masalları aşağıdaki gibi 

ayırabiliriz. 

1. Hayvanlar hakkında masallar. Bu tip hikâyeler çok eski 

tarihe sahiptir. Yalnız ona göre ki, böyle masalların çoğunun 

kökeninde totem mitleri duruyor. Totem mitleri bu masalları oluşturan 

temel yapı birimidir. Hayvanlar hakkında masallarda rastladığımız 

totem olan ve olmayan hayvanlar arsadaki gelişim çizgisini sağlayan 

eski insanların kendi toplumsal yaşamında kabul ettikleri varlıklardır. 

Böyle masallarda insanların bu hayvanlara yaklaşımı tespit ediliyor. 

Ecdatlarımız veya onlara kutsal varlık gibi inanmış ya avlayıp etini 

yemiş, sütünü içmiş ya da onlarla mücadele vermişlerdir. Bu 

mücadelede ecdatlarımıza inandıkları kutsal hayvanlar yardım etmiş, 

öğüt vermişlerdir. Aslında hayvanların katıldığı tüm masallar 

hayvanlar hakkında masallar demek değildir. Sırf hayvanlar hakkında 
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masalları ayırmak için onların yapısına dikkat etmek gerekir. Eğer 

masalda hayvan sihirli güçse, bağlı olduğu insana yardımcı oluyorsa, 

böyle masal hayvanlar hakkında masallara dahildir. Böyle masallarda 

bazen totem yarısı insan başlı ve hayvan vücutlu tasvir ediliyor. 

"Camısef’in masalı"nda Şahımeran totem gibi başı insan, vücudu ise 

yılan vücutlu verilir ve "Melikmammad" masalında olduğu gibi 

Camısef’i ışıklı dünyaya çıkarıyor (el yazma metni bende). 

Öyle masal da vardır ki, burada hayvan sihirli güce sahip değil, 

ama insan gibi konuşa biliyor, hayırsever güçtür, bolluk yaratıyor, 

insanla ilişkisi iyidir. Böyle masalları hayvanlar hakkında masallardan 

ayıran özellik onun alegorik içeriğidir. Demek ki, hayvanlar hakkında 

masallar kendi karnından alegorik masalları doğurur. Böyle masalları 

allegorik masallar adlandırmak mümkündür. Böyle masallara "Çil 

kısrak", "Armudan’la tilki", "Kutsal balık", "Aptal erkek" ve başka 

masallar örnek olabilir. Janr özelliği bakımından alegorik masalları  

çocuk masalları arasına da dahil edebiliriz. Çünkü böyle masallar 

büyük yaşlı çocukların tefekkürüne daha uygundur. "İnatçı keçiler", 

"Açgözlü köpek" gibi masallarda insanlara özgü nitelikler - aksilik, 

açgözlülük, cimrilik vb. duygular hayvanların üzerine aktarılır. Böyle 

masallarda hayvanlar şahıs gibi canlandırılıyor, insan gibi 

konuşturulur. Demek ki, böyle masalların iki türü vardır: Büyük yaşlı 

çocuklar için, küçük yaşlı çocuklar için allegorik masallar.  

Alegorik masalların daha derin içerikli olanına sehir, tılsım 

unsurları karışıyor. Bu da sınıflandırma yapmakta zorluk yaratıyor. 

Alegorik içerikli sehir, tılsım unsurları olan masalları Hangi paylaşıma 

dahil edelim? Böyle masallar nispeten azdır ve alegorik içerik avantaj 

teşkil ettiği için onları allegorik masallara dahil etmek gerekir. 

 2. Sihirli masallar. Alegorik içeriği olmayan, sırf sihirli 

güçlere, büyülere, tılsımlara, eşyalara, fetişe, efsuna, büyüye ilgili 

sihirli masallar da vardır. Böyle masallarda sehir, büyü, tılsım, efsun, 

fetiş onlardan istifade edenin elinde mistik ve hayırsever güce dönüşe 

bilir. Sihirli masalların içinde öyleleri de vardır ki, genelde içeriği 

sihirlidir, sihirli yürürlükten kullanmıyor. Örneğin, "Melikmammad" 

masalı kendi süjeti itibariyle baştanbaşa sihirli masaldır. Bu masalda 

dev sihirli kuvvet olarak masalın içeriğinin ayrılmaz parçasıdır. Bu 

sihirli güç arsanın gizemli elementini, fantezisini oluşturuyor. Bu 

kuvvet olmazsa, "Melikmammad" masalı oluşa bilmez. Bu kuvveti 

masaldan çıkarıp başka sihirli gücle karşılık etmek, başka büyü, tılsım, 

fetiş vs. eklemek mümkün değildir. Bu anlamda sihirli masallara sırf 
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sihirli içerikli masalları ve sehir, büyü, tılsım, efsun ve fetişin yardımı 

ile şekillenen sihirli masalları dahil edebiliriz. Sihirli masallara "Fatma 

ve öküz", "Fatma'nın ineği", "Gökçek Fatma", "Şehzade Mutalip", 

"Şems ve Kamer", "Karakaş", "Sihirli yüzük", "Ah-vah", "Avcı Pirim" 

vs. masalları örnek gösterilebilir. Sihirli masallarda sihirli güçler - 

dev, ejderha, sehir, büyü, efsun, sihirli halı, sihirli yüzük, börk 

kahramanın yardımcısıdır. Sihirli hikâyelerin temel niteliği tılsım, taşa 

dönme vesairedir. 

 "Avcı Pirim" masalında Avcı Pirim av yaparken anlıyor ki, bu 

onun bininci şikar. Demek ki, bininci şikar'a ulaştığında o, avcılıktan 

vazgeçmelidir. Nitekim avı bırakıp eve geldiğinde önüne iki yılan 

çıkar, beyaz yılan kara yılan (çirkin yılanı) yalıyor. Avcı Pirim 

avlanmamak hakkında tabusunu bozarak, kara yılanı nişan alıyor, ok 

beyaz yılana değir, yılanlar kaçarlar. Avcı Pirim anlıyor ki, avcılık 

kurallarını bozmuştur, ona mutsuzluk yüz verecek. Ertesi gün sabah 

kalktığımda görüyor her yer yılandır. Onlar Avcı Pirime gelmeyi 

işaret ediyorlar. Yılanlar onu padişahlarının yanına getirirler, onun 

vurduğu beyaz yılan padişahın kızı imiş. Padişah ondan kızını niçin 

vurduğunu sorar. O da diyor ki, senin namusunu korumak istediğinde 

ok beyaz yılana değdi. Siyah yılana ceza veriyorlar. Padişah ondan ne 

istediğini sorar, Avcı Pirim diyor ağzıma tükür. Padişah tereddüt 

ediyor, sonra tükürüyor. Avcı Pirim evine döndüğünde padişahın kızı 

onun önünü kesip diyor: "Sen ki benim sevdiğimi babamın gazabına 

giriftar ettin, ben de sana beddua ediyorum, babamdan aldığın 

kudretin sırrını tuta bilmeyesin, açan gibi seni kurt parçalasın". 

Olayların gelişimi artık bilinmektedir. Avcı Pirim bütün mahlukatın 

dilini anlıyor, karısı onda yaşanan gariplikleri görüp sırrı öğrenmek 

istiyor. Sonunda usanmış olan Avcı Pirim sırrı açıyor. Yılanın 

bedduayı yerine getir. Gece kurtlar gelip onu dağdaki büyük çadırında 

tutup yerler. Masaldan yılanın totem olduğu görülüyor. 

 3. Evsel masalları masallarımızın çok büyük bir grubunu teşkil 

ediyor. Adından da anlaşıldığı gibi, böyle masallarda evsel unsurları 

daha fazladır. Eski insanları dünya, ahlak, maneviyat, yaşam tarzı, 

sınıflara ilişki meseleleri hep düşündürmüş, onlar kendi ilkel 

görüşlerini böyle masallar aracılığıyla ifade etmeye çalışmışlar. Evsel 

masallarında ilkel toplumun tüm üyelerinin imgeye dönüşmüş 

kahramanlarına rastlamak mümkündür. "Terzi öğrencisi Ahmed", 

"Taşdemir'in masalı", "Nuşaperi hanım", "Yedi kardeş bir abla", 
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"Yetim İbrahim ve Sövdeger", "İbrahim'in masalı" ve başkalarını 

yaşam masallarına dahil edebiliriz. 

Evsel masallarında olaylar gerçek hayatla ilgili oluyor. Böyle 

masallarda hiçbir sihirli güç katmıyor. Evsel masalında Şah Abbas 

veya başka tarihi kişiler evsel kahramanı olarak akılda kalıyor. 

 Sosyal içerikli masallar ise evsel masallarının içinde oluşup, 

ancak içerik özelliğine göre seçilir. Sosyal içerikli masallardaki 

imgeler ezilen, zulüm içinde olan keller, kadınlar ve başkaları. Sınıfı 

kullanıma karşı mücadele böyle masalları diğerlerinden ayırıyor. 

"Kel", "Bostancı ve Şah Abbas", "Allahverdi çoban", "Hacı ve 

köpeği", "Kadı’nın mahkemesi", "İmam" masalları toplumsal 

mücadelenin çeşitli biçimlerini yansıtır. 

 Sosyal içerikli masallarda arsalar toplumsal nitelik taşımaktadır. 

Bu masallarda yer alan karakterler - ekinciler, keller, cütçüler, şahlar, 

vezirler, kadılar, sövdegerler olayların gelişmesinde öncü rol 

oynuyorlar. Sosyal içerikli masallarda şah biçimleri - İskender, Darya, 

Anuşirevan, Dağyunus, Şah İsmail, Timur, Şah Abbas kıyaslandığında 

adil şah sorununun çözümü kendi keskinliği ile ilgi odağında duruyor. 

Şah imgesine karşı duran kel imgesi bu tür masalların sosyal bafını 

artırıyor. 

4. Dini masallar. Dini masalların öğrenilmesi hem de tarihi 

geçmişimizi öğrenmek demektir. Son döneme kadar Azerbaycan 

folklorunda dini masallar araştırma nesnesi olmamıştır. Bunun bir 

nedeni, bu konunun sovyet döneminde doğru anlaşılmaması ve dini 

masalların toplanılmaması olmuştur. Diğer bir nedeni ise dinsel 

mitolojinin öğrenilmesine konulan yasağa uyulmasıdır. Açıktır ki, 

dinsel mitolojini bilmeden dini masalların araştırılması mümkün 

değildir. Dini mitoloji dini dünya görüş ve dini mitlerden bahseden 

tefekkür ürünüdür. Bu tefekkürün yansıdığı metinler ise dini mitler, 

dini rivayetler ve dini masallardır. 

 Dini mitler dini şuurun ürünüdür. İlkin dini mitler de ilkel dini 

düşüncenin oluşması sonucunda yaranmıştır. İlkel toplumların sosyal 

hayatında bu düşünce sistemi kendi üssünü animist, fetişist, totemist, 

antropomorfist ve magik bilinç düzeylerinden alıyor ve onların eski 

ecdada etkisinden bağlı oluyor. Onlar kendi sosyal hayatlarında bu 

bilinç düzeylerinin dini - magik özelliklerini de kabul etmişlerdir. İlk 

dini görüşmeler bu animist, fetişist, totemist ve antropomorfist 

görüşlerin etkisiyle oluşmuştur. Ilkin toplumlarda mitin rolü de dini 

etkide olmuş, toplumun düzenleyici aracı olarak görev yapmıştır. Dini 
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belirlilikte ateş kültü, su kültü, hayvan kültü, Ay kültü, Güneş kültü ve 

diğer düzenleyici rol oynamıştır. 

İlk dini mitler teokonik mit, yani eski tanrıların faaliyetleri 

hakkında oluşmuştur. Bu mitlerin sonraki gelişimi ölüm, ahiret, kaza - 

kadar ilişkin tasavvurların genişlemesine neden olur, dünyanın sonu 

hakkında eskatoloji mitlerin oluşması ile sona eriyor. 

 İlkel dini şuur magiyanın etkisiyle kendi gerçek anlamını, 

mevcut içeriğini kaybeden zaman ona arkaik inanç olarak bakılıyor, 

yaşanan olay ise mite dönüşüyor ve inanç tipi oluyor. Bu da özel 

olarak, dini mitlerin, rivayetlerin ve sonradan dini masalların ortaya 

çıkmasına yol açıyor. Dini mitler rivayete, fıkraya ve masala dönüşüm 

edilen zaman dini dünya görüş kendi doğal gelişiminde animizm, 

fetişizm, totemizm, antropomorfizm ve magiya gibi bilinç 

düzeylerinden geçse de, onların dini masalın içeriğinde izi kalmıyor. 

 Bu söylediklerimizi "Eshab-ı Kehf" miti ve bu mitin temelinde 

oluşmuş "Hayırseverlik" masalı üzerinde yoklarsak, mitolojik 

düşüncenin dini bilince kadar katettiği yolu net göreceğiz. Mitte ve 

masalda eski ecdatlarımızın çok allahlılıkdan tek tanrıçılığa kadarki 

geçtiği tarihi yol yansımaktadır. Mitte Dağyanus çok allahlılığın, 

Temleyha ve arkadaşları ise tek tanrıçılığın taraftarı gibi yansıtılıyor. 

Çok allahlılık dini inançlara tapmayı oluşturan güçse, tek tanrıçılık tek 

tanrıya tapmayı öne çıkarıyor. Dini bilinçte tek tanrının yaranlması ile 

tüm dini yapıda değişim yaşanıyor. Cennet, cehennem, melekler, 

hayat - ölüm, ahiret vs. hakkında yeni fikirler ve onların dini yapısı 

oluşur, dini mitlerin de şekillenmesinin ikinci dönemi işte tek 

tanrıçılığa ilgili oluyor. Eğer dini mitlerin birinci dönemi politeist 

düşünceye, onun canlandırılmış arkaik mitolojik tanrıları yaratan 

doğanın kuvvetleri ile ilgili idiyse, dini mitin ikinci döneminin gerçek 

Tanrı'ya ibadeti, hayat ve ölüm, günah, sevap ve ahiret düşüncelerini 

yansıtması göz önündedir. Sırf dini mitin ikinci dönemi dini bilinçte 

onu rivayet ve masalla karşılık eden doğal sürecin başlamasına yol 

açıyor. Burada eski dini rivayetlerin kendi tarihsel işlevini 

tamamlaması da rol oynuyor. Eski dini rivayet yapısı üzerinde yeni 

rivayet yapısı şekilleniyor. Dini mitin ikinci döneminde dini rivayet ve 

dini masal arasındaki farkın çok hissetmemesi da gözlemleniyor. 

Ayrıca bir dini rivayeti, yahut masalı birbirinden ayırmak çok zordur. 

Bu da dini masalın yapısının dini rivayet yapısına bağlı olması 

nedeniyle kaynaklanıyor. Her dini masalın yapısında bir dini mitin 

veya rivayetin yapısı vardır. "Eshab-i Kehf" rivayetinde olduğu gibi (7 
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kişi), "Hayırseverlik" masalında da Depyanus'un zulmünden kaçan 3 

kişi dağa sığınır, dağ yarılır, onlar içeri girerler, dağ kapanıyor, orada 

yatıyorlar. Uyanınca içeride her yerin karanlık içinde olduğunu 

görüyorlar. Onlar bu dünyada başlarına gelenleri konuşmaya başlarlar 

(Bu uyanma, anabioz olayı kesin olmayan verilere göre temmuz 

ayının 27'ine denk geliyor. 27 adedi Allah'a kavuşmanın simgesidir, 

yani 2 + 7=9. Anabioz ölüp dirilme). Üçüncüsü konuşup bittikten 

sonra Allah'a müracaat ediyor, benim babama, anneme çektiğim 

eziyeti kabul ediyorsan, bu kaya kalksın, buradan çıkayım. Kaya 

kalkıyor, onlar dışarıya çıkarlar. Acırlar, ceplerinde olan parayı 

toplayıp ekmekçi'ye verdiğinde belli oluyor ki, bu para Depyanus'un 

parası. Depyanus 309 yıl önce yaşadı (Şeki folkloru, 2009). 

 Dini rivayetin ve dini masalın yapılarını şekillendiren dini 

motiflerdir. Bu motiflerin rivayet ve masalda benzerliği arsanın, 

içeriğin ilk aşamada ayrılmamasına getirip çıkarıyor. Ama masal 

yaratıcılığı karmaşık  süreç olduğundan dini masal da dini rivayetten 

kendi arsasının daha gelişmiş olması ile seçilmelidir. Bunu imam 

Museyi Kadım hakkında olan dini rivayet ile Azerbaycan Folklor 

Antolojisi’nin Ağdaş folkloru’nda (XVI kitap) yayımlanan "Molla’nın 

ahiret komşusu" masalı arasındaki motif ve arsa benzerliğinde, 

masalın daha gelişmiş olmasında görebiliriz. Masalda arsanın ilave 

detayların hesabına genişlemesini görüyoruz. Bu ilaveler Musa 

peygamber'in kasab'a, budala'ya, molla'ya konuk olması ve onların 

cennette ve cehennemde yerinin tasviri ile ilgilidir. Rivayette ise 

sadece kasapla ilgili sevabın tarifi veriliyor. Budala’nın - Musa 

peygamber'in elinin hastalığına ilaç olacak bu ailenin çocuğunun 

kanını misafirden esirgememesi cennette ona komşu olmayı nasip 

ediyor (Ağdaş folkloru, 2006: 254). Bu masalın şekillenmesinde ölüp 

dirilme motifi rol oynuyor. Aynı şekilde ölüp dirilme olayına "Altın 

koç" masalında rastladık. Dini masal kendi yapısında bu motiften - 

ölüp dirilme olayından kullanarak, Musa peygamber'in ve Allah'ın 

büyüklüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Aynı arsanın ve motifin tekrarını 

Cömert kasap'la ilgili rivayet ve masalda da görüyoruz. "Cömert 

kasap" masalında Cömert'in arzusu Hz. Ali'ni görmektir. Hatta niyet 

ediyor ki, arzusu gerçekleşirse, oğlunu onun yolunda kurban kesecek. 

Kasap Cömert'in piyasada "ağamın adıyla" deyip et satması da Hz. 

Ali'nin gözünden kaçmıyor, onu denedikten sonra evine misafir 

gidiyor ve Cömert dediğine amel ediyor, bir oğlunu kurban kesiyor. 

Hz. Ali elini çocuğun boğazına çekip diriltiyor. Bu masalda İbrahim 
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peygamber'in oğlu Ismaili Allah'a kurban kesmek istemesi ile ilgili 

mit motifi vardır. Masalda da Cömert Hz. Ali'ye olan sevgisini 

göstermek için bu yolu kullanıyor (Azerbaycan Ulusal Bilimler 

Akademisi Folklor Enstitüsü’nün Arşivi). Aynı adlı rivayette ise tasvir 

ediliyor ki, Comert kasap "Ali'nin hakkı" deyip uşağ'a et satıyor, 

arzusu da Hz. Ali'ni görmektir. Bunun için Hz. Ali hatırına oda da 

hazır etti. Onun adına inşa edilen odanın kapısının açık olduğunu 

gören kasap karısına öfkeleniyor, odanın kapısını onlara misafir gelen 

Hz. Ali açmışmış. Eve bir atlı geliyor, şahın hasta olduğunu, Hz. Ali 

hatırına ilaç gibi bir şişe oğlunun kanından istiyor. Hz. Ali sonradan 

bunu bilip cebindeki ilacı çocuğun burnuna kokutur, çocuk diriliyor. 

Bu rivayette de ölüp dirilme motifi vardır, fakat metinde İsmail 

kurbanı ile ilgili mite de dolayısıyla rastlıyoruz. Comert Ali hatırına 

oğlunu kesip kanından şaha gönderir. Aynı adlı başka rivayette de 

Cömert derviş kılığında gelen Hz. Ali'ye hizmet ederken oğlu aniden 

ölür, Hz. Ali ilacı onun burnuna kokutur, diriltiyor (Azerbaycan 

Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nün Arşivi). 

Hazret Ali, Muhammed peygamber, Musa peygamber, 

Süleyman peygamber hakkında olan masal ve rivayetler dini inançla 

sıkı sıkıya bağlıdır. Peygamber ve Allah'ın içeriği hakkında dini 

görüşler ortaçağ ve modern çağın insanlarının yaşamın anlamıdır. 

Masal yaratıcılığında teolojiye dayanan dini temalı masallar tarihsel 

zamana daha çok ait olup, insanların dini-sosyal düşüncesinin ürünü 

olarak ortaya çıkıyor. Böyle masallarda Allah, Azrail, ölümün hak 

olması, peygamberlerin hayatı vs. yansımaktadır. "Babaşir'in 

masalı"nda da Allah, Azrail ve ölümün hak olduğuna ilişkin dini 

öğretilere uygun dünya görüşe rastlıyoruz. Masalda tasvir ediliyor ki, 

Babaşir dindardır. O, sadakatle İslamın bütün hükümlerini yerine 

getiriyor. Onun ömrü sona eren zaman Allah Azrail'i gönderir 

Babaşir'in canını alsın. O bilir ki, Azrail can almaya geldiğinde ya 

elma verecek ya da uyurken aldatıp can alacak. Bu yüzden öyle 

dolaşıyor ki, Azrail onu tuta bilmesin. Allah da biliyor ki, onun vakti 

tamamdı artık günler yaşıyor. Bu nedenle Azrail'e diyor ki, niye 

Babaşir'in canını alabilmir? Babaşir mezarlıkta olduğunda Azrail oğlu 

ölen baba kılığında orada ağlayarak mezar kadıyor. Babaşir ona mezar 

kazmaya katkıda bulunuyor. Mezarın ölçüsünü Babaşir'in boyuna göre 

kadıyorlar. Mezar hazır olduğunda Babaşir mezara uzar, Azrail onun 

canını almak istiyor. O ise öğle namazı kılmak için ruhsat istiyor, iki 

rekat kılıp, ikisini de 100 yılından sonra kılacağını söylüyor. Azrail 
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yine onun canını ala bilmiyor, Allah'la danışıyor. Allah diyor ki, 

Babaşir şeriatı, tarikatı, onun sırlarını iyi bilir, namazı yarım  bırakıp 

onu öldürmek olmaz ve bu yüzden onun 100 yıl yaşamasına izin verir 

(Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nün 

Arşivi). Bu dini masal Azrail hakkında rivayetlerin temelinde oluşsa 

da, Allah hakkında olan dini düşünceleri de sanatsal biçimde 

yansıtıyor. Masalda dini yaşama olan sevgi, hayatta yaşamak arzusu 

da ifade ediliyor. 

 Dini masalların önemli bir kısmı peygamberlerin hayatı ve 

faaliyetleri ile ilgili oluşmuştur. Bu takıma İsa peygamber, Davut 

peygamber, Eyüp peygamber, Muhammed peygamber ve başkaları 

hakkında olan masallar örnek gösterile bilir. Bu tür masallar hiçbir 

mit, yahut rivayet etkisi olmadan oluşan masallardır. "İsa'nın 

mucizesi", "Gözyaşı", "İbrahimhalil peygamber" masalları böyle 

oluşmuştur. "Allah'ın Eyüp peygamberi denemesi" masalı ise aynı 

motifin - peygamberin denenmesi motifi temelinde oluşmuştur ve 

geniş masal içeriğine sahiptir. Masalda Eyyub peygamberin 11 

çocuğunun ölümü ile denenmesi yansır. Peygamber bu denenler 

karşısında kendini dayanıklı yapar, sonuçta Allah onun 11 oğlunu 

diriltiyor (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor 

Enstitüsü’nün Arşivi). 

 "Açık rüya" masalında ise adı verilmeyen peygamberin Allah'ın 

izni ile gecelemek için mezarlıktaki birkaç mezarın sahiplerine hitap 

etmesi, köpek sesi gelen mezar evinde gecelemesi, mezar sahiplerinin 

(baba ve oğul) bu dünyada sürdükleri ömrün yararlı veya yararsız 

olması, köpeğe çevirmiş babanın günahları yansımaktadır 

(Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nün 

Arşivi). Metin dini-ahlaki konuda olup, Islami düşüncenin yardımı ile 

şekillenen dinsel masal tipindedir. 

 Dini-ahlaki konuda oluşan masallardan biri de "Asil erkek" 

denir. Masalda asil baba 3 oğlunu hüzr yerlerine gönderir ve ölenlerin 

bu hayatta hangi ahlaka sahip olduklarını, şerefli veya şerefsiz ömür 

sürdüklerini oğullarına anlatıyor. Baba kendi anlamlı hayatı ile 

çocuklarına onurlu hayat yolunun nasıl olduğunu göstermektedir 

(Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nün 

Arşivi). 

"Hazret-i İsa'nın mucizesi" dini masalı modern dini düşünceyi 

yansıtır, mit ve motifin etkisi altında şekillenmiştir. Burada elçilik 

motifi, Hz. İsa tarafından kumun altına çevrilmesi, yaşlı kadının bu 
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sırrı padişaha demesi, padişahın İsa imanlı olması, sonunda kızına 

peygamberin elçi düşmesini padişahın bilmesi, seven erkeğin kızdan, 

saltanattan feragat edip, inanç sahibi olarak İsa'ya sahabe olması tasvir 

edilir (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nün 

Arşivi). Masalda dini görüşler mitolojik - dini yapı çerçevesinde 

yansımaktadır. 

 Böylece dini masalların oluşmasında 3 aşamanın rolünün 

olduğunu görüyoruz. Birinci aşama ilkel mitolojik-dini görüşlerle 

ilgilidir. Bu aşamada ilkel dini mitlerin eski masal yaratıcılığına etkisi 

hakkında söz söylemek zordur. Çünkü mitle eski masal arasında sınır 

olmadığını, bu nedenle araştırmacılar (M. H. Tahmasip vb.) böyle 

mitleri masal adlandırıyorlar. İkinci aşamada mitolojik-dini görüşün 

rolünün artması ile tarihi mit bilincinin dini bilince dönüşmesi 

gerçekleşiyor. Bunun sonucunda sırf olarak eski tanrılar hakkında dini 

kavramlar ve üç dünya hakkında dini tasavvurlar oluşur ve bunun 

sonucunda da ilkel dini tefekkürün ürünü olarak ilk dini mitler 

şekilleniyor. Üçüncü aşamada mitolojik bilincin tarihsel şuurla 

karşılık edilmesi sonucunda özel dini inançlar dini bilinci oluşturuyor. 

Mitolojik bilincin oluşması ile ilgili onun yarattığı mit hazinesinin bir 

bölümüne folklor, bir kısmına ise din sahipleniyor. Bu aşamada dini 

şuur eski dini kuruluşları benimsiyor, mit motiflerinden kullanmakla 

dini masal yaratıcılığına başlıyor. Bu aşamanın sonunda ise Islami 

düşünceye dayanan, kutsal şahsiyetler, dini olaylar ve dinden 

bahseden masalların oluştuğunu görüyoruz. 

 5. Çocuk masalları. Bu masallardan "Çocuk folkloru"nda 

bahsedeceğiz. 

 Böylece görüyoruz ki, epik üslubun örnekleri olarak gözden 

geçirdiğimiz mit, efsane, fıkra, masal, epos ve destanlar mitolojik 

bilincinin parçalanıp tarihsel bilince geçmesi ile ilgili olup, belirli 

zaman çevresinde şekillenmiştir. Bu folklor örnekleri epik üslubun 

janr olma döneminde, halk içinde faaliyet gösteren nakil edicilerin bu 

eserlere şevkatli yaklaşımı temelinde janr özellikleri kazanmış, 

seçenek yaratma olanağına sahip olmuşlardır. 
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MASALLARIN JANR ÖZELLİKLERİ 

  Hayvanlar hakkında masalların tür özellikleri. Mitolojik zaman 

açısından sihirli masallarla hayvanlar hakkında masallar arasında çok 

yakınlık vardır. Fark şu ki, hayvanlar hakkında masalların itici gücü 

hayvanlardır. Hayvanlar hakkında masallarda da biraz sehir, tılsım, 

cilt değiştirme vb. vakalarına rastlanıyor. Böyle masalları sihirli 

masallardan ayıran temel özellik hayvan karakterlerinin şahıs olarak 

canlandırılması ve onların belirli hayvan veya kuş gibi tasvir 

edilmesidir. Bu anlamda hayvanlardan bahseden masallarda genel 

sosyal içerik yok, hayvan toplumuna özgü ilişkiler yansır. 

 Böyle masallar hayvan derneği ile insan toplumu arasında 

mitolojik tarzda ilişki yaratmak özelliğine sahiptir. Hayvanlar 

hakkında masallar gelişerek, sosyal içerik taşıya bilir ve alegorik 

masalların oluşmasına neden oluyor. Hayvan toplumunda da çelişkiler 

vardır, böyle masallarda iktidar sembolü aslandır. Kalan görevler ise 

hayvanların gücünden ve aklından bağlı olarak dağıtıyor. 

Hayvanlar hakkında masallarda totem, ongun ve onların gücüne 

inanan insan terennüm ediyor. 

 Hayvanlar hakkında masalları diğer hikâyelerden ayıran özellik 

masal kahramanının kendi totemi, ongununa evlenmesinin mümkün 

hesap edilmesidir. Bu motife sihirli nağllarda da rastlanmaktadır. Bu 

motifin yılana, kuşa, kurda, kurbağaya kocaya gitme veya evlenme 

tezahürlerine diğer masallarda da rastlıyoruz. Böyle masallarda da 

inkarnasyon ve reinkarnasyon masal janrının temel tür alametidir. Bu 

motifleri birbirinden ayıran temel özellik içeriğin taşıdığı karakterdir. 

 Hayvanlar hakkında masalların terbiye etme fonksiyonu da 

vardır. Bu anlamda böyle masallarla dinleyen arasındaki ilişki 

doğrudan kuruluyor, onlarda sevgi, doğaya bağlılık, vatanseverlik 

duygularını meydana getirir. 

Sihirli masalların janr özellikleri. Sihirli masallarda janrın 

talebine uygun olarak ezoterik özellikler üstünlüğe sahiptir. Burada 

sehir, büyü, tılsım, mitolojik karakterler çoğunluktadır. Bunlar 

dinleyicide bir takım psikoz hislerin oluşmasına etki ediyor. Böyle 

masalların temel özelliği onun psikolojik etki çevresinden uzak olan 

dinleyici grubunun yaş haddinin önceden belirlenmesidir. Çünkü aşağı 

yaş sınırındaki kitle sihirli masalın telkin ettiği güven biçimini 

anlamaya bilir. Kahramanlığın özelliği hakkında bilgi daha yukarı 

yaşlarda oluştuğundan sihirli masalınn içeriğindeki kahramanlık 
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motifleri de onu dinleyenin psikolojisinde çabuk idrak ediliyor. Sihirli 

masalın temel özelliği onu dinleyenlerin bilincinde ayrı ayrı 

tasavvurlar arasında ilişki yaratmak kalitesidir. Bu da sihirli masalın 

sanatsal etkisi ile ilgilidir. Masalın sanatsal özelliği onun  şiirsel idrak 

olunmasındadır. Sanatsal özellik masaldaki kahramanlık motifinin 

çabuk idrak edilmesine yol açıyor. Eğer sihirli masalda somut şiirsel 

formüller olmazsa, masalın estetikliği kaybolur, kahramanlık ise 

sıradan harekete dönüşür. Tüm masallarda estetiklik şiirsel 

formüllerden bağımlıdır. 

Sihirli masalın diğer özelliği onun arsasının mitolojik zaman 

içinde kurulmasıdır. Genellikle masallarda zaman kavramı soyut bir 

kavramdır ve sanatsal zamana tabi değildir. 

 Sihirli masalın özelliklerinden biri de onun mitolojik köklerinin 

mitolojik zamana bağlı olmasıdır. Sihirli masallarda bu bağımlılık 

doğrudan oluyor. 

 Evsel masallarının janr özellikleri. Evsel masallarının formu 

kendi yapısına göre reel hayata ve dünyaya bağlı olan içerikten 

bağımlıdır. Adından anlaşıldığı gibi, böyle masallarda yaşam detayları 

avantaj teşkil ediyor. Evsel masallarının arsa çizgisinde hiçbir sehir, 

büyü, tılsım vs. olabilmir, tek olarak böyle masallarda yaşam 

detaylarının sakrallığı, kutsallığı koruna bilir. Örneğin börk kutsal 

sayılıyor, dolayısıyla masalcı onun  göze görünmemek, kahramanı yok 

etmek özelliklerinden evsel masalını ilginç etmek için kullanır. Kase, 

düdük, halı ve diğer evsel eşyaları da böyle içeriğe sahip olduğunda 

evsel masalı ilginç alınıyor. 

Evsel masalları hayatın ancak bir kısmını yansıda bilir. Örneğin, 

dokuma, pabuççuluk, baftaçılık, sepetçilik evselde rastladığımız 

sanatlar olduğu için bunlar masallarda da kendisinin aksini buluyor. 

 Evsel masallarında yaşam sahnesinden başka hiçbir dış etkilere 

rastlanmıyor. Bu anlamda evsel masalı özerk bir masaldır. Bu yüzden 

onun içeriği ayrı bir özellik oluşturuyor. Böyle masallarda soyut 

düşünce yoktur, sanatsal zaman onun içeriğinin kurulmasında yer 

alıyor. Evsel masalında fanteziden kullanmıyor, olaylar uydurma 

etkisi affetmiyor, olgular masaldaki reel zamana bağlıdır. 

 Evsel masalları geleneğini, etnografik özellikleri çok koruyor. 

Böyle masallarda tasvir çok basittir, anlaşılırdır, soyut düşünceden 

uzaktır. 

 Evsel masalları tarihsel zamana etki ederek, tarihi kişileri 

idealleştirme potansiyeline sahiptir. Burada kahramanlar arasında 
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ilişki direkttir, üçüncü şahıs yoktur, hiçbir dış etki öykünün içeriğinin 

değişmesine yol aça bilmiyor. 

Sihirli masallarda erkek karakterleri kahraman düzeyinde tasvir 

ediliyorsa, evsel masallarında kadın aklına tercih ediliyor. Demek ki, 

evsel masallarında kadın karakterler "Baftaçı Şah Abbas" masalında 

olduğu gibi erkek karakterlerini yönetendir. 

 Sosyal içerikli masalların janr özellikleri. Sosyal içerikli 

masallarda eşitlik düşüncesi önemli yer tutuyor. Böyle masalların arsa 

hattinde beraber olmak arzusu aşılanıyor. Eşitlik bozulunca masalın 

sosyal fonksiyonu ifşa edicilik fonksiyonu ile karşılık ediliyor ve 

çelişkilerin çözümüne yol açıyor. 

 Sosyal içerikli masallarda temel psikolojik yetersizlik negatif 

karakterin cimriliği, zalimliği ve güç sahibi olmasıdır. Bu üç özellik 

aynı negatif karakterin ifşa edilmesine, tahttan alınmasına, adaletin 

sağlanmasına yol açıyor. 

 Sosyal içerikli masallarda aşağı tabaka akıllı, tedbirli tasvir 

ediliyor, olumsuz karakter ise kendini beğenmiş, zalim insandır. Böyle 

masallarda adaletin sağlanması tam olarak gerçekleştiriliyor, padişah 

devriliyor, yeni adil, halk içinden çıkmış kahraman iktidara geliyor. 

Onların arasındaki mücadele karşılıklı biçimde gerçekleşir. 

Böyle masallarda temel özellik olayların gerçekçi zemine sahip 

olması ve genel karakter taşımasıdır. Somut olarak zalimle ezilenler 

arasındaki mücadele tüm toplumsal kesimin ilgisini yansıtır. 

 Sosyal içerikli masalların diğer özelliği aşağı tabakanın 

çıkarlarını ifade eden kel imgesinin genel karakter taşımasıdır. Kel 

imgesi özel karakter taşıdığında kahraman karakterine dönüşüyor. 

 Sosyal içerikli masalların ilginç alametlerinden biri de sembolik 

özelliğe sahip kelin annesini çıkmak şartıyla kadın kahraman 

karakterlerinin olmamasıdır. Böyle masallarda toplumsal mücadelenin 

kadın tarafından yürütülmemesi masalın koruyuculuk özelliğidir. 

Kadın kahramanların rolü ana kahramana seçim yapmakta, yol 

göstermekte, olayları izah etmekte görünüyor. 

Alegorik masalların janr özellikleri. Alegorik masallar 

hayvanlar hakkındaki masallardan türeme olsa da, onlardan farklı 

özellikleri de vardır. Eğer hayvanlar hakkında masallarda insan 

imgelerine rast geliyorsak, masallar baştanbaşa hayvan toplumunu 

yansıtıyor. 

 Masalların diğer farklı özelliği bile masalların insan 

topluluğunun kusurlarını ifşa etme gücüne sahip olmasıdır. Bu özellik 
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masalların oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. Bunun için eski 

masalçı insan toplumuna özgü olan cimrilik, ahmaklık, açgözlülük, 

özseverlik, şiddet vb. olumsuz durumları hayvanların huyu gibi 

vererek, özel tip masal türü yaratmaya çalışmıştır. 

 Alegorik masalların temel özelliklerinden olan ifşa edicilik 

sonradan temsil yaratıcılığında kullanılarak, alegorikliyin şiirsel içerik 

oluşturmasına neden olmuştur. 

Alegorik masallar alegorik zamanla sıkı sıkıya bağlıdır. 

Alegorik zamanda ağacın, bitkinin, hayvanın, dağın vs. 

alegoriileşmesi, insan dili ile konuşması, insan olarak tasavvur 

edilmesi, (antropomorflaşması) mitolojik bilinçte insanların psikoz 

niteliklerine bağlı olması bile masalların temel özelliğidir. 
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KARAVELLİLER 

Sözlü halk yaratıcılığının en eski türlerinden biri karavellilerdir. 

Bu janr her ne kadar antik olmasına karşın bu ismin anlamı hâlâ 

belirsizdir. Şimdiye kadar Azerbaycan folklor çalışmalarında, janrın 

isminin açıklanması konusunda net olmayan yorumlar vardı. Karavelli 

janrı hakkında konuşan araştırmacılar, janrın adına farklı yönlerden 

yaklaştılar. H. Zeynallı, A. Ahundov, V. Valiyev, I. Abbasov, T. 

Farzaliyev, A. Mirahmadov, M. Allahverdiyev, E. Aslanov, T. Orucov 

ve diğerleri "karavelli" teriminin açıklamasında yanlışlıklar yapmış ve 

yalnış sonuçlara gelmişler. Örneğin, E. Aslanov bu ismin "garaevli" 

aşiret adının çarpıtılmış formu olarak görmektedir (Aslanov E., 1984: 

48). Bu yorum janrın içeriğini kapsamaz. Epik folklor janrlarından 

hiçbirinin adında aşiret veya tayfa isimlere rastlanılmaz. Aynı 

zamanda, "karavelli" kelimesinin "evli" parcası ile "velli" parcaçığının 

hiçbir anlam yakınlığı yok. Araştırmacı Tahir Orucov da bu konuya 

dikkat çeker, ancak "gara" kelimesini Azerbaycan dilinde kullanan 

çok anlamlı  bir kelime gibi kaydetmiş, "velli" kelimesinin 

etimolojisini tam olarak açıklamıyor ve M. Allahverdiyev'in 

"karavelli" isminin ilk versiyonunun "garabelli" olduğu fikrini 

(Allahverdiyev M., 1976: 24) doğrulamıştır. T. Orucov, Türkiye Millî 

Yayımları tarafından yayımlanan "Araştırmalar"ın birinci cildinde 

kayda göre "eski Oğuzcada ve Doğu Anadolu’da "hikâye" olarak iddia 

edilen "velli" kelimesinin bugün "kısa bir hikâye" olduğunu ve "gara" 

kelimesinin "şarkısız,  basit" anlamı verdiğini yazıyor (Orucov, T., 

2009: 23 - 24). Kayıt diyelim ki, "karavelli" kelimesi tayfa ismine ve 

"velli" kelimesi "belli" kelimesine ait değil ve üstelik, "velli" 

("novella") kelimesinin ne hakkında "kısa, küçük bir hikâye" olması 

alıntıdan görünse de, “velli” kelimesindeki “kısa, küçük hikâye” 

anlamı novellada ve karavellide formun üst katını - her ikisinin kısa 

hikâye olmasını izah etse de, alt katın - içeriğin işaretini açıklamadı. 

Karavelli isminin yorumunda bu janrın dahili içeriği ve anlambilimi 

önemli bir rol oynar ve ama onun rolüne hiç dikkat edilemedi, öküzle 

ilgili yapılan ismin ikinci kısmında belirtilen tören dikkatten geride 

kaldı. Bu iki faktör, janrın oluşumunda önemli bir rol oynar. 

Karavelliler, Azerbaycan folklorunun kendine özgü özellikleri 

ile seçilen janrlarından biridir. Araştırmacılar karavellileri genellikle 

masal ve fıkralar arasında janr olarak kabul eder. 20. Yüzyılın 

başından sonuna kadar bu janr hakkında farklı fikirler ortaya çıktı, onu 



244 | RAMİL ALİYEV 

 

 

masal ve destanla bağlantılı şekillenen, bağımsız janr olarak kabul 

edilmeyen tür gibi düşündüler, aynı zamanda masal ve fıkraya benzer 

özelliklere sahip olduğunu belirttiler. Ana neden de bu janrın folklorda 

belirtilmemiş yerleşim yerinin saplanamaması olmuştur. Bir başka 

sebep ise, karavellilerin masal ve fıkralarla karıştırılması, ayni 

zamanda o zaman karavelli metinlerinin toplanamaması ve janr 

özelliklerinin araştırılmaması idi. 

Söylediğimiz gibi, janrın açıklanmasında yanlış sonuçlar, onun 

yanlış bilimsel yorumlamasına sebeb olmuştur. Son bilimsel fikirler 

bu ismin açıklanmasına yeni bilimsel yaklaşımlar beraberinde getirir. 

Karavelli kelimesinin tarihsel gelişimi, bu ismin gerçek anlamını 

açıklığa kavuşmasına yardımcı olur. 

Her folklor metininin janrının adının içeriği, isminin semiyotik 

anlamı anlaşıldığında onun hakkında ayrıntılı olarak konuşmak 

mümkün. Biz masal, destan, atalar sözleri, meseller, efsaneler, 

rivayetler, fıkralar vb. söylediğimiz zaman, onların ne kadar anlaşılan 

olduklarını görebiliriz. Ama karavelli sözü hâlâ öz isminin anlamını 

bizden gizler. Doğru, folklorçular karavelli kelimesini farklı 

seviyelerde açıklamaya çalıştılar. Fakat bizler, halkbilimcilerin 

açıklamalarının ismin semiyotik anlamlarına uymadığını ve karavelli 

açıklamalarının janr içeriğine uygun olmadığını görüyoruz. Karavelli 

sözünün doğru yorumlanmadığı gerçeğini göz önünde bulundurarak, 

düşüncelerimizin önemini düşünür ve onları bilimsel dolaşım için 

dahil ediyoruz. 

Bunun için her şeyden önce karavellilerin tarihsel ilerleme 

yolunu takip etmek gerekir. Karavelli bir folklor janrı olduktan sonra 

2 aşamadan geçer: boğanın, totemin kişiselleştirilmiş bir şekilde 

kahramana dönüşmesiyle ilgili oluşan kahramanlık türküleri; sosyal 

yapının değişimi ile ilgili evsel türküleri.  İlkin aşamada totem 

hayvanı olan boğa kişiselleştirilir, kahraman imajına, Bogaç, Karavel 

Kara Mammad ve başka kahramanlara dönüşür, onlar hakkında tarihi 

kahramanlık türküleri ortaya çıkıyor, ikinci aşamada boğa evsel 

türkülerinde övülür, çiftçilikteki rolü vurgulanmaktadır. Bu aşamaların 

sona ermesinden sonra, "velli" mit-türkü adı, nesire geçişte janrın adı 

olduktan sonra tarihte yaşayamamış, başka bir isim altında evsel 

türküsü ve dans adı olarak tanınmaya başlamıştır. Karavelliler, janra 

kadar çeşitli gelişim aşamalarından geçmiştir. Bunlardan en 

önemlilerini not edelim. 
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1. Ritüel aşaması ve karavelli janrının mitolojik karakteri 

Antik çağda, yılın belirli aylarında mitolojik tanrıların onuruna 

törenlerin düzenlendiği bilinmektedir. Onların adına kurban kesilir, 

etin o tanrıya ulaşması için yüksek bir yere bırakılırdı. Mitolojik 

tanrılar arasında ilklerden biri boğa ile ilgili töreni kutlayabiliriz. 

Bu aşamayı gösteren birkaç özellik var: 

1. Mitolojik tanrı özelliği; 

2. Mitolojik karakter özelliği; 

3. İkinci sınıf mitolojik Kahkaha Tanrı'sının özelliği (Kahkaha 

Tanrı'sının palyaçoya dönüşüm süreci); 

4. Mitolojik metinsel şarkı janrına dayanan nesirin ironik 

kahkaha metininin oluşturulması (eks yorumlama); 

5. Antik tanrılara gülmek için karakteristik komik-eğlenceli 

kahkaha; 

6. Nesirdeki sözlü düşüncenin biçimi olarak mizahtan hicive 

geçişin özelliği; 

7. Popüler yaşamın hiciv sahnelerinin karakteristik eleştirisi, 

mantıksal kahkahâlâra dayanan hicivsel öğelerin çoğaltılması; 

8. Halk düşüncesinin sözlü metine dönüştürülmesi, metinin 

sonunun beklenmez olayla kurtarması ve metinin stil karakteri taşımak 

özelliği; 

9. Metinin oyun-perfomans karakteri taşımak özelliği; 

10. Karavelli janrının bir karakteristik özelliği de onun bir 

öyküden başkasına geçmekle ara rolü oynamasıdır (yenilen 

kahramanla ilgili masal, destan dinleyicilerinin ruh halini ele almak 

için söylenilen ek tahkiye türünün komedili içerik, arsa tipi gibi 

oluşumu). 

Karavellinin bağımsız bir janr olduğu söylenir, ama aynı 

zamanda masal, destan içinde kullanılır. Bugün, onun bağımsız janrı 

olarak yüzlerce metini var. Yerine göre yarısı bağımsız veya bağımsız 

olmayan janrlar gibi yalan-palan denilen birçok metinleri de 

karavellilere ait edebiliriz. Onun bağımsız olarak işlenmeyen, ancak 

masalda kullanılan bir  pişrov veya tekerleme türü de vardır.  

Masala geçiş aşamasında pişrov karavelli özelliklerini (yalan, 

iyimserlik vb.) taşıyor. Bu tür, pişrovda dinleyicinin dikkatini masalın 

arsa hattine çekmek için yalan-palan, uydurma bir karakter alır 

(“Karınca tekme attı, deve boynu battı”). Bu, karavellilerin ortaya 

çıkmasının, bir janr olarak oluşumunun ilk aşamasıdır. Bize göre 

pişrovlar bu aşamada oluşturuldu. 
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Yalandan gerçekliğe geçiş, karavellinin ikinci aşamasında 

gerçekleşmektedir. Bu aşamada, metin küçük içeriğe sahip olur. 

Üçüncü aşamada, karavelli sıkılmış düzeyden yalanın genişlemiş 

yapısına dönüşür. 

Karavelli adına "vel" kelimesinin anlamı öküze takılan 

enstrümanın içeriğini çok sonra yansıtmıştır. Kurban verme motifi, bu 

ismin açıklamasında anahtar rol oynar. Mitoloji iki tür kurbandan 

bahseder: kanlı kurban ve kansız kurban. Kanlı kurbanlar çoğunlukla 

mitolojik tanrılara veya totem tanrılara verilir. Kansız kurbanlar 

düşüncede kült düzeyindeki varlıklara verilir (güneş, ağaçlar, dağlar, 

su vb.). Güneş kültüne yapılan kurban, kansız kurbandır, bir kız veya 

oğlanın ateş ruhuna kurban verilmesinin de mecazi bir anlamı vardır. 

Aileye gelen gelin, evin ortasındaki (çadır) ocağın etrafında devre 

edirdi. Bu, gelini ateşe feda etmek demekti. Suya kurban verilme de 

(kızların ejderhaya kurban edilmesi aynı zamanda güneşe kurban 

etmenin anlamsal hattıdır) boğulmanın yutmaya eşit olduğunu 

gösterir. Kurban verme motifi, "Gökçek Fatma" masalına da 

damgasını vurur. Suya kurban edilen Gökçek Fatma ritüele göre dans 

etmelidir. Masalda buna işaretler var. Masaldaki kurban verme motifi 

doğrudan Fatma ve kardeşiyle ilgilidir. Masalın başında Fatma'nın 

ineğe dönüşen kardeşi üvey annesinin kurbanı olur. Masalın sonunda 

Gökçek Fatma, Kel Fatma tarafından suya atılır. Fatma'nın suya 

kurban edilmesi doğrudan Sarah'nın suya kurban verilmesine dayanır. 

"Gökçek Fatma" masalında kurban seçilen kızın rituel öncesinde dans 

ederken görüyoruz. "Ölü Muhammed" masalında Muhammed, 

kurbanlık kızın 40 gün boyunca Kuran'ı okumasının ardından yeniden 

dirilir. Düşünüyorum ki masalın en eski varyantında, ölüye kurban 

verilen bir kızın 40 gün dans etmesiyle ölünün dirilişi tasvir ediliyor. 

"Ölü Muhammed" masalında İslam'ın etkisi altında dans etmek yerini 

Kuran okumakla değiştirdi.  

Karavelli isminin tarihsel karakterinde ölüp dirilme, can yerine 

can ve kurban verme motifleri özel bir mahiyete sahiptir. Her üç motif 

de birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu güdüler ile dans arasında 

medyatif bir bağlantı vardır. Bu motifler arasında en çarpıcı olanı 

kurban verme motifi ve onun anlamsal saflarıdır.  Örneğin ateşe 

kurban verme motifinde ateşin etrafında dans ederek, sanki birisinin 

ona kurban verilme düşüncesi var. Bu olayın sembolik veya gerçek 

olduğu şeklindeki mit düşüncesi, gerçek metinde bulunmaz. Ancak 

gelin eve geldiğinde, ocağın etrafında dolaşması, ateşe sembolik bir 
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kurban olarak anlaşılır. Dansın daire veya yarım daire şeklinde olması 

ve bebeğin beşikte yarım daire şeklinde sallanması, ölüme kurban 

etmenin kozmik bir eylem olduğu anlamına gelir. Hint mitolojisinde 

Behula'nın kocasını ölümden kurtarmak için yıldırım tanrısı İndra'nın 

önünde dans etmesi, kozmik dünyanın oluşumunun bir işaretidir. Bu 

mit, Behula'nın bir yılan tarafından öldürülen kocası Lokhindor'u 

dansıyla canlandırmasını anlatır. Mit, ölüp dirilme ve can yerine can 

motiflerini içerir (Aliyev, R. 2016: 324). Bundan, Behula'nın ateşe 

kurban edildiği açıktır. Yallı dansında grubun başındaki kız ya da 

erkek, sanki dans yoluyla dağ ruhuna verilmiş bir kurbandır. 

Kansız kurbanın bir türü olarak, her Novruz bayramından sonra 

filizlenmiş maltın nehre atılmasını gözlemliyoruz. Burada malt, 

güneşin sembolü olarak akar suya kurban edilen kızın antropomorfik 

bir imgesi haline gelir. Ateşe atılan kurban kanında da (Moğollarda) 

aynı paralel düşünceyi (suya kurban olarak malt atma) görüyoruz. 

Türklerde kurban kesilen koyunun kanının gelinin alnına sürülmesi, 

onu kan vasıtasıyla "diriltmek" olarak karakterize edilebilir. 

Kısır kadınların bir ağacın altına uyuması ve kutsal ağacın 

ruhunun onu varlığığından kut vermesi (idık), düşüncede kadının 

hamile olduğuna temel veriyormuş. Ağacın kültüne dair bir başka 

inanışta ise ağacın doğurganlığından dolayı kısır kadının giysisinin bir 

parçası ağaca bağlanır ve dileği bir yıl içinde yerine getirilirdi. Burada 

da bir kadının bir ağaca sembolik bir kurban olması fikri var. Tüm 

kurban türlerinin - bu kurbanların Tanrı'nın payı olduğunu düşünmek 

mümkündür. Horavel kelimesinde, "vel"in seçilmiş tanrı kurbanı 

anlamına geldiğini de söyleyebiliriz. Kurban etme ritüeli, karavelli 

kelimesinin yorumlanmasında da rol oynar. Seçilen mağdurun 

getirilmesi özel bir törenle ifade edilir. "Seçilmiş kurban" anlamında 

"hora götürülen" hadım edilmiş bir kurbanın ritüel yerine getirilmesi 

"horayallı" olarak adlandırılabilir. Horayallı / horavelli - tanrının 

önünde özel bir yere getirilen kurbanın (kızın) dansı ile sona 

ermelidir. Bundan sonra kurban verme töreni yapılır. Burada sunağın 

adının (Hor - sunağın adı, hor güneş, ho - boğa) özelleşmesini 

görüyoruz. Burada horavel kelimesinin horayallı kelimesinden 

türediğini görüyoruz. Bu dilbilimsel olay, o zamanki etnik grupların 

dilsel yasalarıyla açıklanmalıdır. Bu ritüelde kurban Tanrı'ya 

veriliyorsa insan olmalıdır. Bu nedenle, karavelli ritüelinde kurban 

vermek, kurban edilen kişi ile mitolojik dünya ve doğa arasında uyum 

yaratmalıdır. Bu harmoni dans ile eşlik ediyor. Dans, kurban verilme 
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sırasında stresi ve duyguyu gidermede rol oynar. Bu süreçten sonra 

yallı / velli özel bir ritüele, bir türkünün adı haline gelir. 

Dansın tarihi, mit-türkünün tarihi kadar eskidir. Güneş tanrısına 

ithaf edilen kızın onuruna söylenen mit-türkü dans ile eşlik etti. Belli 

ritmik hareketlerin eşlik ettiği dansın anlamı, Güneş'e tapınmayı da 

yansıtmış ve bu dans adına vel / yal (seçilmiş kurban - erkek), daha 

sonra velli / yallı (yallı - dansın adı) olarak korunmuştur. Yallı 

dansının erkekler tarafından oynanması, Güneş'in kurbanının bir erkek 

(boğa aynı zamanda bir erkek) olduğunu göstermektedir. Böylece 

horavel kelimesinin ne anlamda uygunluğunu üç yönde 

inceleyebiliriz. İlk yönde, horavel kelimesindeki vel kelimesinin 

tarihsel anlamı anlaşılmaz. Ve kurban anlamına karşılık geldiğini 

söyleyebiliriz.  Bir kızın (oğlan) Güneş tanrısı'na kurban edilmesinden 

ve yeni devirlerde bir boğanın kurbanıyla değiştirilmesinden sonra  

"vel" kelimesinin anlamı nispeten anlaşılar. Olabilir bu söz çok eski 

zamanlarda boğa anlamında gelişmiştir. "Karavel Kara Mammad" 

masalı, Mammad'ın bir buzağı ve bir Büyükannesi olduğunu 

göstermektedir (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 87). Buradaki 

dana kelimesi öküzü, büyükanne güneşi ifade eder. Tarım kültürünün 

tarihsel gelişimi ile bağlantılı olarak, "vel" kelimesinin sözcüksel 

anlamı sabitleştirildi ve öküze takılan enstrümanın adı oldu. 

Bütün bu kurban verme türleri, bu kurbanların Tanrı payı  

olduğunu ve horavel kelimesindeki "vel"in bir öküz olarak Tanrı'nın 

kurbanı sembolü anlamına geldiğini düşünmeyimizi sağlar. Buradaki 

ana mesele, "vel" kelimesine yaklaşımın birkaç yönden kabartılmış 

olmasıdır. Aynı zamanda karavelli hakkındaki bilgilerin doğru iletimi 

ve alımıdır. Burada birkaç kesinlik koşulu karşılanmalıdır. Bunlar 

tarihsel-mitolojik, sosyal, dini, dilbilimsel yaklaşımlardır. 

Karavelli janrına tarihsel-mitolojik yaklaşım, bilginin daha 

belirli bir zamanla olan ilişkisini gösterir ve karavellinin ne zaman 

ortaya çıktığı sorusunu bulmaya odaklanır. Karavellideki tarihi olaylar 

toplumun mitolojik olaylarına müdahale eder, etnosların dini 

inançlarının oluşumuna katılımda bulunur. Örneğin kızların suya ve 

ateşe kurban edilmesi tarihi bir olaydır, mitolojik ve dini bir inançtır.  

Karavellinin sosyal karakteri, etnosun dar ortamında 

karavellideki bilginin iletilmesi ve alınmasıyla ilgilidir. Kapsamlı ve 

mükemmel bilgi, karavellinin ana özelliğidir. Süper bilgi olarak da 

adlandırılabilir. Bu bilgi alındığında, çeşitlenir, partilere ayrılır, onları 

birbirine bağlayan bağlantılar bulunur, özetlenir ve karavelli hakkında 
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bir fikre dönüştürülür ve karavelli, sosyal olayların bir koleksiyonu 

haline gelir. 

Tarihsel karavelli, etnosun mitolojik yaşamının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Tarihi karavellide can yerine can ritüelinin (burada kurban 

kesme) sosyal niteliği, ölüp dirilen tanrılara inam, onlara kurban 

verilmesi, ölüp dirilen tanrıların mitolojik hayata dönmesi dikkat 

çekiyor. Burada mitolojik inanç dini inanca dönüşür. Bu nedenle, 

"vel" kelimesinin "can", "kurban", "sembol" arkaik bir anlamı 

olduğunu düşünüyoruz.  

Mitolojik bilinçte, kadim öküz tanrısı ya da Güneş'e verilen kız 

ve öküz kurbanlarının dirilişi, bu kurbanların ruhlarının öküz tanrısına 

ve Güneş tanrısına aktarılması olarak anlaşılır. Bu, o tanrılar için özel 

bir ibadet biçimi yaratır. 

Dini sitayiş, mitolojik tanrılara adanmış ritüellerin icrasıyla 

yakından ilişkilidir. Bu durumda ritüel, aynı zamanda etnosun ilkel 

dini formunun ilk unsurlarının, inancın ortaya çıkışını da şartlandırır 

ve dini inançlar sistemini oluşturur. 

Karavellinin sonraki tarihi geçmişi dilsel olaylarla bağlantılıdır. 

Karavellinin mitolojik bilinç sisteminden çıkarılması, sözlü bir metne 

dönüşmesi, ethnos dilinin sözcüksel ve gramatik özelliklerinin 

kazanılması büyük bir dilsel süreçtir. Modern lehçelerimizdeki dil 

seslerinin, iki ünlünün birleşiminin bir hece oluşturması özelliği, dilin 

ağız boşluğunda belirli seslerin tek sesli ve iki sesli telaffuzu dil 

tarihinin edebi süreç üzerindeki etkisi olarak anlaşılabilir. Karavelli 

janrının adının gelişmesinden sonraki dönemde ortaya çıktı. Tüm bu 

özellikleri göz önünde bulundurarak, karavelli janrının adının anlamı 

hakkında bazı varsayımlar ortaya çıkardık. 

2. Karavellinin kelime aşaması 

Karavellinin ritüele bağlı olmasından sonra, kelime aşaması, 

janrın oluşumunda özel bir rol oynar. Burada kelimenin işareti, 

boğanın (öküzün) Tanrı'nın ışığıyla, nurla bağlılığıdır. Totem gücünü 

yansıtan "vel" ("lel" - "le") kelimesinin anlama (isime) ("ho / hol-la") 

dönüşümü, ayni zamanda  rituelden sonrakı işık nurunun metin içinde 

kelimeye (boğa), işarete (totem) dönüşmesi demektir. Bunu "Garavel 

Gara Mammad" masalında karakterin taşıdığı mitolojik semantikde 

açıkça görüyoruz (Güney Azerbaycan folkloru, 2013: 87 - 101). "Kel 

Hasan" ve "Aygır Hasan" masallarındaki kahramanlar gibi bu masalda 

da Gara Mammad'ın "Garavel" adı taşıması totem (ho - öküz) ile 

ilgilidir. 
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"Vel" kelimesi, bir tarım kültürünün oluşmasından doğan 

bağımsız bir anlamı olan bir terimdir. Onun boğa ile ilgili olduğu 

açıktır. "Velli" kelimesi ise, "valla" ifadesindeki la/le/lo denilen 

koruyucu hayvanın, kuşun onuruna okunan tören şarkısının taşlaşmış, 

aynı zamanda değiştirilmiş bir formu olarak kabul edilebilir. "Yallı" - 

"Yalla"da olduğu gibi, eski yallı dansçılarının sayısının dokuz olması, 

dairesel dansta koninin (dağın) koltuğu etrafında katılımcıların sufi'nin 

göksel dansında olduğu gibi hâlây gitmesi; feza tefekküründe 

"Yalli/yalla" uzay-tören; “velli” uzay-tören; “valla” şarkı-dans). Boğa 

ile ilişkisi olan Oğuz tanrısının zumorfik işaretinin bir kuş olduğu da 

bilinmektedir. Tarımda okunan hâlây şarkılarında ritüelde ilk sanatçı 

dans zamanı la/lo/le çağrısı ile başkalarını oyuna davet ediyor 

(Hüseyinov, B., 2012: 73). Holavar şarkısıyla ilgili böyle şarkı-

dansları prof. Huseyin Ismayilov Goyce'den topladı. 

Vel - kel - boğa kelimesinde diyalekt özellikleri de görünür. v - 

diptonik ses. Holavardaki, "hol" sözcüğü, arkaik zamandan teleffüzde 

oluşan uel/huel/vel ses değişikliği şeklinde diyalektlerde 

rastlanmaktadır. Bunu ispatlamak için, "ho" kelimesinin "hol" 

(hollavar) şeklinde işlenmesi de bir gerçek olarak gösterilebilir 

(Hüseyinov, B., 2012: 73). Böylece, ekin tamamlandıktan sonra 

yapılan törende söylenen şarkıda, "hollavar" kelimesinde -la / le 

parçası ayni zamanda eski bir totem (boğa) işareti. Hahışta 

şarkılarında ha / ho kelimesi öküz anlamına gelir ve "hış" ise emek 

aletini gösterir. Holla-daki -la çağrı içeriği taşıyor. Bu da hâlây 

şarkılarındaki -la ile birleşiyor. Bütün bu söylediğimizi taşlaşmış 

şekilde “velli” kelimesinde açıkça görebiliyoruz. Azerbaycan dilinin 

diyalektolojik sözlüğünde, holavar'ın Gazah'ta hololo şeklinde 

işletildiği belirtilmektedir (Azerbaycan dilinin diyalektolojik sözlüğü, 

2007: 208). Bu kelimede, lolo boğayı koruyan, bir boğa şeklinde 

tasavvur edilen mitolojik Lo varlığıdır. Sümer dilinde, "hor" kelimesi 

güneştir. "Ho" (boğa) güneşin sembolüdür. 

"Hora", Yallı'ya benzer bir danstır ve 20 - 25 erkek ve kadının 

katılımıyla (bazen 40 - 50) Türkiye'nin birçok yerinde çift davul ve bir 

siyah zurnayla gerçekleştirilir. A. İrevanlı, Ermenice'deki çiftçi 

şarkılarına “horavel” söylenişini kutler (İrevanlı A., 1958). Doğu 

Anadolu'da, boğaların boyunduruğunda oturan hodakların (küçük 

çocukların) okudukları şarkılara da horavel denilir. Bütün bu 

açıklamalardan sonra, bu soruna dilbilimsel bakış açısıyla bakarsak, 

bunu söyleyebiliriz: mitte şiir dilinin güçlü gelişimi (ezberlemek, secli 
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uyak, vb.) nesir dilinin hazır kalıpları (kelime ve formüllerin, sözlü 

üslup biçimlerinin, cümle tiplerinin) oluşmasına etkilemiş, böylece, 

iletilen cümle (nakledilen cümle) meydana gelmiştir. Bu da kendi 

içinde herhangi bir metinin sanatsal dil materyalinin bir veritabanı 

yaratmıştır. Böylece, sonuç olarak sözlü metin formu ortaya çıkmıştır. 

Bu söylediklerimizi holavarlarda - boğaya adanmış mit türkülerinde 

gözlemleyebiliriz. Tarım ve hayvancılığın gelişimi sonunda 

hayvanlara katılan kotan, hış ve çeşitli römorkların meydana çıkması 

sonuçunda boğaya - toteme bakışlar değişmiş, nesir dilinde 

hayvanlarla ilgili komik hikâyeler holavarların yerini almıştır (eks 

yorumlama). Nesirle üretilmiş mit metinleri üzerinde bu sürecin 

olduğunu görüyoruz. Orneğin, totem mitlerinin kahkahaya maruz 

kalması nesir dilinin güclü ilerleyişini etkiledi ve ironini, kahkahanın 

biçimlerini yaratmıştır. Bu süreci Molla Nasreddin'in fıkralarında 

gözlemliyoruz. Molla'nın karğasının öküzün beline konması ile onun 

karga tarafından (şahin değil) avcılığı fıkranın dilinde toteme, onguna 

kinayedir. Holavarlardan sonra, bu tür kahkaha doğuran arsalar 

korunmadı, holavar ve karavelli arasındaki ilişki ortadan kayboldu, 

karavellilerin sadece herhangi bir olaya, kişiye bağlılığı kaldı ve 

hayvana bağlılık ise kayboldu. Şiirle belirtilen bu janr temsile benzer 

arsalar ilk başta hicivli şarkılar biçiminde idi ve sonra şimdi çocuk 

masalları olarak adlandırdığımız bu öyküler nesir dili ile belirtildi. Bu 

tür hikâyelerde, totem-boğaya tembel, totem-ayıya aptal, totem-yılana 

kamçı, totem-kurta ulavuş gibi metaforik bir dil ile ironi yapıldı ve 

onların karakteristik özellikleri hatırlatılıyor. "Çalışmayan oğlun 

olsun, çifte gitmeyen öküzün" meselinde de boğanın tembelliğine 

işaret ediliyor. Söylediklerimi dikkate alarak, karavellilerin temelinde 

sanırım holavar’lar dayanıyor. Karavellilerin ilk örnekleri ortaçağın 

başında eski tarım kültürünün unutulması, veya değişikliklerin bir 

sonucu olarak oluşmaya başlar. 

Değişim zaman içerisinde şiirden nesire, holavardan karavelliye 

geçiş döneminde özel sanatsal tekniklerin yardımı ile yeni özgül 

sanatsal yaratıcılığın oluşmasında düşüncenin yeniden yapılandırılma-

sının, insan ve zaman faktörünün rolü çok büyüktür. Bu süreç, 

rönesanstan daha üstün olay sayılmalıdır. Eger holavarlar eski 

poeziyaya sosyal bakışı ortaya koyarsa, yeni oluşan karavelliler eski 

zamana kişisel, individual kahkahanı oluşturdu. Karavelliler, çeşitli 

fikirler, onun doğuşunu şartlandıran yeni edebiyat ve yeni bir estetik 

bakış olarak ortaya çıktı. Bu janrda, kendini algılayan insan faktörü de 
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bağımsız bir özgür fikrin oluşumuna neden olur.  

İkinci bir argüman ise Azerbaycan'ın birçok kırsal ilçelerinde 

hayvançılıkta kullanılan “höüre gelmek/houra gelmek” ifadesi ile 

ilgilidir. Eski zamanlarda ve şimdi köylerde, yaz öncesi ineklerin 

“houra gelmesi” (döllenmesi) için  boğalardan kullanım olunur. Bu 

törende, hayvancı tayfaların boğa tarafından döllenmiş kendi 

ineklerini, döllenmeyenlerden ayırmak için açık bir işaret olarak 

"houra gelli (geldi)", bazı lehçelerde “houra yelli”, “houra üelli” 

(döllenmiş) ve sonunda "hooravelli" ibarelerinin kullanıldığını 

görüyoruz. Söylediklerimize dayanarak, karavelli hakkında böyle bir 

fikir yürütebiliriz: "Karavelli" kelimesindeki "velli" boğayı koruyan 

hakkında şarkı,  "holavar" kelimesindeki -var parçacığı ise "vel" 

kelimesi olup, yine boğayı koruyan hakkında şarkı anlamına geliyor. 

Yani, anlamı güclendirmek için uel/huel//vel kelimesinin 2 kat 

tekrarlandığını görüyoruz. Bu nedenle, "karavelli" kelimesi ile 

"horavel" kelimesi arasında dahili içerik yakınlığının olduğuna ikna 

olduk. Bazı lehçe özellikleri ve folklor metinleri de karavelli 

kelimesinin ho - boğayla ilgili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kara 

sözcüğünün ses değişikliklerinin bir sonucu olarak, hora / gara (siyah) 

yerini tutması sonucunda oluştuğunu düşünüyoruz. Holavarın ilk iki 

hecesinin içeriği, hola / hora sesdeğişmesinin bir sonucu olarak daha 

sonra -hora / gara olarak stabilize edildi. -hola - boğaya çağrı, -hora ad 

içeriğindedir. -hora kelimesinin dil özelliği gibi kara sözüne 

çevrilmesi doğaldır. Gara sözcüğünün -horanın semiyotik bir işareti 

olduğuna inanıyoruz. Ardından gelen dil özelliklerinin etkisiyle, -hora 

parçacığının -gora parçacığına çevrilmesi ve onun fonksiyonel 

olmaması, gara sözcüğünün geniş yayılması gora-nın sözlü 

konuşmada unutulmasına neden olmuştur (hora → gora ↔ kara  güclü 

boğa). 

3. Karavellinin metin-tür aşaması 

Üçüncü aşamada, şarkı metininin içeriğinin nesirle belirtilmesini 

görüyorüz. Burada, mitolojik yorum, adi yorumlama ile yer değiştirir. 

Şarkı dilinde mitolojik imgeler, kahramanlar, tanrılar adi insanlarla 

yer değiştirir. Aynı zamanda, şarkıdaki ciddiyet nesirle belirtilen 

metindeki mitolojik imgelere yönelen komediye dönüşür. Yeni 

metinde törenin, ayni zamanda iceriğin daraltılması yorumlamanın 

esas göstergesidir. Şarkının içeriği, daralıp esas kodlarını kaybediyor 

ve kalan içerik, komik hikâyeler formunu alana kadar değişikliğe 

uğruyor. Yorumlamanı (anlamın açıklamasını) kara-kura kelimesinin 
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leksik anlamında da görebiliriz. Kara - büyük, kudretli, gura (cüre saz) 

- küçültülmüş içeriğinde dikkat çekiyor. 

Janrın talebine göre, mitolojik kahramanı Köse, Kel ve diğerleri 

telafi ediyor. Köse, Kel komik durumlar yaratan mitolojik düşüncenin 

yeni tarihsel koşullarında  alegorik imgeleridir. Onların katılımçı 

olduğu karavelli’lerde aptallığın, kurnazlığın eleştirildiğini görüyoruz. 

4. Karavelli isimleşen ad gibi 

Karavelli folklor janrları arasında kendi içeriği ve ad olarak 

özelleşen formuna sahip bir türdür.  O, isim, sıfat, zarf anlamında 

isimleşir, ad, hal-durum, tarz ve eylem bildirir. 

Vahid Aziz'in yaratıcılığında: 

 

Bu dünya bir karavelli. 

Düşürüptü çok heykeli. 

Ölenlerin yeri belli 

Dirilerin kimden soruyorum?  

(wap 525 az sitesi)  

 

Aziza Caferzade'nin "Evrende sesim var benim" romanında: 

"Sonra çorba ve ekmek zamanı sana köyümüzden o kadar 

karavelli diyoruz ki, bir yıl gülüyorsun kendin için, gelen düğüne 

kadar yeterli olacak" (Millî Kütüphane - Yumpu). 

Zaur Ustac, "Yön yıldızı" adlı kitabında karavelli kelimesini 

"komik" anlamda kullanır: "Gelmekte olana  dikkatle baktı, düz 

üstünde gelse de, nese gerevelli geliyordu" (www.kitabxana net.). 

Hüsamettin Ahmedov "İdeoloji" haber portalında giden köşe 

makalesinde (2 Mayıs 2015), “karavelli” kelimesini komik anlamda 

kullanır: “Ne kadar karavelli ses çıkarsa da seyide görev verilmesi 

kabul edilemez” (ideologiya.az web sitesi). Karavelli kelimesinin 

farklı anlamlarda fonksional olması, adın içeriği ile janr arasındaki 

daha geniş bir bağlantıyı gösterir. Vahid Aziz, "karavelli" kelimesini 

"küçük", Aziza Caferzade, isimleşmiş ad, Zaur Ustac ve Hüsamettin 

Ahmedov "komik" gibi kullanır. Demek ki, karavelli küçük ve komik 

bir türün adıdır. Onun fıkradan farkı, içeriğin sonunun beklenmedik 

bir şekilde sona ermesidir. Bu özellik onu novella janrına yaklaştırır. 

Novellanın sonu beklenmedik bir şekilde sona eriyor. Novella ilk 

olarak, dünya edebiyatında şehir folklorunun bir örneği olarak C. 

Bokkaçço'nun "Dekameron" eserinde kullanılmıştır. Her iki janrda da 

insanların yaşamlarının ahlaktan öte olaylarının hicivli eleştirini 
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görüyoruz. 

5. Karavelli kahkahasının antropomorfik karakteri  

Karavelli oyunlarında oyuncunun hayvanın cildine girişi onun 

ecdad kültüne olan yakınlığını kanıtlıyor. Ritüelde, öküz derisine 

bürünüp öküz-tanrıya tapınmasını icra etmişlerdir. Karavellide ise 

zaman miti öküz ibadetinin gelecekte gerçekleşmiş, oyunlaşmış bir 

formu olarak antropomorfize edilir. Karavellinin kendisi 

antropomorfik karakterde boğanın sembolüne dönüşüyor. Bu 

antropomorfizm önce ciddi, sonra kahkaha yaratıcı şekilde kendini 

gösterir. 

Eski mitolojik tanrıya olan inanç kayb olandan, mitolojik zaman 

geçtikten sonra, mitin ciddi biçimleri, bu tanrıya gülmek anlamında 

değişiyor. “Kahkaha, mitolojik bakışında mevsimsel törenlerin ana 

ifade kodlarından biridir” (Orucov, T., 2009: 182). Böylece karavelli 

kahkahası metinde imgeye göre antropomorfik karakter taşıyor. 

Karavelli ve meydan performansları arasında çok yakın bir ilişki 

var. Karavellilerde dramatik öğeler - diyaloglardan kullanma onu ayni 

zamanda halk performansı olarak sevdirir. "Kel, Şeytan ve Kadı", 

"Çopur'ın masalı", "Kel ve Kadı", "Gaflan'ın masalı", "Kadı ile 

Yoksul Köylü", "Kel, Darga ve Ahund", "Kel, Molla Salah ve Kadı", 

“Cennet satan Molla”, "Kadı", "Yetim Vali ve Darga", "Hırsız Molla", 

"Ağa ve Nöker", "Lotu Gara ve Molla", "Nohudu Kel ve Darga", 

"Haklı ceza" vb. karavellilerde dramatik ögelerin bolluğu, onlardan bir 

meydan performansı olarak kullanılmasına olanak yaratır. 

Karavelliler, evsel masalının hem içinde hem de dışında var olan 

bir janr türüdür. Evsel masallarında da karavelli kullanımıyla 

karşılaşıyoruz. Hem evsel masalının hem de karavellinin sonunda 

kahraman zihniyle kazanır ve üstünlüğüyle düşmanlarından ayırd 

edilir. Karavellilerin kahramanının kendi aklıyla gülünç durumlardan 

geçmesi ve sonunda kazanması gerçeği, onları meydan 

perfomanslarındaki komik karakterlerin hayat ve maişetteki sosyal 

rolüne yaklaştırıyor. Bu, karavelli janrını meydan performansları için  

kullanmaya izin verir.  
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ÂŞIK  YARATICILIĞI 

  Ortaçağların folklor yaratıcılığını eski dönemlerin folklor 

yaratıcılığından ayrı düşünmek olmaz. Özellikle Orhun - Yenisey 

anıtlarının keşfedilmesi türk kulturoloji değerlerine yeni bakışın 

oluşmasına neden oldu. Ortaçağ türk nesrinin türk mitolojik düşüncesi 

üzerinde yetişmesine, eski kahramanlığı terennüm eden tahkiye 

biçiminin - destanın oluşmasına olanak veren sosyal ortam oluştu. Bu 

dönemde ozan enstitüsü bu dönemin yaratıcılığını özünde içeriyordu. 

Ozan sanatının oluşmasını oğuz eposçuluğunun tüm sonraki 

aşamalarda kendi konumunu koruması ile, onun estetik değerlerinin 

türk düşüncesi ile kaynayıp karışan, hiçbir asimilasyona uğratıla 

bilmeyen kudretli estetik düşünceye - Azerbaycancılık bire dayanması 

ile izah edilebilir. Çünkü Azerbaycan eposunun oluşması prototürk 

kültürel düşüncesinin ortaçağ'da ortaya çıkardığı estetik düşünce tipi 

idi. Epos sanatının gelişimi bu estetik düşüncenin ilk örnekleri ile 

sağlanıyordu. Yeni dönem ozan yaratıcılığının âşık yaratıcılığına 

dönüşüm olunmasında iki temel koşul talep ediliyordu. Bu şartlar 

şunlardır: 

1. Repertuar farkı. Profesyonel improvizatorçu âşıklar artık tek 

tek oğuz beylerini, yiğitlerini yok, elin yiğit oğul ve kızlarının sevgi, 

aşk duyğülarını kaleme alıyorlardı; 

 2. Oğuznâme epik modelinin geliştirilerek destan modeline 

dönüşmesi. Yeni model kendisi ile yeni ıstılahları da dilde oluşturdu 

(buta, âşık, yuva, yurt vs). Ortaçağ yaratıcılığı temel aletin - kopuzun 

saza dönüşmesinde de rol oynadı. "Âşık sanatında oluşmaya başlayan 

yeni saz havalarının ilk kaynağı kopuz havaları ile ilgiliydi" (Nabiyev, 

A., 2006: 26). Böylece âşık sanatının yaranmasının tarihsel evrimini 

şöyle karakterize edilebilir: Ortaçağ sözlü halk yaratıcılığı büyük 

folklor olayıdır; ortaçağ âşık şiiri eski türk halk şiirinin tarihi tipidir; 

Âşık  sanatı ozan sanatı üzerinde yükselen kültür zirvesidir; Aşk 

destanları kahramanlık destanlarının transformativ şeklidir; sanat ve 

sanatçılık konuları yeni döneme uyumlaştırılan boyutların tipindedir. 

Erken orta çağda gelişen ozan yaratıcılığı oğuz destan sanatının 

birçok muhteşem anıtlarını yaratmıştır. O, kendi döneminin tarihi 

olaylarını, kahramanların yiğitliğini terennüm etmekle beraber, aşk 

motiflerinin de yaratıcılık unsuruna dönüşmesini gözden  

kaçırmıyordu. Erken ortaçağ kahramanlık salnâmesinin tamamlanması 

ve orta çağlarda aşk öykülerinin yeni tür yaratıcılığında konuya 
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dönüşmesi yaşanıyordu. Ozan yaratıcılığını âşık yaratıcılığı yönünde 

geliştirmek zor bir süreç olsa da, artık dönem bunu gerektiriyordu. Bu 

nedenle folklor tarihinde ozan'dan âşığa, yeni yaratıcılık aşamasına 

geçişin gerçekleşmesi evrim olayı sayılır. 

 Âşık yaratıcılığı da ozan yaratıcılığı gibi sözlü geleneğe 

dayanır. O, hem saz çalıyor, söz koşar, saz havaları oluşturuyor, 

büyük arsalı destan yaratmaya ve onu ifa etmek kabildir. O, hem 

dansçı, hem pantomimçidir - göz, kaş, beden hareketleri ile sanatını 

yaşatıyor. Kendisinin yüksek gelişmeye eğilimli olması, çok 

mükemmel sanat örnekleri yaratması olanaklarını vs. dikkate alarak, 

âşık yaratıcılığını bağımsız yaratıcılık tipi gibi değerlendirmek de 

mümkündür. Ancak âşık yaratıcılığını kendi kökünden koparıp ona 

bağımsız gelişmeye eğilimli folklor yaratıcılığı konumundan 

yaklaşmak yanlış sonuçlar verir. 

Âşık yaratıcılığını genel folklor sanatı gibi yönlendiren başlıca 

özellikler vardır. Birincisi, âşık şiiri sözlü şekilde oluşuyor, canlı halk 

dilinde dinleyicilere ulaştırılıyor. İkincisi, kendinden önceki 

yaratıcılığın türlerine, fotoğrafı özelliklerine, şiirsel özelliklerine ve 

ölçülere dayanır. Üçüncüsü, yeni yaratıcılık sisteminde birey - kolektif 

işlevini birey - kolektif ve kolektif - birey yaratıcılık üslubuna çevire 

bilir. Dördüncüsü, âşık sanatı yazarlı yaratıcılıktır. Beşincisi, âşık  

sanatı hem sözlü şekilde yayılıyor, hem de eğitimli kişiler tarafından 

yüzü aktarılarak saklanıyor. Altıncısı, aşk destanlarını korumak için 

ona özel yaratıcılık metodu veriyor - destanın arsasını kurmak için 

kullanılan butaya Hz.Ali'nin, Hızır'ın yardımıyla ulaşma olasılığı sufi 

görüşmelerinin sonucu olarak onaylanıyor. Yedincisi, âşık 

yaratıcılığını geliştiren üstat sanatçılar ve onların getirmeleridir. 

 Âşık yaratıcılığını sürdüren sanatçılar birkaç gruba ayrılıyor: 

Birinci gruba üstat âşıklar dahildir. Onlar özel ilhama ve yeteneğe 

sahip olanlardır. İlahi kudretten çalıp - okumak, söz söylemek becerisi 

olan sanatçılar da üstat âşıklardır; İkinci gruba oyuncu âşıklar, üçüncü 

gruba el şairleri dahildir. El şairleri sanatçılık mertebesine göre üstat 

âşıklardan hiç de geri kalmıyorlar. Böyle sanatçılardan Molla 

Cuma’yı, Haltanlı Tağı’yı, Şair Memmedhüseyin’i, Şişkayalı Aydın’ı 

ve başkalarını örnek gösterilebilir. 

Üstat âşığın yaratıcılık zirvesi destan sayılıyor. Âşıkların 

yaratıcılığında 3 çeşit destan tipine rastlanır: 1. Destancı âşığın kendi 

başına gelen olaylarla ilgili oluşan destanlar; 2. Destancı aşkın 
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kendisinin edebi eser olarak yarattığı destanlar; 3. Malum masal, 

efsane, rivayet arsalarından yararlanarak âşığın yarattığı destanlar. 

 Destan yaratıcılığında bu tiplerin temel olduğunu söylemek 

olur. Destan yaratıcılığında yüksek işçilik, derin gözlem yeteneği talep 

ediliyor. Destan yaratıcılığının önce klasik destanlar, efsane ve masal 

motifleri temelinde oluşan destanlar şeklinde oluşmasını, bundan 

sonra onların kahramanlık ve aşk destanları gibi ayrılmasını düşünmek 

mümkün. Çünkü belli zaman sınırında alındığında bu destanların her 

birinin belli bir zamana tabiyeti vardır. Bu, klasik aşk destanlarında 

zayıf yer alsa da, kahramanlık destanlarında somut zaman ölçüsü bu 

destanların kuruluş tarihini gerektiriyor. "Örneğin, "Köroğlu" 

destanını Celaliler hareketi ile bağlarsak, onun sadece XVI - XVII. 

Yüzyılların ürünü olduğunu görürüz. "Kitab-i Dede Korkut" 

destanının da arsa hattına göre belli bir zamana tabi olmasını 

düşünebiliriz. Genel kahramanlık destanlarında zaman idrak edilir, 

ancak aşk destanlarında zamanın alanı sınırsızdır ve istenilen zaman 

için kabul edilendir" (Hekimov, M., 1982: 177). 

Âşık sanatı kendisinin gelişmesinde ortamına borçludur. Âşık 

ortamı büyük kavramdır ve kendisinden, kendi içinden âşık mektebi 

gibi kavramları uyandırıyor. Tarihi Azerbaycan topraklarında birkaç 

âşık ortamı olmuştur. Örneğin, Tebriz âşık ortamı, Gökce âşık ortamı, 

Borçalı âşık ortamı, Şirvan âşık  ortamı, Derbent âşık ortamı ve genel 

olarak Azerbaycan âşık  ortamı. Onun adına dar anlamda ona göre 

âşık ortamı denir ki, orada gibi konuşturuyorsun âşık  edebiyatının 

bütün sırlarını, inceliklerini biliyor, ellikle âşık şiirine âşiklik vardır ve 

bu doğal faktörler ortamın öteye bilen sanatçılar yetiştiriyor. 

Kanaatimizce, tarihi Azerbaycan'da âşık mektebi ve âşık  ortamı 

gibi kavramların oluşması sanata verilen değerden bağımsız olmuştur. 

Bu anlamda Şah İsmail Hatayi’nin âşık  şiirini himaye etmesi 

Azerbaycan'da âşık sanatının güçlü gelişmesine neden olmuştur. 

Özellikle sufi - takke ocaklarında yetişen kudretli sanatçıların âşık 

şiirine gelmesi bu büyük Azerbaycan şairi ve hükümdarının yüksek 

ilgisinin sonucu olmuştur. Burada sufi - takke ocaklarına ortam olarak 

bakarsak, oradan çıkan sanatçıların sonradan mekteb yaratması 

devamçılarının sayesinde, öğrencilerinin sazında, sözünde yaşaması 

sonucunda mümkün olmuştur. Ancak âşık ortamı ile âşık mektebini 

karşı karşıya bırakmak olmaz. Onlar birbirlerinin gelişmesinde ivme 

olarak, genelde Azerbaycan folklor ortamının ayrılmaz bir 

parçalarıdır. Âşık ortamı artsüremli yönde geçmiş ve geleceğe, âşık  
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mektebi ise eşzamanlı gelişime, yani ileriye doğru eğilimlidir. Âşık  

sanatının gelişmesinde ortam ve mekteb düz hat boyunca izdüşüm 

ederek birçok mekteblerin ve ortamların oluşmasına neden olmuştur. 

Âşık şiirinde garaylı, koşma, tecnis, mühemmes, divani vs. gibi 

şekiller vardır. Her âşık  şiirinin, örneğin, garaylı biçiminin tecnis 

garaylı, divani garaylı, sallama garaylı, mürveti garaylı, dil dönmez 

garaylı, koşma biçiminin çift yaprak koşma, ayaklı koşma, dudak 

değmez koşma, koşma - müstezad gibi türleri vardır. Koşma biçiminin 

üstatnâme, vücudnâme, cihannâme, müsibetnâme gibi çeşitleri de 

vardır. Türlere ayrılma tecnisde özellikle dikkat çekiyor - dudak 

değmez tecnis, ayaklı cinas, önce - son tecnis, divani, cıgalı tecnis vs.  

Endelib Garacadaği’nin Leningrad Asya Halkları Enstitüsü’nün 

el yazmaları bölümünde saklanan "Eşari-Endelib Karacadaği" el 

yazmasında olan "Ağlama", "Odur", "Kalmadı", "Kaldır", 

"Gereklidir", "Orandır", "Ayvaz han", "Sultanım", "Benzersin", "Hay 

olmaz", "Gelsin", "Hotkar üstümüze çeri buyurdu", "Tellallar çığrışır", 

"Geranay griler", "Beylerimize demir donlu derler" gibi Köroğlu 

koşmaları, "Yiğit'in", "Gelen", "Ay medet" redifleri ve "Çok da laf 

eyleme, Bolu" mısrası ile başlanan garaylı en iyi örneklerdir. 

M. Hekimov âşık garaylılarının araştırılması tarihine göz 

atmakla kendisinden önceki araştırmacıların - M. Refili, P. Efendiyev, 

N. S. Banarlı gibi alimlerin fikrini takdir etmekle beraber, garaylı ile 

ilgili kendi görüşlerini, onun varsağı türüne okşamasını, garaylı 

kelimesinin kökünün ("ger") kalın, kalın olmasını, çağrı anlamında 

sözcük, hey, hoy ve diğer deyişle birleşerek (gerhay) haraylamak, 

bağırmak, mersin çekmek vs. içeriğini de taşımasını anlatıyor, gerenay 

müzik aletinin garaylı ile bağlılığını gösteriyor. Yazar divani garaylı, 

sallama garaylı, mürveti garaylı, elif - lam garaylı, döndürme garaylı, 

tecnis garaylı, negeratlı garaylı, garaylı dil dönmez, garaylı - rubai 

gibi garaylı türlerinin form, yapı, şekli özellikleri, heceye bölünme 

kuralı, kafiye sistemi vs. hakkında da bilgi veriyor. Yazar garaylı saz 

kökü, perde dizilişi ve çalgıcılık makamını bilimsel delillerle, hem bu 

işin mahir bilicisi olarak bildiriyor, sanatçı âşığın garaylı okurken, 

hangi perdede melodinin ve ifadenin ritme uygun ahenkli ara verdiğini 

gösteriyor. O, Kurbâni, Âşık Abbas, Molla Cuma, Âşık Hüseyin 

Bozalkanlı, Âşık Alesger ve Âşık Şemşir yaratıcılığındaki garaylıların 

melodikliyini örnek veriyor. 
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Âşık  sanatında atışma de çok yaygındır. Âşık  şiirinin 

şekillerine atışma en eski şekil olarak dahil olmuştur. Yazar onun 

birkaç türünü gösterir: Güllü kafiye, kilit bentli atışma. 

Âşık şiirinin şekilleri arasında mühemmes formu âşıklar 

tarafından çok kullanılmaktadır. Mühemmes 16 heceden, her bendi 

beş mısradan oluşan şiir biçimidir. Klasik edebiyatta rastlanan 

mühemmes formu folklorda, Âşık edebiyatında da kullanmaya 

başlamıştır. Destanların sonunda mühemmeslerden duvakkapma 

olarak da kullanılır. Muhammesin birkaç tipi vardır: Divani 

muhammes, zincirleme muhammes, ayaklı muhammes. Molla 

Cuma'nın yaratıcılığında muhammesin daha birkaç tipine de 

rastlanıyor. Ancak henüz bu konuda araştırma yapılmadığından onun 

şekli özellikleri hakkında söz söylemek zordur. 

Âşık şiirinin kullanılan şekillerinden biri de divanidir. Divani 15 

heceli oluyor. Onun bentleri 4 mısra, mısraların iç dağılımı 7 + 8 veya 

8 + 7 hecelerde oluyor. 7 ve 8 heceli küçük mısralar, kendileri de 3 + 

4 veya 4 + 3 şeklinde ayrılır. Divanilerin de çeşitli tipleri vardır. 

Örneğin, cığalı divani, dudak değmez divani, bağlama divani, kilit 

bent divani, zincirleme divani, mersiye divani, nohe divani ve diğer 

türlerini göstermek olur. Molla Cuma yapıtındaki divaniler bu 

dağılıma denk gelmektedir ve onun divanilerindeki form yeniliği 

tekrarsız olması ile seçilir (Nabiyev, A., 2006: 254). 

 Âşık şiirinin şekillerinden biri de tasnifler. Tasnif şeklinden 

henüz bir zamanlar Molla Kasım ve Âşık Yunus (XV. Yüzyıl) daha 

çok kullanmışlar. Tasnif, genellikle, çocuk folklorundan âşık şiirine 

geçmiştir. 

 

 Folklorda                                 Molla Cuma’da 

 Altında halı,                              Ağlayıp gülerem, 

 Çalıyor kemençe.                      Gözyaşın silerem, 

 On tane tepsi,                            Kurban kesilerem, 

          Gelir kızım için.                        Sen bize gelsin.  

(Efendiyev, P., 1992: 223)                  Efendiyev, P.,  1992: 252) 

 

Tasnif lirik form olarak Ak Âşık, Âşık Ali, Âşık Hüseyin 

Şemkirli, Varhiyan’lı Âşık  Muhammed, Gökce’li Âşık Muhammed, 

Molla Cuma, Âşık Besti, Şair Vali gibi üstatların sanatında üstünlük 

teşkil ediyor. Tasnifin çok basit yapısı vardır. Kafiye edilen üç mısra 

dördüncü mısranın anlamına, mısranın şiirselliğine hizmet ediyor. 
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Tasnif kendi şiirselliğine göre nazlamalara da benziyor. Örneğin, M. 

Hekimov böyle tasnife örnek veriyor: 

 

Mahmanat abla, 

 Yeşil yaprağı, 

 Altın peştamal, 

 Gelir kızım için.  

(Aliyev, R., 2009: 161) 

  

 Nazlamalarda da anne yavrusunu bile benziyor: 

  

 Dağda darılar, 

 Başak sarılar, 

 Yaşlı karılar 

 Bu yavruma kurban. (Aliyev, R., 2009: 161) 

  

 Tasnifler düğün töreninde bey evinin tepsisindeki kıza verilen 

eşyaları tarif etmek amacıyla denir. M. Hekimov tasniflerin saya, 

nakaratlı, mürveti ve hatangi formlarının da âşıklar tarafından 

kullanıldığını, onların atasözleri ve deyimler üzerine kurulduğunu 

belirtiyor. Ak Âşığ’ın "Süsenber'im" tasnifi de şiirsel duyguların 

terennümüne atanmıştır. Kudretli sanatçı için sözün kalıbı hiçbir 

çerçeveye sığmıyor, ister koşma olsun, ister tasnif. Örneğin, Ak Âşık  

Süsenber'in layık olduğu tarifini dörtlük şiir mısraları ile süslüyor: 

 

Yeşil başlı, 

 Çatma kaşlı, 

 Şuh bakışlı 

 Yakışıklı Süsenber'im. (Aliyev, R., 2009: 162) 

  

 Âşık Yunus'ta, Yunus Emre'de, Molla Cuma'da, Âşık Besti'de 

tasniflerin heceleri beştir ve üç mısra aynı kafiye olunuyor, son mısra 

(ve mısralar) nakarat şeklinde oluyor. Örneğin Âşık  Besti'de nakaratlı 

tasniflere, tekerleme tasniflere (mürveti), beyani-hal - mürveti 

tasniflere rastlanıyor. 

 Yukarıda belirttiğimiz şiir biçimleri lirik üslubun sanat türleri 

gibi meydana gelmiştir. 
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AŞK DESTANLARI 

  M. Caferli yazıyor ki, aşk destanlarının yapısı kahramanlık 

destanlarından geliyor. O, kahramanlık destanlarının arkaik içinde 

epik sevgiden bahsedildiğini da yazıyor (Caferli, M., 2010: 67). 

 Aşk masallarında kahramanlık motiflerinin karakteri hakkında 

V. M. Jirmunsky de bilgi veriyor. O, özbek aşk masallarında 

kahramanlık başlangıçlarının koşa yapı birimi olarak konuşma 

yapmasını gösteriyor (Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т., 1947). 

Böyle bir yapı hem kahramanlık, hem de aşk masallarında şiirsel 

karakter taşıyor. Aynı şiirsel karakter aynı zamanda destanın yapısal 

şiirselliğini oluşturuyor. 

 Aşk destanlarının tahkiyesi masal tahkiyesine yakın olduğu için 

burada masal öğelerinden çok kullanılır. 

 Aşk destanlarında kahramanın kahramanlığının sihirli - magik 

özellik taşıması elmanın ve diğer sihirli gücün sihirli - fantastik ve 

magik özelliğe sahip olması ile ilgilidir. Eğer elma çocuk verebilirse, 

onun ilerideki faaliyetinde de magik rol oynar. Demek ki, elma alt 

bilinçte kahramanın doğulması için araçtır. 

Genelde aşk destanlarının yapısında âşık ve mâşukun birbirine 

buta verilmesi büyük rol oynuyor. Buta, genellikle derviş, Hızır, Hz. 

Ali tarafından rüya aracılığıyla veriliyor. Butanın çok büyük sosyal-

ahlaki önemi vardır. Genellikle aşk destanlarında âşık buta almadan 

önce cılız, uyuşuk, zayıf halde tasvir ediliyor. Buta aldıktan sonra 

onun bu hali değişiyor. Zannediyorum, buta ile nirvana durumu 

arasında ruhsal bağlılık vardır.   

 Destanda buta sosyal anlam taşımıyor. Aşk destanlarının 

yapısında buta temel faktör olsa da, geçiş döneminde oluşan 

destanlarda buta sanatsal priyom olarak kullanmamıştır. Bu açıdan 

destanın metin yapısı özel sanatsal form gibi özgün özelliklere 

sahiptir. Her şeyden önce şunu belirtelim ki, destan tarihi kaynaklara 

dayanıyor. 

Kahramanlık destanlarının temelinde aynı zamanda sihirli, 

magik, asatiri görüşmeler de katılım ede bilir. Bu destanın şekillenme 

özelliğidir. Çünkü her destan şekillenirken onun yapısına bu 

elementler mitolojik çağın talepleri gibi girer. Bu, hem de kahramanın 

gücünü fantastik şekilde izah etmeye hizmet ediyor. Bu sihirli güçler, 

cinler, periler, sihirli kılıç, halı, yüzük vb olabilir. Eposdan aşk destanı 
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oluştuğunda bu sihirli, magik kuvvetlere ihtiyaç kalmıyor. Kahraman 

ancak kendi fizyolojik gücüne emin olur. 

 Destan yapısında iki almaş vardır. Bunlardan biri yurt, diğeri 

ise yuva parçasıdır. Destanın yurt parçası onun sanatsal şiirselliğini 

yansıtıyor, yuva kısmı ise hareketi, dinamizmi gösteriyor. Bunlardan 

biri olmazsa destan oluşa bilmez. Bu da destanın temel yapı özelliği 

olarak dikkat çekiyor. Hem yurt, hem yuva bölümleri destanın 

şiirselliğini geliştiriyor. Destanda kullanılan her şiir kendiliğinden 

şiirsel düşünce olup, koşma, garaylı vs. şeklinde kullanılan şiirsel 

figürdür. 

Her destan kendine özgü içeriğe sahip oluyor. İçerik kendi 

yapısına göre basit içerik veya karmaşık  içerik olarak nitelendiriliyor. 

Basit içerik, genellikle küçük arsaya sahip olan metinlerde daha çok 

dikkat çekiyor. Böyle arsalarda içeriğin nakledilmesinde çok 

detaylardan kullanılmıyor. Karmaşık  yapılı metinlerde ise arsanın 

karmaşık  şekilde ifade edilmesi ile karşılaşıyoruz. Karmaşık  yapılı 

metinlerde birkaç ve daha çok arsa kullanılır. 

 İçerik evrensel ifadedir. Bizi çevreleyen her şeyin içeriğe sahip 

olduğunu düşünmek, onun değerini sahip olduğu forma göre tayin 

edilebilir. Destan da içeriğin ifade edildiği karmaşık  yapıdır. Destan 

karmaşık  yapıya ve karmaşık  forma sahiptir. O, üstatnâmelerle 

başlar, üstatnâmelerden sonra sonra başlangıç formülünü anlatan 

cümle tipi veriliyor. Destanın ana parçası olarak buta konusunu 

belirtebiliriz. Butadan sonra kahramanın sefere çıkması, zorluklarla 

karşılaşması, butasına kavuşması, vatanına dönmesi, düğün sahnesi, 

duvakkapma bölümleri geliyor. Tüm bu saydıklarımız destanın 

sanatsal modelidir. Destanın da içeriğini karakterize eden temel 

unsurlar onun karmaşık arsa hattına sahip olması, nazım ve nesir 

çiftleşmesi, sanatsal formun, kompozisyonunun metinden bağımlılığı, 

sanatsal ifade araçlarından kullanılmasıdır. 

 Destanın içeriğini karakterize eden birçok özellikler vardır. 

Bunlardan birincisi destanın mitolojik motiflere sahip olma özelliğidir. 

Destanlarda ilk motif olarak evladsızlık motifi dikkat çekiyor. Bu 

motif destanlarda çok belirgin şekilde kendini gösteriyor. Evladsızlık 

motifi ile destanın içeriği arasında sıkı bir bağlılık vardır. Çünkü 

destanın içeriği kahramanın evladsızlık motifinin sonucu olarak 

doğumundan sonraki olayları yansıtıyor. 

 Genel olarak, destanın geniş içeriğini belli bölümlere ayırmak 

mümkündür. Bu parçaları birbirinden ayırmak için onları destan 
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motifleri temelinde anlatmak daha isabetlidir. Konuya böyle yaklaşım 

farklı destan motifleri üzere onların temelini oluşturan arsaları da 

incelemeye olanak verir. 

 Destan gelenekte temel motiflerden biri av motifidir. Bu motif 

kahramanın iç manevi kalitelerini belirgin vermek için çok önemlidir. 

Bu motifin destanın neresinde işlenmesinden bakılmaksızın, temel 

arsanın izah edilmesinde rolü büyüktür. 

İkincisi destanın içeriğinin kendi iç özellikleridir. İç çelişkiler 

ise destanın içeriğinin parçalarının birbirine bağımlılık derecesini 

göstermeye hizmet ediyor. Destanda av motifinin içerik özellikleri 

ritüel bir süreç gibi kahramanın gelecek faaliyetinde onun sınavdan 

geçirilmesi ile ilgilidir. Geçmişte prensleri yay - ok yarışması, at 

yarışı, avda maharet göstermek gibi süreçlerden geçiriyorlardı. 

 Destanın sanatsal yapısında şiirler de büyük rol oynuyor. 

Burada şiirlerin içeriği destanın yurt bölümünde yansır. Şiirler, 

genellikle, destanın yurt parçası ile birbirlerine eşlenir. Destanın yurt 

parçası kahramanın lirik-psikolojik duygularının açımında da aktif rol 

oynuyor. Destandaki şiirler her bir karakterin ruh alemini yansıtıyor. 

Destanın sonu duvakkapma ile bitiyor. Duvakkapma destanın bittiğini 

gösteriyor ve âşığın, sanatçının herhangi bir olay, hikâye vs. hakkında, 

yahut âşığın lirik duygularının sanatsal tecessümünden ibaret oluyor. 

Her destanda şiirler öncü rol oynuyor. Destanın yapısından 

bağımlı olarak şiirin biçimi seçiliyor. Destanlarda en çok kullanılan 

koşma şeklidir. Destanın sonunda ise mühemmes vb. şekil kullanılır 

ki, bu da duvakkapma denir. 

 Destanların ilk sanatsal detayı üstatnâmelerde ifade ediliyor. 

Üstatnâme üstat nasihati, üstat öğüdü. Genellikle üstatnâmelerin 

destanın içeriğine aidliyi olmuyor. Ancak üstatnâmelerin sanatsal - 

şiirsel özellikleri destandaki koşmaların düşünce - sanatsal içeriğinin 

açılmasında rol oynayabilir. 

 İlk bakışta öyle görünebilir ki, üstatnâmelerin destanla hiçbir 

ilgisi yoktur. Fakat bu böyle değildir. Üstatnâmelerin taşıdığı 

toplumsal anlam metnin içeriğinden kaynaklanmaktadır. 

Üstatnâmelerde olan didaktik içerikle destanın didaktik içeriği 

arasında bir bağlılık vardır. Bu yüzden üstatnâmeleri destan parçası 

sayımk olur. 

Destanda yurt ve yuva bölümleri birbirini karşılık ediyor. Yurt 

nesirle ifade edilen destanın arsa hattı, yuva ise destanda duruma 

uygun olarak kullanılan şiirlerdir. Destanda onların nöbetleşmesi 
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uygunluk teşkil ediyor, birbirinden fonksiyonel bağımlılıktadır. M. 

Caferli yazıyor ki, "bu bakımdan destanın şiirsel yapısında nazımın 

birkaç yönden gerçekleşen işlevsel yönleri görünmektedir. Bunun 

birincisi destan şiirinin destan nasri ile birlikte sistem oluşturması 

meselesidir. İkincisi, destan şiirinin sistem içinde "sistem" gibi 

fonksiyonlarıdır" (Caferli, M., 2010: 206). Bu alıntıdan da görüldüğü 

gibi, destanın yuva kısmı ile yurt parçası sistem içinde "sistem" 

oluşturuyor. Destanların arkaik yapısında yurt bölümü de biçim 

özelliğine göre nazımla olmuştur. Bu nedenle de arkaik destanda onun 

"yuva", yurt" işaretlerine bölünme meselesi olmamış, ikisi bir sistem 

içinde dağıtmıştır. 

Anlaşılan, destan tahkiyesinin masal tahkiyesi temelinde 

şekillenmesi sonradan yurt parçasının nazımla ifade edilmesi 

ihtiyacını doğurmuştur. Yurt bölümde diyaloglardan kullanılması da 

yurt bölümünün şekillenmesine tesir etmiştir. Masallarda kullanılan 

sihirli motif, arsalar vb. destan diline "tercüme" edildiğinde kalıptaki 

kuruluşun aynı şekilde tutulması vacip olduğundan onun şiirle ifade 

edilmesi destan şiirselliğinden kenarda önemli sayılmamıştır. Bu gibi 

sebepler ortak metinden şiirlerin diferensiasiyasına neden olmuş, 

şiirler fikrin bağımsız ifade aracı olarak yeni destan şiirselliğine dahil 

olmuştur. Hem de şiirler yuva bölümdeki içeriği belirgin vermek 

amacını gütmektedir. 

 Destanlardaki şiirlerin kafiye sistemi Âşık  şiiri tarzında olduğu 

için misralararası kafiye olunma koşmanın, garaylının vb. şiir 

biçiminin şekli özellikleri gibi üslup ve biçim güzelliğine sahiptir. M. 

Caferli yazıyor ki, "Destanda işlenen koşma, garaylı, mühemmes, 

divani, tecnis vb. şiir janr ve biçimler arasında şiirsel janr farkı 

kesinlikle yoktur" (Caferli, M., 2010: 207). 

Destanlarda kafiyeyi kuvvetlendiren şiirsel üslup gibi 

rediflerden çok kullanılır. Redif koşmanın hem şekli özelliğini, hem 

de form güzelliğini artıran araç olarak dikkat çekiyor. 

 Destanda benzetmelerden daha çok kullanılmıştır. Genellikle 

benzetmelerde yarın kaşı, gözü, yanağı, dudağı vs. ile benzetilen 

arasında şiirsel anlam olur. Âşık - destancı şöyle benzetmelerle 

güzel'in şiirsel figürünü tasvir etmiş oluyor. 

 Destanlardaki sanatsal tasvir araçlarının çok çeşidliliyi onun 

şiirselliği çeşitliliğine sebep oluyor. Bu resim araçları ekspressiv - 

duygusal duyguların ifade edilmesine yardım ediyor. Kahramanın 

terennüm bu sanatsal tasvir araçları öncü rol oynuyor. Eğer böyle 
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tasvir araçlarından kullanılmazsa, destanın sanatsallığı zayıf alınır, 

sönük mahiyet taşır. Bu nedenle dastançı Âşık lar kendi sanatsal 

tahkiyesinde böyle yöntemlere yer veriyor, kahramanların hislerini bu 

sanatsal araçlarla tamamlıyorlar. Destanın şiir dilinden dışında nesir 

dilinde de şiirsel kalıplardan kullanılması destan diline bir akıcılık, 

sanatsal güzellik getirir. Bu sanatsal güzelliğe göre, destanlarda epitet, 

metafor, mecazlar, teşbihler, yeminler, kargışlar vs. fikrin sanatsal 

kapasitesini artırma amacı taşıyor. Bu sanatsal ifadeler halk arasında 

işlek olduğu için şiir diline de getiriliyor. Bu yüzden destancı - âşık  

ve halk deyişleri tahkiyede birbirinden ayrılmıyor. 

Azerbaycan aşk destanlarının çoğunda sufi dünya görüşü yansır. 

Aşk destanlarının yapısında da sufi - tasavvuf simgesi temel rol 

oynuyor. Tasavvufta çok sufi sembolleri vardır. Aşk, buta, yol, 

deneme, dil, yürek, dost, yürek, gönül, yola düşme, mekan, zaman 

kavramları sufi dünya görüşü ile ilgili ilahi aşka kavuşmak için 

destanlarda rastlanan sanatsal işaretlerdir. Aşk destanlarında âşık - 

mâşukun ilahi aşkı 4 aşamadan geçiyor. Bu aşamalardan birincisi 

şeriat aşamasıdır ki, her âşık  İslam’ın bu yasalarını iyi bilmeli ve ona 

amel etmelidir. İkinci aşama tarikat, yani yolla bağlıdır. Burada da 

âşık  kendi nefsini korumalı, onu dünyevi zevke kurban vermemelidir. 

Üçüncü aşama olan marifette aşik tam olarak gerçek idrake sahip olur, 

yani kemale eriyor. Dördüncü aşama ise gerçeği kavramak anlamında 

ilahi sevgiye kavuşmayı yansıtıyor (Caferli, M., 2010: 120). Sufizmin 

aşamaları ile ilgili bilimsel literatürde çok söylenmiştir. Esas olan sufi 

dünya görüşün aşamalarının destanlarda sanatsal tecessümüdür. 

Tasavvufun temel göstergesi kahramanın sınavlardan geçirilmesidir. 

Buna neden kahraman aşikin gerçek sevgi uğruna sabrını, amaca 

ulaşmak için mücadele yapabilme azmini ortaya koymasıdır. 

Genellikle aşk destanlarında Âşık ların sufi anlambilimi onların 

hakk âşığı olmasıyla açılıyor. Aşk destanlarında hakk âşığı olmak için 

onlar buta sürecinden geçmeliler. Böyle bir süreci geçtikten sonra 

onlar hakk âşığı statüsünü kazanıyorlar. 

 Sufi destanlarda kahraman azap - eziyet çekerek, kendi gerçek 

aşkına kavuşuyor. Bu aşka kavuşma ilahiye kavuşma olarak da 

tanımlanmaktadır. Bu destanlarda âşikin sevdiği kız ilahiye çok 

yakındır. Allah'a özgü sufi tasavvurların hepsi onun sevdiği yer 

güzelinde tasvir ediliyor. Sufi aşkın diyalektiğinde ilahiye kavuşmak 

yer kökenli güzele ulaşmak anlamında hayata geçiriliyor. İkinci bir 

bölüm aşk destanlarında ise aşkın son anda yer kızı ile birleşe 
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bilmemesi, yani kahramanların – âşik ve mâşukun ölümü onların 

Allah'a olan aşkına kavuşması olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda dediğimiz gibi, tasavvufta 4 temel aşama vardır. 

Bunlardan birincisi şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü marifet, 

dördüncüsü gerçektir. Bu aşamaların hepsi sufi dünya görüşün 

temelini oluşturuyor. Tasavvufun dört aşamasına uygun olarak, 

destanda kahraman da dört engelden geçiyor. M. Caferli yazıyor ki, 

sufi olgunlaşmasının bu dört aşaması ile aşk destanları kahramanı 

yolunun yapısal karşılaştırması biçimsel sonuçlar verebilir (Caferli, 

M., 2010: 120). 

 Aşk destanlarının ilk biçimlerinin oluşmasında ozan yaratıcılığı 

önemli rol oynuyor. Sonraki süreçte ozan yaratıcılığının Âşık  

yaratıcılığına dönüşüm edilmesinde rol oynayan ortak yaşam, aşiret 

evsel hayatı, aşiret dahili çelişkiler, tarihi olaylar ve kişilerin adı ile 

ilgili arsalar aşk destanlarının oluşmasına yardım ediyor. 

İlk aşk destanları masal motifleri ve geleneksel konular 

temelinde oluşmuştur. Sıradan aşk destanları ve otobiyografik 

destanlar da ilk modeller olarak dikkat çekiyor. Ancak şunu belirtmek 

gerekir ki, aşk destanları eski destanların aşk arsasının gelişim 

dinamiklerine bağımlı olmuş, aynı zamanda epos - aşk destanlarının 

birbiriyle karşılıklı ilişkisinin geriye etkisini de kendisinden 

ayırmamıştır. Yani aşk destanlarındaki kahramanlık arsaları eski 

destanların gelişmesinde yeni epos geleneklerinin ortaya çıkmasına 

neden olur. Bunu "Köroğlu" destanının  yeni varyantlarının 

yayılmasında ve yeni kolların bulunmasında gözlemlemek 

mümkündür. Belirli bir gelişme sonucunda epos arsası parçalanıyor, 

kendisinden yeni janr oluşturuyor, yeni janrda epos kanunları faaliyet 

gösteriyor ve eski eposun (eski "Köroğlu"nun) arsasının içinden 

yenilerini türetiyor. Destancı âşık istenilen konu, janr, dönem üzerinde 

çalışmalar yapıp yeni kelime söylemek yeteneğine sahiptir. 

Kahramanlık döneminin sona ermesi ile ilgili kahramanlık 

destanları da kendi tarihsel gelişiminde aşk öykülerinin artmasına 

ortam yaratıyordu. Zaten kahramanlık destanlarının arsa hattında aşk, 

sevgi çizgisi vardı. Ancak bu öncü rol oynamıyordu. Artık 

kahramanlık destanlarının oluşmasına tarihi ortam olmadığından 

oradaki arsa çizgisi kahramanın aşk maceralarının temelinde 

kurulmaya başlamıştı. Böylece, destan yaratıcılığında aşk destanları 

önemli mevki kazanıyordu. Destan yaratıcılığında yeni oluşan aşk 

öyküleri kahramanlık destanlarının aşk öykülerinin temelinde oluşsa 
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da, aşk destanlarında sevgi motifi ilahi aşk ile birleşerek, aşkın yüksek 

zirvesine ulaşmıştır. Türk halklarının aşk destanlarını mukayese etmiş 

olsak, şahit olabiliriz ki, Beyrek Kerem gibi aşkın ateşinde yana 

bilmez, Köroğlu Mecnun gibi aşktan deli olmaz, aynı zamanda 

Mecnun Köroğlu gibi, Kerem Beyrek gibi kahraman olmaz. Bunun 

nedenini belki Köroğlu, Beyrek ve b. kahraman tiplerinin tanrı 

seviyesinden inerek, kahraman statüsüne geçmesinde, Kerem'in, 

Mecnun'un, Garib'in ise ilahi aşk ile ilgili mabudların (Hızır, Ali) 

elinden aşk kadehleri içmesinde aramak olur. 

Bu özellikleri Azerbaycan aşk destanları olan "Aslı-Kerem", 

"Âşık Garip", "Tahir-Zühre", "Leyla-Mecnun", "Abbas-Gülgez" vs. 

destanlarda görüyoruz. 
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ÂŞIK  SANATI VE TASAVVUF 

 Âşık  sanatının tarihi ve gelişim aşamaları 

 Azerbaycan âşık sanatı güçlü gelişim aşaması geçmiştir. Âşık 

sanatının tarihi İslamın kabul edilmesinden sonraki irfan düşüncesinin 

manevi hayatta oynadığı dönemle örtüşüyor. Âşık  sanatından ve 

tasavvufdan bahseden H. Araslı'nın (Araslı, H., 1960), M. 

Allahmanlı'nın (Allahmanlı, M., 2002; Allahmanlı, M. 1998), Y. 

Babayev'in (Babayev, Y., 2007), M. Сaferli'nin (Caferli M., 2010; 

2000), O. Efendiyev'in (Efendiyev, O., 1983), M. Hekimov'un 

(Hekimov, M., 1982; 1983; 1987; 1989; 2004), N. Halilov'un 

(Halilov, N., 2003; 2003; 2009), H. İsmailov'un (İsmailov, H., 2002; 

2002), M. Kasımlı'nın (Kasımlı, M., 1994; 1996; 2011; 2017), K. 

Namazov'un (Namazov, K., 1980; 1984; 2004), A. Nabiyev'in 

(Nabiyev, A., 1975; 1978; 1983, 1990; 2000; 2004; 2006; 2009), 

S.Paşayev'in (Paşayev, S.,1989), M. H. Tahmasip'in (Tahmasip, M. 

H., 1960, 1961, 2011), Y. Bertels’in (Bertels, Y., 1965), M. 

Köprülü'nün (Köprülü, M., 1984), M. Kara'nın (Kara, M., 1977; 1985) 

ve başkalarının eserlerinde âşık şiirinin tarihi, takkeler, rönesans vs. 

hakkında önemli fikirler anlatılmıştır. 

Araştırmacılar âşık sanatının tarihini XII. Yüzyıla ait ediyorlar. 

Azerbaycan'da âşık  sanatının rönesans dönemi ise XVI. Yüzyıla 

kapanır. Şah İsmail'in âşık sanatını himaye etmesi ile ilgili olarak, 

Hakk âşıkları ve yaratıcı âşıklar da bu sanata eğilimli olmuş, sanatçı 

âşık gibi yetişmişler. Sadece Âşık Kurbâni'nin Şah İsmail ile olan 

edebi yaratıcılık ilişkilerini bu birliğe örnek gösterilebilir. Şah 

İsmail'in sarayında yetişen âşıkların isimlerinin belli olmaması 

nedeniyle bu konuda geniş konuşmak mümkün değildir. 

Ozan - âşık ilişkilerinin daha da gelişmesi, garaylı tarzının 

Mahmud Kaşkarlı’nın ve klasik şairlerin eserlerinde tesadüf edilmesi 

bu geleneğin daha eski köklerle kapandığını gösteriyor. Gazi 

Burhaneddin'in, Şah Kasım Envar'ın, Nesimi'nin, Şah İsmail'in, 

Emani'nin halk ruhunda yazdıkları garaylı, bayatı, tecnis ve tuyugları 

bu ilişkilerin tarihini XIII - XV. Yüzyıllara götürüyor. Nizami Halilov 

"XV. Yüzyıla kadar hece vezni ve âşık şiiri" makalesinde İzzeddin 

Hasanoğlu'nun, Gazi Burhaneddin'in, Şah Kasım Envar'ın, Nesimi'nin 

yaratıcılığının hece vezni ve âşık şiiri üzerinde şekillendiğini yazıyor 

(Halilov, N., 2009: 94 - 95). Gerçekten de, ortaçağ âşık yaratıcılığının 
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garaylı, koşma ve bayatı dili ile isimleri çekilen ünlü şairlerin şiir 

dilini kıyasladığımızda buna inanmalı oluyoruz. Örneğin, Şah Kasım 

Envar'ın dilinde arapça-farsça kelimelerinin az olması, basit halk 

dilinde kullanılan cümlelerin avantaj teşkil etmesi bunu açıkça 

gösteriyor. 

  

 Âşık olduğumu biliyorsun, 

 Canıma cefa kılıyorsun, 

 Halü-zarimi seviyorsun 

 Çelebi, bizi unutma.  

(Halilov, N., 2009: 96)  

  

- şiiri garaylı üslubu üzerine kurulmuştur, varsağı biçimindedir. 

Nesimi'nin de yaratıcılığında tecnis biçiminde yazılan 

 

 Her sözüm gör kim, nasıl dürdanedir, 

 Her sözünü bilmeyenler da nedir? 

 Cahili mankafa ne bilsin "da" nedir? 

 Daneyi-dana birir kim, danedir.  

 (Nasimi, İ., 1973: 238)  

 

- mısraları bu janrın taleplerine cevap veriyor ve tasavvuf 

tefekkürünü ifade ediyor. 

Şah İsmail Hatai'nin de koşma tarzında şiirler yazması âşık şiir 

sanatının tarihinin eski geleneğe bağlı olduğunu gösteriyor. 

Hatai yazıyor: 

 

 Bugün ele alır oldum ben sazım, 

 Arşa direk - direk çıkar avazım, 

 Dört şey vardır bir karındaşa lazım 

 Biri bilim, biri kelam, biri nefes, biri saz.  

 (Hatai, Ş.İ., 1976: 144) 

  

Nizami Halilov araştırmacılar tarafından Hatayi'deki birinci 

mısranın "Bugün ele almaz oldum ben sazım" şiirsel ifadesi ile 

mukayesesinde "Bugün ele alır oldum ben sazım" fikrinin net 

olduğunu gösterir (Halilov, N., 2009: 97).  
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Mahmud Kaşkari'nin "Divanü-luğat-it-türk" toplusunda verilen, 

halk şiiri tarzında yazılmış Alp Er Tonga hakkında Davdek'in 

mersiyesi eski türk yazılı şiirine örnektir. 

 

 Alp Er Tonga öldü mü 

 Isız ajun kaldı mı? 

 Ödhlek öçin aldı mı 

 İmdi yürük yırtılır. 

 Tercümesi: 

 Alp Er Tonga öldü mü 

 (Bu) kötü dünya kaldı mı? 

 Felek öcünü aldı mı? 

 Şimdi yürek yırtılır.  

 (Kaşkari, M., 2006: 115 - 116)  

 Veya: 

 Eren alpı okuştular, 

 Kınğır gözün bakıştılar. 

 Kamuh tolmun tokuştular 

 Kılıç kınka küçün sığdı. 

 Tercümesi: 

 Erler, alpler çağırıştılar, 

 Kızmış gözle bakıştılar. 

 Tüm silahlarla çatıştılar 

 Kılıç kına zorla sığdı.  

 Kaşkari, M., 2006: 23) 

 

Yağı okın öçürgen 

 Toydın anı köçürgen, 

 İşlar üzüp keçirgen, 

 Tegdi oki, öldürü. 

 Tercümesi: 

 Yağı ateşini söndüren 

 Ordudan onu göçüren, 

 Çalışmalar yüzen, keçiren, 

 Değdi oku, öldürü.  

 (Kaşkari, M., 2006: 494) 

 

 Bu gibi basit halk dilinde verilen şiirlerin serisini artırmak olur. 
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Âşık  sanatının, şiirinin eski olmasını Avtandil Agbaba "Ağbaba 

- Çıldır âşık ortamı" kitabında şöyle veriyor: "XII. Yüzyılda Saltuk 

oğullarından Sultan Melik İzzeddinin emri ile veziri Firuz Akan'ın 

yaptırdığı Kars kalesinde, adı VIII. Yüzyıl kaynaklarında geçen 

Gümrü kalesinde, XVI. Yüzyılda inşa edilmiş Ahıska kalesinde ve 

diğer kalelerde, onların bulunduğu bölgelerde saz-söz sanatçıları 

faaliyet gösteriyor, yabancılara karşı mücadelede sazı kılıçla karşılık 

ediyorlardı" (Avtandil, A., 2012: 41 - 42). 

Kadı Burhaneddin'in dörtlük ve tuyuglarında da âşık sanatına ait 

halk ruhu yaşıyor. 

 

 Ol göz, yüzün görmeye, göz söyleme ana, 

 Şol yüz ki, tozun silmeye, yüz söyleme ana, 

 Şol söz ki, içinde, içinde, senema, vesfün yok, 

 Sen badi-heva tut anı, söz söyleme ana.  

 (Kadı Burhaneddin, 1988: 610) 

 

 Ben seven xublar içinde şah imiş. 

 Saysın yılduz içinde mah imiş. 

 Ben denize salmışım canumı, 

 Gamu işi başaran Allah imiş.  

(Kadı Burhaneddin, 1988: 618) 

 

Türk bilim adamı Vasfı Mahir Kocatürk Kadı Burhaneddin’i 

Nesimi ve Neiminin üstadı olarak sunuyor. Nesimi'nin kendi selefinin 

şiirlerine nezire ve cevaplar yazdığını, onun şiirinin sanatsal 

güzelliklerinden öğrendiğini edebi örnekler temelinde netleştirmeye 

çalışıyor, şu sonuca geliyor ki, Nesimi'nin nazım dili Kadı'nın şiir 

dilinin evrimidir (Kadı Burhaneddin, 1988: 7). 

Böylece, biz görüyoruz ki, eski türk şiiri geleneği âşık sanatının 

gelişmesinde tarihi bir rol oynamıştır. Türk şiir biçimleri şifahi 

geleneğe etkilemiş, âşık şiirinin yeni içerik almasına yardım etmiştir. 

Âşık sanatı sinkret bir seciye taşıyor. Onun varoluş tarihini X - XII. 

Yüzyıllara bağlayanlar da vardır. Bu, ozan yaratıcılığı ile âşık 

sanatının iç içe yaşadığı zamanlar olabilir. Ozan - sufi - üstat âşık 

isimlerinin âşık sanatında Dede, Baba, Ata içeriği arz etmesi âşık 

sanatında özel özelliğe sahiptir. Dede, Baba, Ata isimlerinin tasavvuf 

içeriği tasavvuf ile, sufi-derviş kültürü ile ilgilidir. Bu anlamda âşık 

sanatının tarihini gam-şaman ve ozan şiirsel kalıplarında aramak 
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gerekir. İkinci tarihi dönem ozan şiirsel geleneğinden, oğuznâmeçilik 

döneminden faydalanma yolunda ilk âşık destanlarının oluşması 

dönemidir. Üçüncü tarihi dönemde klasik Doğu şiirselliği ve divan 

edebiyatına özgü karakter, sanatsal figür ve şiir biçimlerinden, hem de 

epik kalıplardan kullanılır. Dördüncü tarihsel dönem tasavvuf simgesi 

ve sufi-derviş felsefesinin âşık sanatına etkisi dönemidir (Kasımlı, M., 

2017: 5). Bu tarihsel dönemlerin içerisinde sonuncu önem taşıyor. 

Sufi-derviş kültürü ve onun organik bir parçası olan ilahi aşk - Hakk 

âşıklığı yolunda derviş-âşıklar tasavvuf simgesinden kullanarak, 

sembollerle Allah'a olan sevgisini aktara bilirler. 

Âşık sanatının araştırıcısı prof. dr. Muharrem Kasımlı yazıyor 

ki, âşık sanatı karmaşık  teşekkül ve gelişim yolu geçmiş, çeşitli yönlü 

sosyal-siyasal koşullarla, felsefi-irfani bakışlarla yüz yüze olmuştur. 

Onun hayatında uyanma ve değişimlerin unsuru olarak rol oynayan 

temel gelişme ve değişmeler orta yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Erken 

orta çağlardan başlayarak XVI – XVII. Yüzyıllara kadar devam eden 

karmaşık  ve çalkantılı zaman mesafesinde Azerbaycan âşık sanatı 

önemli olaya dönüşmüştür. Bu uzun vadeli dönem içinde genelde 

Yakın ve Orta Doğu aleminde, keza Azerbaycan sosyal-kültürel 

ortamında manevi-estetik ilişkiler daha çok islam dünya görüşünden 

gelen konseptlerin seyrinde hareket etmiştir. Sözü giden seyr yüzyıllar 

boyundan atlayıp gelen ve İslam’a kadarki eski türk etnik-kültürel 

sisteminin temeli ve özü sayılan şamancılık geleneklerine dahil bu 

geleneklerin temel taşıyıcılarından biri olarak faaliyet gösteren ozan 

sanatına etkisiz kalmamıştır (Kasımlı, M., 2017: 95). 

Âşıklık sanatının genetik kaynaklarına tarihi zaman 

çerçevesinde bakmak biraz zordur. Örneğin eski âşıkların sinkret 

çalgıcılığı bize ulaşmamıştır. Fakat bu sanatı kendi içerisinde hep 

korumuş, ifa edilen eski diyalogları sonraki nesillere aktarmış, önemli 

sanatsal yaratıcılığa dönüştürmüştür. 

"İslam dininin geniş yayılması, özellikle de Anadolu, İran, 

Kafkasya, Uralboyu ve Orta Asya'da kalıcı biçimde kararlaşması 

nedeniyle erken orta yüzyıllardan itibaren, bu coğrafi bölgelerde 

şamançılık tasavvurlarının ve bu fikirlerin temel taşıyıcı ve hareket 

verici güçlerinden sayılan ozanların meydanı git gide darlaşmaya 

başlıyor. Tek tanrılı inanç sistemine bağlı olan ozanlar tek allahlı 

İslam dünya görüşünü neredeyse direniş göstermeden kabul eder ve 

ona uymaya can atıyorlardı. "Kitab-i Dede Korkut" destanında da bu 
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yönün özel kalıp ve deyimler aracılığıyla belirgin göstermesi hiç de 

tesadüf değildir. 

Destandaki dini karakterli diğer şiirsel kalıplar ve ifadeli 

deyimler de destanın sanatsal sistemine uygun olarak sonradan dahil 

edilmiştir. Fakat islam dininin insanın manevi-estetik dünyası ile ilgili 

birçok sanat dallarını dahil dans ve müziği haram buyurarak yasak 

etmesi ozanların yakınlaşma ve uyum çabalarına ciddi engel 

oluşturuyordu. Yasağın şiddetlenmesi sonucunda diğer sanat dalları 

gibi ozan sanatı da tavizsiz şekilde sıkıştırılıyordu. Bir konu daha var 

ki, ozanın sıkıştırılması sadece yasak edilmiş sanat alanına - müziğe 

yaklaşımı yansıtmıyordu. Sıkıştırma sırasında ozanın müzisyen-

folklor sanatkarı içeriği taşımasından başka, onun İslam’a kadarki 

inanış sistemine - gam-şaman kompleksine bağlılığı da göz önünde 

tutuyordu. 

Nitekim yasak koyulurken ozana hem haram buyurulan müzik 

sanatçısı, hem de küfür sayılan eski inanış sisteminin taşıyıcısı - 

yaşadıcısı gibi yaklaşılıyordu. Demek ki, ozan bir yandan islamın 

haram kıldığı müzik sanatçısı, diğer taraftan da İslam’a kadarki inanış 

sisteminin - şamancılığın taşıyıcısı olduğuna göre erken orta 

yüzyılların radikal tutumlu dini-siyasi ortamında çok zorlukla duruş 

getire biliyordu. Ancak bununla birlikte, her türlü yasak ve 

sıkıştırmalara rağmen, kudretli ozan sanatı birkaç yüzyıl kendi 

varlığını korumayı başardı. Ancak yeni ortamın yarattığı alternatif 

sanatla - âşık  sanatı ile rekabet sonucunda yerine getirdiği tarihi 

görevini tamamladı (Kasımlı, M., 2017: 86 - 87).  

Prof. Kara Namazov yazıyor ki, "Âşık isimi XII. Yüzyılda 

ortaya çıkmış, XVI. Yüzyıladek Âşık Ali, Âşık Paşa, Âşık Çelebi, 

Âşık Ahmed, Âşık Veysel, Âşık Karip ve diğerleri âşık  isimini 

taşımışlardır. XVI. Yüzyıldan itibaren ise âşık  ozanı karşılık etmiş ve 

çok yönlü bir sanat dalı olarak büyük ün kazanmış, Doğuda yaygındır" 

(Namazov, K., 2013: 67). O, âşıklık sanatının orta çağların ilk 

çağlarından (XIII – XIV. Yüzyılları öngörüyor) yer bulduğunu, eski 

ozan sanatının mirasçısı olduğunu yazıyor (Namazov, K., 2013: 68). 

Ozan sanatı ise Azerbaycan halkının soykökünde ve teşekkülünde rol 

oynamış Oğuz kabile birliklerinin sanatı olmuştur (Namazov, K., 

2031: 68). Ozanların tarih sahnesinden çekilmesi ise Dede Korkut 

göreneklerini koruya bilmedikleri, değişen zamanda zengin mitolojik 

ve asatiri izlenimlere sahip olmaları, bu tasavvurların yeni zamanın 

kalıplarına uymaması vs. idi. Hem de ozan sanatı kabilenin 



274 | RAMİL ALİYEV 

 

 

kahramanlık geleneklerinin terennümüne ilgiliydi, bu ise geniş planda 

ozan sanatının diğer terennüm formlarına tam eğilimli olmamasından 

doğurdu. 

M. Kasımlı yazıyor ki, "Erken ortaçağda islamlaşmış bölgelerde 

bazı sosyal-siyasi olaylar yaşandı ki, bu olayların etkisi ve hem de 

sonucu olarak bir takım dini dogma ve yasaklar veya tamamen ortadan 

kaldırıldı ya da büyük ölçüde yumuşatıldı. Öyle ki, VIII – IX. 

Yüzyıllardan itibaren, iktidar uğruna yaşanan siyasi çarpışmalarda 

yenilgiye uğrayan birçok nüftızlu İslam ideologları arasında bu dini 

dünya görüşün bazı hükümlerinin tashihi ve yenilenmesi eğilimleri 

ortaya çıktı ki, bu da ayrı ayrı tarikatların meydana gelmesiyle 

sonuçlandı. 

Bu dini - politik yönler arasında felsefi - estetik prensiplerin 

halka yaxıni olması ve daha çok hümanizmi ile seçilen tasavvuf kısa 

bir zaman içinde sade halk kitleleri arasında yayılarak kendisine çok 

miktarda taraftarlar topladı. Çünkü iktidar uğrundaki gergin 

mücadelede mağluba dönüşmüş yüksek rütbeli ruhaniler - sufı şeyhler 

ve onların etrafına toplanmış hemfikirler - dervişler ağır yaşam, zor 

yaşam geçiren sade cemaat arasına giderek, kendi düşüncelerini çeşitli 

yöntemlerle tebliğ ediyorlardı. İktidarda olan zıt kutup ideologlarının 

her türlü baskı ve işkencelerine rağmen, onlar kendi yollarından 

dönmüyor ve geniş halk kitleleri içerisinde tasavvufu yayıyorlardı. 

Zor ve ağır güzaran geçiren sade cemaate teselli vere bilecek bu araç, 

yani sufi ayin ve törenleri ile ilgilenmekle henüz diriyken Allah'a 

kavuşmak: Böylece içerisinde yaşadığı acılı ortamın zulüm ve 

sıkıntılarından kurtulmak inancı gerçekten de beklenen sonucu vermiş 

ve kendi çevresine çok miktarda taraftarlar çekmeyi başarmıştır.  

Tarikatın ortaya çıkmasından - dokuzuncu yüzyılın başlarından 

itibaren çok asırlık bir zaman gidişatı boyunca Gazali, Bistami, Hallaç 

Mansur, Ahmed Yasevi, Hacı Bektaş, Şems Tebrizi, Mevlana 

Celaleddin Rumi ve başka benzeri onlarca kudretli sufi ideologu 

yürüttükleri dünya görüşünün güçlenmesi ve daha üst düzeye çıkması 

için efsanevi akıl ve gönül cesaretleri göstermişlerdir" (Kasımlı, M., 

2017: 88). 

 Bilhassa tasavvuf dünya görüşünün yaygınlaşması sükunet 

halinde olan ozan sanatına yeni ivmeler veriyordu ve ozan sanatının 

karnından âşıklık sanatı doğuyordu. Âşık sanatının ozan sanatından 

farklı özelliklerden biri onun yeni ses renklerine, zile, beme sahip 

olması, sinkret sanat sahibine dönüşmeleri, muhafazakar ruhaniler 
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karşısında kendi nüfuzunu korumayı bilmeleri, dini ıstılahları, dini 

şahısların isimlerini kendi sanatlarına öz etmeleri idi. Örneğin, ozan 

buta verenin Hızır olduğunu terennüm ediyorsa, âşık  buta vermenin 

Hz. Aliye özgü olduğunu esas alıyordu. Ozan'a hakk vergisi almak 

özgü değildi, âşığa ise hakk âşığı vergisini Hazret Ali, gelenderler, 

şeyhler ve başkaları vere biliyordu. Dede ad - simgesi de ozan 

sanatının mensuplarından direkt olarak âşık sanatı ustalarına 

aktarılıyordu. Âşık sanatında Dede simgesine layık görülenler 

arasında Dede Kerem, Dede Yediyar, Dede Kasım, Dede Alesger ve 

başkalarının isimlerini çekmek olur. Buradan çıkış ederek âşık 

sanatının gelişiminde rolü olan aşamalar onların yetiştirdiği hakk 

âşığı, üstat âşık, ifaçı âşık  ve şair - âşıkların adı ile bağlanır. K. 

Namazov yazıyor ki, "Hakk âşığı çok az durumlarda peyda oluyordu. 

Onların yarattığı "mucizeleri" ifaçı âşıklar konuşuyor, meclislerde, 

halk arasında yayıyorlardı" (Namazov, K., 2013: 71). Biz burada hakk 

âşığı ile üstat âşığı birbirinden pek ayırmak istemiyoruz. Ama ilahiden 

söz koşup saz çalmak kudreti verilen Hakk âşığı ile şiirsel yeteneği 

olan üstat âşıkları, dersini ilahi âşk'tan almış sanatçı âşıkları 

ayırmamak da mümkün değildir. "Üstat âşıklar daha çok saz havaları 

bestelemek, zor ve karmaşık  boyutlarda şiirler koşmak, destanlar 

yaratmakla ilgileniyor, sanatta öncü tutum sergiliyorlardı. Onlar âşık 

sanatına ait tüm özelliklere sahip olmakla beraber, hem de yarattıkları 

havaları, şiir ve destanları halk arasında yaymak için bu sanata 

yeteneği ve hevesi olan gençleri öğrenci alıp âşık sanatının sırlarını 

onlara öğretiyorlardı" (Namazov, K., 2013: 71). 

Biz biliyoruz ki, âşık sanatında "Tasavvufun temel maddesi 

ilahinin oluşturduğu, yarattığı kulunun yeniden dönüp ona - Allah 

kavuşmasını, yani Vahdeti Vücud'u temin ve tanzim etmektir. Uzun 

süreli kendini geliştirme ve dört aşamalı şeriat, tarikat, marifet, 

hakikat olgunlaşma yolu geçen bende kendi isteğine ulaşmak – 

Vahdeti Vücud'a yetmek - Allah'ına kavuşmak için sufiliğin ileri 

sürdüğü ayin ve törenleri ciddi ve tutarlı şekilde yerine getirmelidir. 

Bu ayin ve törenlerin düzenlenmesinde amaç coşku durumu - coşku, 

çılgınlık oluşturmaktır ki, bu yöntemle de Tanrı'nın kulu olan kul 

arkasından gelerek Vücud’a - Allah'a ulaşır, böylece kavşak - 

"Vahdeti Vücut" oluşuyor. "Vücut" - kulun beşeri sıfatlardan tamamen 

yok olup Tanrı varlığına bürünmesidir. Hiç kuşkusuz, çılgınlık ve 

coşkuyla şekillenen bu süreçte müzik ve dans çözüm edici güç olarak 

çıkış ede bilirdi. İnsanı ekstatik duruma doğru götürmekte müzik ve 
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dansın büyük olanakları mevcut olduğundan bu araçları kullanmak 

günün gerekliliği idi. Bu araçlar ise, bilindiği gibi, islam dogmaları 

tarafından yasak sayılıyordu. Kendi ayin ve törenlerini 

gerçekleştirmek için tasavvuf İslamın müzik ve dans üzerindeki 

yasağını ortadan kaldırmak zorunda idi ve ne kadar tehlikeli olsa da 

tarikat böyle bir cesur adımı attı. Böylece kendine çeşitli düzeylerde 

yaşama yollarını arayan ozan sanatının, ayrıca diğer müzikli 

sanatların, özellikle türkü sanatının ve dansın nefes genişliği bularak 

yeniden canlanmasına ve gelişmesine belli bir tarihi fırsat açılmış 

oldu" (Kasımlı, M., 1996:  89). 

Âşık  sanatının gelişmesinde âşık mekteblerinin geçtiği dönem 

ve evrim aşamaları de az rol oynamamıştır. Bunlar nedir? K. Namazov 

âşık okullarını birbirinden ayıran sosyal faktörleri onların geçtiği tarihi 

ve coğrafi mekanlarla ilişkilendirir, Doğu, Batı ve Güney âşık 

sanatlarına ayırıyor (Namazov, K., 2013: 253). Şirvan (Doğu) âşık 

mektebinde muğam, dans ve üçlük grubun (tar, kemençe ve tef) geniş 

yayılması, sarayın bu sanatı himaye etmesi bu ortamı öne çıkarıyor, 

âşık  ve hanende birlikte çıkış ediyor. 

 Tarihsel Şirvan toprağı ipek yolu üzerinde bulunduğundan, türk 

âşık sanatının (bahşı, ozan vs). bu ortamda yayılması da doğaldı. 

Ahmed Yesevi taraftarlarının (dervişler) ifa yöntemleri yeni biçim, 

içerik ve şiirsel değer bakımından Şirvan âşık  sanatını kendi nüfuzu 

ve etkisi altında tutabilmiştir. Bu da sufi âşıkin âşığa dönüşüm 

sürecinde âşık sanatında yeni saz havalarının oluşmasına, yerli sanatın 

derviş çalgıcılığı etkisi altına girmesine yol açıyordu. Bu aşamada eski 

ozan şiiri kalıbı (örneğin, 5'lik şiir türü) yedi, sekiz, onbirlik vb. 

kalıplarla telafi ediliyordu, âşık improvizatorçu sanatçıya 

dönüşüyordu. 

Âşık sanatında üçüncü gelişim aşaması XVI – XVIII. 

Yüzyıllarda âşık şiirinde rönesans'ın başlamasıyla önemlidir. Bugün 

bizim iyi tanıdığımız Dirili Kurbâni, Âşık  Abbas Tufarkanlı, Sarı 

Âşık, Ak Âşık, Âşık Ali, Hasta Kasım, Molla Kasım ve başkaları 

kendi şiirsel yeteneklerini bu çağlarda göstermişlerdir.  

Âşık sanatının ikinci gelişim aşamasında tahkiye edicilik 

özelliğinin oluştuğunu görüyoruz. Ozanda da  tahkiye edicilik 

kabiliyeti olmuştur, bu özellik olmadan ne ozan, ne de âşık yetişe 

bilmez. Bu ise her iki sanatçının repertuvarının derecesinden bağlıdır. 

Böylece, ozanın kendi repertuvarını aşk öyküleri ile genişletip yeni 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 277 

 

 

tarihsel koşullarda âşığa dönüşmesini görüyoruz. İlkin saz havalarının 

oluşmasını da bu ikinci aşamaya ait yapabiliriz. 

 Üçüncü aşamaya âşık mekteblerinde yeni saz havalarının 

oluşması, saz havalarının variantlaşması, âşık sanatında sinkretliyin 

güçlenmesi süreci aittir. 

 Azerbaycan âşık sanatının gelişiminde rolü olan birçok âşık 

mekteplerinin ve ortamlarının isimlerini kayıt ede biliriz: 

 Tebriz âşık  mektebi onun ortamları 

 Âşık Kurbâni, Âşık Abdulla (Sarı Âşık), Âşık Abbas 

Tufarkanlı, Hasta Kasım, Âşık  Nimet, Âşık Muhammed, Âşık Cefer, 

Âşık Necef Binisli, Âşık Kaşem, Dollu Mustafa, Dollu Muhammed, 

Âşık Cevat, Âşık Dehgan vb. Tebriz âşık  mektebini temsil ediyorlar 

(Nabiyev, A., 2004). 

Gökce âşık  mektebi ve onun ortamları 

Ozan Haydar, Ozan Celil, Ozan İbrahim, Miskin Abdal, Âşık 

Ömer, Âşık Garip, Âşık  Allahverdi, Ak Âşık, Âşık Ali, Dertli Nasip, 

Kul Mahmud, Şımşırlı Sevgili, Şair Memmedhüseyin, Şair 

Almemmed, Şair Aydın, Âşık Allahverdi, Âşık Valeh, Âşık  Beşir, 

Âşık  Kurban, Şair Abdülezim, Âşık Alesger, Âşık Peri, Âşık 

Zarnigar, Âşık Necef, Âşık Talıp, Âşık  Hüseyin Bozalkanlı, Âşık 

Esed, Âşık Hüseyin Şemkirli, Âşık Şemşir vb. Gökce âşık  mektebinin 

temsilcileridir (Nabiyev, A., 2004).  

Şirvan âşık  mektebi ve onun ortamları 

Dede Kerem, Dede Yediyar, Âşık Goçari, Molla Kasım, Âşık 

İslam, Melikballı Kurban, Âşık Musa, Gövher Şirvani, Güllübeyim, 

Minabeyim, Haltanlı Tagı, Âşık Recep, Molla Cuma, Mirza Bilal, 

Âşık Şerbet, Âşık Abbas, Âşık Penah, Âşık Beyler, Âşık Şakir vb. 

Şirvan âşık  mektebi yetiştirmiştir (Nabiyev, A., 2004). 

 Böylece, biz görüyoruz ki, Âşık mektepleri ve ortamları 

bölgelerde âşık  yaratıcılığının gelişmesine yardım ediyor, ünlü üstat 

âşıkların faaliyetine yön veriyor. İşte bunun sonucudur ki, Gökce âşık 

mektebi Âşık Alesger'i, Tebriz mektebi Kurbâni'yi, Dede Kasım'ı, 

Âşık Abbas Tufarkanlı'yı, Şirvan mektebi Dede Kerem'i, Molla 

Kasım'ı, Molla Cuma'yı yetiştirir ve destan yaratıcılığına katkı 

sağlıyordu. 
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Azerbaycan âşık  sanatında tasavvuf 

Tasavvuf âşık sanatının gelişmesinde önemli rol oynuyor. XV. 

Yüzyıldan başlayarak âşık  yaradııclığı bilhassa tasavvuf dünya 

görüşünün etkisi altında gelişmeye başlamıştır. Ortaçağların 

Azerbaycan âşıkları kendi şiirlerinde Muhammed peygamberi (s.a.s.), 

Hz. Ali'yi onlara özgü ad - terimleri ile yad ediyorlardı. 

 Ozan yaratıcılığı tasavvuf düşüncesine uygun gelmediği için 

yavaş yavaş yerini tasavvuf-irfani ideolojinin geniş yansıdığı aşk 

destanlarına veriyordu. Ozan kahramanlık destanlarında olan Hızır, 

Hıdır İlyas gibi kutsal kişiler sufi âşığın yaratıcığında bazen yerini 

koruyarak Hazret Ali, evliya, derviş, seyyid gibi dini kutsallara terk 

ediyordu. Burada daha çok islam dini dünya görüşü de etkisini 

gösteriyordu. İslam’a, Şeriat’a uymayan sufi âşıklar Muhammed 

peygamber'in (s.a.s.), Hz. Ali'nin, dini şahısların isimlerini aşk 

destanlarına dahil ederek, buta vermenin onlara özgünlüğünü kriter 

olarak alıyorlardı. 

Tasavvuf dünya, kainat ve insanın manevi hayatı ve ahlaki 

değerler hakkında dini ve felsefi dünya görüşüdür. Bu öğretide insanın 

kendi nefsi ile mücadele ederek onu terbiye etmesi, kendi varlığından, 

dünyasından geçerek Allah'a vücudunu teslim etmesi amacı takip 

ediliyor. Tasavvuf dünya görüşüne şeytana aşağılanmamak, kendi 

nasibinden geçerek Hakk’ın kendisine verdiği nasibi aramak, zahirden 

uzaklaşıp batine yakınlaşmak, sıkıntıları saklamak, temizlik, zariflik 

ve cömert olmak özgüdür. 

Tasavvufta esas mesele bir şeyhe bağlanmak, şeyh olmazsa 

mürşide uymak geleneği vardır. Bu dünya görüşmede herhangi bir 

hiyerarşi yoktur ve sonuncu amaç Allah'a doğru gitmek ve son nokta 

elmül - yegin  derecesidir. 

 Tasavvuf tarihinin aşamaları zühd, tasavvuf ve tarikatlar 

dönemi olarak belirlenmiştir. Zühd dönemi islamın ilk kurulduğu 

dönemlere düşüyor. Muhammed peygamberden sonra islam fetihleri 

genişliyor, elde edilen ganimetler bazı müslümanları refah ve dünya 

arzusuna sevk ediyor, tasavvuf bağımsız şekilde ortaya çıkıyor, bazı 

müslümanlar ise kendi inandıkları temiz inancını sürdürürler, İslam 

dininin esaslarından dışına çıkmadan peygamberin yolunda ilerlemeyi 

tercih ederler. Peygamber döneminde mistik hayat peygamberin 

yaşadığı gib yaşamaktan ibarettir. Tasavvuf anlayışından kullanmadığı 

dönemde islam toplumu hayat boyu peygamberi kendine örnek 

almıştır. Bu çağın temel özelliği hayatta yalnız yaşama, nefs ve 
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istekleri dikkate almama, nefisle mücadele, sabır ve Allah'a tevekkül 

olmuştur. Bu dönem tabiin (sahabileri görenler) denir ve VIII. 

Yüzyılın ortalarına rastlıyor (Zühd dönemi). 

Tasavvuf öğreti olarak ilk kez Basra'da Ebu Haşim es-Sufi 

tarafından ileri sürülmüştür. İlk takke ise Suriye'nin Reml kentindeki 

Ebu Haşim takkesi olmuştur. 

Tasavvuf IX. Yüzyıldan başlayarak sistemleştirilmeye 

başlamıştır. Zühd dönemini dikkate almazsak, tasavvufun prensip, 

kural ve yöntemleri geliştirilirken faaliyeti ilk kurulduğu merkezlerin - 

takkelerin üzerinde kurulmaya başladı. IX - X. Yüzyıllarda bu teorik 

tecrübeler genelleştirilerek eserler yazıldı ve tasavvufun esasları tespit 

edildi. 

Tasavvuf kendini ilk defa Maruf Karhi yaratıcılığında göstermiş, 

bu düşünceye marifet unsurunu getiren Zunnun Mısrı, tasavvufi 

halleri yorumlayan Seri al-Sakati, zühd ve tasavvufa yeni ölçütler 

getiren Bayazid Bistami, hak yolunda canından geçen Mansur Hallaç, 

İmam Gazali, Cüneyd Bağdadi gibi üstatları olmuştur. Tarikat 

kurucuları ise Abdülkadir Geylani (kadirilik), Ahmed Yesevi 

(yesevilik), Ahmed Rifai (rifailik), Necmeddin Kübra (kübravilik), 

Şihabeddin Ömer Sühreverdi (sühreverdilik), Ebül-Hasan al-Şazili 

(şazilik), Hacı Bektaş Vali (bektaşilik), Mevlana Celaleddin Rumi 

(mövlevilik), Bahaeddin Nekşbend (nekşibendilik), Hacı Bayram Vali 

(bayramilik), Nesimi (hurufilik), Şeyh Safiyeddin Erdebili (safevilik), 

Ömer Halveti (halvetilik). Bunlardan beşi - kadirilik, sühreverdilik, 

hurufilik, safevilik ve halvetilik Azerbaycan'da ortaya çıkmıştır. 

Demek ki, tasavvuf Azerbaycan için yabancı bir öğreti olmamıştır 

(Aliyev, R., 2014: 16 – 17). 

Sözlük anlamı "yol" olan tarikat tasavvufi anlamda Allah'a 

ulaşmak için uyan, kendine özgü ayinleri olan yol demektir. Sufiler 

tasavvufu ilmi - hal, diğerleri ise ilmi - kal adlandırıyorlar. Ilmi - kal 

zahiri bilgi olup akla ve nakliye dayanıyor. Ilmi - hal ise batıni bilgi, 

zahmetle elde etmeyen, kalbe süzülen bilgiyi ifade ediyor. Bu 

bakımdan sufiler Kuran'ın anlama ve yorumlamada tevil yöntemi 

kullanıyor ve kendilerini hal ehli, ilmi - ledün sahibi olarak 

görüyorlar. 

Âşık sanatının doğmasında tasavvufun doğrudan rolü vardır. 

Ozan yaratıcılığı kahramanlık olaylarının tasvirini verdiyse, âşık 

sanatı şiirde ve destanda aşkın terennümüne geniş yer ayırıyordu. Ama 

âşık bu aşkı erişilmez düzeyde terennüm ederken tasavvuf 



280 | RAMİL ALİYEV 

 

 

fikirlerinden kullanıyordu. Örneğin âşık güzele atanan koşmada, 

tecnisde sadece zahiri güzellikleri esas almıyordu, onun batinini de 

tasvir etmeyi düşünüyordu. Fiziki güzellikle batıni ahlak üst - üstte 

düştüğünde metinde karakterin yüksek felsefi kavramı alınıyordu. 

Bunu en çok sufi terimlerini kullanan âşığın şiirlerinde görmek 

mümkündür. Örneğin, biz âşıkların şiirlerinde ehl-i - hak, zati - 

mehman, zati - gürs, beytullah, marifet, sübhan, cennet, mey, sagi vs. 

sufi işaretlerden kullanması ile gözle görüne bilmeyen, ancak kalple 

duyula bilen görüntü oluşturmalarının şahidi oluyoruz. 

Âşık sanatında dinleyici ile tasavvuf arasında ilişki kuran saz 

aletidir. Saz, söz, nefes ve ses irfanın temel belirtisi gibi hal ve vecd 

niteliklerini kuvvetlendiren vasıtalardır. Burada saz irfani bir alet 

olarak rol oynuyor, bu ise sazı ifa eden oyuncunun manevi 

dünyasından bağlıdır. Eğer âşık irfan halkıysa, okuduğu ruhani 

sözlerin anlamını kendinde taşıyorsa, saz da aynı özellikleri taşıyacak. 

Biz bunu ifa eden âşık havalarında da görüyoruz. Fahreddin Salim 

"hava" sözünün semavi bir özlem ve hal anlamlarını ifade ettiğini 

yazıyor (Salim, F., 2010: 118). O, "havalanmak" sözünün de 

tasavvufta vecd, övc, şiddetli hal basamaklarını oluşturan semavi 

dansların niteliklerinden biri içeriğinde olduğunu düşünüyor (Salim, 

F., 2010: 118). Sazda  saçmalığa (vecde) gelmek yavaş sesten, yavaş 

temprden git gide yükselen tempolu ses perdelerine kadar cezbeye 

gelmek yoluyla gerçekleşir. Bu ise yüksek yetenekli sanatçıların 

ifasında rastlanıyor. "Havalanma" kelimesinin bir anlamı da mest 

olmak demektir. Sufi de semavi dans edince havalanır, mest oluyor, o 

zaman onun içtiği ilahi mey. Rastlantısal değildir ki, "mey", "şarap", 

"kadeh", "sagi" tasavvuf terimleri gibi âşık şiirinde kullanılır. 

Âşık sanatında tasavvuf geniş anlamda sanatçı âşığın sanatında 

ortaya çıkıyor. Dikkatle fikir verirsek, tasavvuf birçok üstat âşıkların 

yapıtlarına kendi etkisini göstermiş ve onları sevdirmiştir. XVI. 

Yüzyıldan itibaren XX. Yüzyıla kadar birçok âşıkların şiirinde 

tasavvuf fikirleri, derin sevgi katları yer almaktadır, karşı taraftan 

bunların açımı ise az - az durumlarda gerçekleşir. Âşık Abbas 

Tufarkanlı, Âşık Kurbâni, Hasta Kasım yapıtlarında tasavvuf derin 

anlam katmanlarına sahip olup, Allah'a giden yolda âşikin 4 aşamadan 

(şeriat, tarikat, marifet ve hakikat) geçmesi, sonunda Allah'a 

kavuşmasıdır. 
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Âşık  Abbas Tufarganlı’da: 

  

 Cuma günü gönlüm behrine vardım, 

 Gördüm ki, orada şahlar şahı var. 

 Üç yüz altmış altı sokak dolaştım 

 Dört yüz onun tamamen bendergahı var.  

                       (Âşıklar. Cilt I. 1935: 109) 

 

Bu mısralarda sufi âşığın 4 aşamadan geçerek Allah'a kavuşması 

fikri sunuluyor. 

Kurbâni’de: 

  

 Ey gönül, geygilen karayı, handan eyleme, 

 Bir - ilahi, büyük aileyi viran eyleme, 

 Hakk – taâlâ’dan seda geldi, Kurbâni, çok gam yeme 

 Hiç olamaz hanedani - Sefi viran ola.  

                               (Namazov, K., 2013: 127) 

 

Kurbâni bu mısralarda Allah'a olan sevgisini Şah İsmail'e olan 

sevgisi ile çiftleştiriyor. Bir başka şiirinde ise kendisinin sufi 

buluşlarını izhar etmiş oluyor: 

  

 Lamekan şehrinden geldim cana ben, 

 Canlar ehli bir canan'a yetiştim, 

 Elden ele, kaptan kaba süzüldüm, 

 Damla idim, bir umman'a yetiştim. 

  

 Bir güzel'in eleğinden elendim, 

 Evet dedim, belasına belendim, 

 Yeri, göğü yaratandan dilendim, 

 Gevheri aradım, kana yetiştim.  

            (Namazov, K., 2013: 132) 

 

Kurbâni bu mısralarda kendisinin sufi buluşlarını lamekan, 

canan, gevher, kan tasavvuf terimleri ile anlatmaya çalışıyor. "Âşık 

sufi ve hurufi tarikatlarının insancıl içeriğini kavramış, hatta bu 

tarikatları kendine "yol - erkan" bilmiştir (Namazov, K., 2013: 132). 

 Hasta Kasım'da: 
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 Camiadan hateme gerdiş'ı dolaşım benim, 

 Din benim, mezhep benim, yol benim, erkan benim, 

 Gül benim, bülbül benim, başak benim, reyhan benim, 

 Yerde, gökte gılman, arş'ta asiman benim.  

                                (Namazov, K., 2013: 260) 

 

Bu mısralarda Hasta Kasım tasavvufla ilgili din, mezhep, yol, 

erkan, gül, bülbül, başak, reyhan, insan, gılman, arş, gökyüzü ad - 

terimlerinin anlam katmanlarını açabilir. 

 Âşık Alesger'de: 

 

 "Evet" deyip, yol - erkana geldim, 

 Tablo oldu bağrımda aşkın kitabı. 

 Çeşmi - nübuvvete Âşık  oldum, 

 Bu soruya verrem yüz bin cevabı.  

(Âşık Alesger, 1999: 49) 

 

Başlangıçta "elif"den dersim aldım, 

 Elest aleminden söyledim "evet", 

 Gerçekten iki güzel sevdim, 

 Biri Muhammed, bir Ali.  

             (Âşık Alesger, 1999: 45)   

 

 Aşağıdaki şiirde ise Âşık Alesger kendisinin Hz. Ali'ye 

tutumunu dine, şeriata göre değil, onun Allah katında sergilediği 

tutuma göre izah ediyor: 

 

 Benim alemde sultanım Ali'dir, 

 Benim miri - cahanbanım Ali'dir, 

 Ne Dara tanıram, ne Iskender, 

 Benim fakfuru hakanım Ali'dir. 

  

 Cenneti zahide verdim seraser, 

 Benim gülzari - rizvanım Ali'dir. 

 Eğer her kimsenin bir şahı olsa, 

 Benim de şahi - şahanım Ali'dir.  

                  (Salim, F., 2010: 222) 
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Bu sayfalarda getirilen örneklerden anlaşılmaktadır ki, 

Azerbaycan âşıkları şiirsel olanaklara sahip olan üstat sanatçılardır. 

Onları bu mertebeye ulaştıran ise tasavvuf şiiri, onun terimleri, anlam 

özellikleri ve gizli işaretleri olmuştur. Azerbaycan âşık sanatının 

gelişmesinde tasavvuf büyük rol oynamıştır. 

 Âşık sanatında tasavvuf görüşlerinin yansıdığı türlerden biri de 

destanlardır. Bildiğimiz gibi, destanlar aşk ve kahramanlık 

destanlarına ayrılır. Aşk destanlarının üstatnâmesinden tutmuş 

duvakkapmasına kadar sufi görüşmeleri yansır. Böyle destanlardan 

"Leyla-Mecnun", "Aslı-Kerem", "Kurbâni", "Abbas-Gülgez", "Tahir-

Zühre" ve başka aşk destanlarında kullanılan buta, atışma, mücadele, 

vüsal, duvakkapma bölümlerinde tasavvuf görüşmeleri yansımaktadır. 

Bu destanlarda butanı âşık ve mâşuk Hz. Ali'den, kırklar'dan, 

erenler'den, gelenderler'den, derviş'lerden alıyor. Hz. Ali'ye mövla 

olarak hitap edilir, Allah'ın güzel isimleri gibi "Esmaül-Hüsna" 

kelimesi kullanılır. Örneğin, "Kurbâni" destanında buta aldıktan sonra 

denilen şiirde tasavvuf terimleri gen - bol kullanılır. 

 

Uyumuştum, üstüme geldi erenler, 

 Sefil, ne uyudun, uyan dediler. 

 Uyandım gafletten açtım gözümü, 

 Al, abi-kevserden iç, kan, dediler. 

  

 Uyandım gafletten, açtım gözümü, 

 Erenler payine sürttüm yüzümü, 

 Dindirdiler, hakk söyledim sözümü, 

 Doksan bin kelimeme beyan dediler. 

  

 Kurbâni, batıyorsun gam deryasına, 

 Avcı'nın meskeni dağ arkasına, 

 Bir taraması verirsin gönül pasına, 

 Âşiki mâşuka kurban dediler.  

           (Azerbaycan destanları. Cilt I., 1965: 43 – 44) 

 

Bu şiirde erenler, abi - kevser, beyan, kurban, gönül pası, Âşık , 

mâşuk, doksan bin kelime tasavvuf anlayışları ruhsal alemle ilgili 

olup, Kurbâni’nin de üstatdan aldığı dersin üst mertebesidir. 

 "Kitab-i Dede Korkut" ve "Köroğlu" destanlarında da irfani 

konular ehl-i - aşiklerin Allah katında evliya, âşık derecelerine ışık 
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tutmaktadır. " Kitab-i Dede Korkut " destanında Dede Korkut'un 

ağzından söylenen kelimeler, cümleler, örneğin, "beyaz alnında beş 

kelime dua kıldık", "aksakallı baban yeri uçmağ olsun", "beyaz 

birçeklı annen yeri cennet olsun", "ölüm vakti geldiginde ari imandan 

ayırmasun", "günahınızı Muhammed Mustafa'ya bağışlasın" cümleleri 

irfan ve tasavvuftan haber verir. 

"Köroğlu" destanında da sufi dünya görüşün öğelerine gen - bol 

rastlanır. Bu da "Köroğlu" destanının âşık yaratıcılığı olması, 

Köroğlu’nun kendisinin âşık olması, onun ağzından söylenen tasavvuf 

görüşlerinin XVI. Yüzyılın ürünü olması ile ilgilidir. "Ali erkek" 

kolunda Alı Ali isminin değişmiş şekli, toprak anlamına gelmesi 

(Türkmen "Goroğlu"sunda "gor" sözünün mezar - toprak anlamında 

olması, kahramanın gor oğlu olması, Alı/Ali adının toprak anlamına 

gelmesi), Hz. Ali'ye Ebu Turab - toprağın babası denmesi vs. irfani 

anlamda Ali erkeği Hz. Ali’ye yaklaştırıyor. Demek ki, Alı 

Köroğlu'nun sadece biyolojik - fiziksel anlamda babası değil, ruhani 

babasıdır. Bunu destanın yirminci meclisi'nde söylediği koşmadan da 

görmek olur: 

 

 Canım babacığım, nasıl türkü söylerem, 

 Aç kulağun, sözlerimi duy bir. 

 Kadir Allah verdi benim payımı, 

 Aç kulağun, sözlerimi duy bir. 

  

 Ağam Ali verdi, içtim kadehini, 

 Kaybetmiştim, iyi buldum caddeyi 

 Hak yükseltti bu türkeman zadeni, 

 Aç kulağun, sözlerimi duy bir. 

  

 Ağam Ali kurşuyuptur belimi, 

 Uzun edip düşman üstüne dilimi, 

 Terk ediyorum Celali tek elimi, 

 Aç kulağun, sözlerimi duy bir. 

  

 Agam Ali görünmüştür gözüme, 

 Hak kapusu açılmıştır yüzüme, 

 Köroğlu’yum, bir kulak ver sözüme, 

 Aç kulağun, sözlerimi duy bir.  

                (Köroglu, 2005: 457) 
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Koşmada rastlanan "Kadir Allah verdi benim payımı", "Agam 

Ali verdi, içtim kadehini", "Agam Ali kurşuyuptur belimi", "Agam Ali 

görünmüştür gözüme", "Hakk kapusu açılmıştır yüzüme" cümleleri 

derin anlamlara sahip irfani düşüncenin ürünü olarak dikkati çekiyor. 

"Köroğlu" destanı'nın çoğu seçeneklerinde bize ulaşmış tasavvuf 

görüşleri basit bir düşüncenin ürünü olmayıp, çağların sınavından 

geçen tasavvuf felsefesinin destanda geniş tersidir. 

Âşık  şiirinde vahdeti vücut düşüncesi 

Tasavvufta tek dini anlayışa göre varlık ilahi ve maddi olmak 

üzere ikiye ayrılır. Bu varlıkların her birinin tasavvufta kendi yeri 

vardır. İlahl varlığa önemli alem, gayb alemi, melekler alemi, maddi 

varlığa ise mümkün alem, şehadet alemi, mülk alemi denir. Allah'ın 

sıfatları gayb aleminde, tüm ruhlar vs. ise ceberut ve melekut 

aleminde yerleşiyor. Son alem ise maddi dünyadır. Tasavvufta 

yaratılış düzeni şöyledir: Allah kelime - külli-akıl - külli-nefs - maddi 

varlık ve insan. Allah mutlaktır. Allah kelime (ol) söylemiş 

(emretmiş) ve kendi hükmünü kelimeyle ifade etmiştir. Bu emirden 

sonra oluşan ilk yaratılış sırf akli-külldür. Burada Muhammed 

peygamberin (s.a.s.) nuri öngörülüyor. Allah'tan sonraki - gerçektir. 

Bundan sonra külli-nefs, yani kayıp gökler saltanatı, evrendeki başka 

varlıklar, 4 unsur ve bunlardan ibaret Dünya yaratılıyor. Bunlardan 

sonra üç şeyin - cansız varlıkların, bitkilerin ve hayvanların 

yerleşmesinden bir sistem oluşuyor. Bu sistemin de kendi felsefesi 

vardır. Bu felsefe Vahdeti - vücut denir. Bu felsefenin yaratıcısı XII - 

XIII. Yüzyıllarda İspanya'da yaşamış ve "şeyhi-ekber" ("Büyük şeyh") 

lakabı ile bilinen Muhyiddin ibn Ali ibn al-Arabi olmuştur (1165 - 

1240). Bu teoriye göre maddi ve manevi gerçekliği yansıtan tek bir 

varlık vardır. Bu Allah'tır. Kuran'ın "en-Nisa" suresinde de şöyle 

verilmiştir. Vahdeti vücut eğitiminde ilahi varlık önemli alem hesap 

ediyorsa, maddi varlık da mümkün alem, imkâni varlık, cüzv alemi 

olarak adlandırılır. Böylece hakikat birdir: Batıni ve zahiri. Batini 

Allah'ın kendisi, zahirini ise maddi alem teşkil etmektedir. 

Tasavvufta ilahi aşka kavuşmak için hak yoluna çıkan yolculara 

salik, gezgin ve yolcu diyorlar. Salik - arapça yol giden, adam 

demektir. Misafir de sefere çıkana, Hakka doğru gidene derler. Bu 

yolda o, dört aşamadan geçmelidir: Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat. 

Yolcu şeriat aracılığıyla zahirini temizler. Tarikat aracılığıyla batinini 
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temizler. Marifet yolunda Allah'a kavuşur. Gerçek yolu ile gurbi - 

ilahiye eriyor. 

Tasavvufta esas amaç insanın olgunluk derecesine varmasıdır. 

Kamil insan Hazret-i Muhammed'dir (s.a.s). Marifet ise ahlaktır. Allah 

tarafından onurlandırılan Peygamberimizin ahlakı insanların ahlakını 

düzenlemek amacını taşıyor. 

 Hakk’a doğru yükselişin birinci basamağı şeriattır. Şeriat Allah 

tarafından vahiy yoluyla peygambere gönderdiği ve onun da 

yayımladığı dini-manevi ve ahlaki hükümler, emir ve talimatlardır. 

Tarikat ise şeriat kurallarına uymakla gidilen yoldur. Tarikat şeriat 

hükmünün fiili icrasıdır. Marifet ise belli bir yaş döneminde kemale 

ermek ile ilgilidir. Gerçek ise son amaç, Hakk’ın kendisidir. Bu 

aşamaya ulaşmak için Hakk’a ulaşmak, gerçeği anlamak ve ilahi 

ahlaka sahiplenmek demektir. Ruh, beden, nefs, akıl, yürek - bunların 

hepsinin tasavvufta özgün yorumları vardır. Birinci ruh tüm 

canlılarda, dahil, insanda da vardır. Bu da can denir. O, varlığı 

yaşatan, ona yaşamak gücü veren cevherdir. İkinci ruh insani ruhtur. 

Bu, kudsi ruh, temiz ruhtur. Bu ruh tanrı'nın insan bedenindeki nur ve 

kudret parçasıdır ki, vahdetten ayrılıp kesrete düşmüştür. Ruhla beden 

arasındaki karşıtlığın başlıca nedeni ise nefstir. Nefsin öldürülmesi 

ilahi yolda en büyük gelişmedir. Nefsi çoğu zaman şeytan olarak 

adlandırılıyor. Ruh ve aklın değeri, mertebesi de tasavvufta çok 

büyüktür. Akıl kalbin bir parçasıdır. Akıl Allah'ın insana bahşettiği 

ilahi nimet, lütuf ve fazilettir. İnsanın yeri kalbdir. İman ise Allah'ın 

akıl verdiği yaratığa ilk takdiri ve kalbe armağan ettiği nurdur. Kalp 

iki türlüdür. Maddi kalp tektir ve etten ibarettir. Manevi kalp ise 

gönüldür. Böylece nefsini yenen kalp basiret ve akli fazilete sahip arif 

insan için hissi alemin nimet ve malından vazgeçmek kadar yüksek bir 

devlettir. 

Diğer bir yandan tasavvufun "vahdeti vücut" inancından sonra 

en önemli özelliği insana değer vererek onu ucaltmaşıdır. Doğrusu, 

sufiler insanın gönlü esas alıyorlardı. Çünkü gönül Allah'ın evi sayılır. 

İnsan Allah'ın bir parçasıdır. Sufilere göre, insan tüm gücünü Allah'ı 

tanıma yöneltmelidir. Allah'ın öğrenileceği yer ise insanın kendi 

gönlüdür. Mutlak hakikat olan Allah'ın insan gönlünde bulunması 

gönül'ün terbiyesi ile mümkündür. Gönül'ün ön plana geçmesi Allah'a 

kavuşmanın, adına irfan denilen ve ilham yoluyla elde edilen gerçeğin 

idrak edilmesine yardım etmiştir (Aliyev, R., 2014: 17 - 20).  
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Allah'ı tanımakta akıl ve felsefe yeterli değildir. Allah'ı 

tanımanın temel yolu aşktır. Bu, hem ibn al-Arabi’nin vahdeti - vücut 

hakkında felsefi öğretinin temelini oluşturuyor. İbn al-Arabi "la 

mövcude illa hu" (Allah'tan başka ilah yoktur, sadece o vardır) fikrinin 

açıklamasını yapıyor  (Rıhtım, M., 2013: 22). Sufiler de vahdeti vücut 

anlayışını panteizm ile eşitliyor, tüm varlıkların Allah'ta birleşik 

olduğunu iddia eden "mevcudun birliği" görüşüne karşı çıkıyor ve 

diyorlar ki, varlık birdir, o da sadece Allah'ın varlığıdır, diğer varlıklar 

ancak bir görüntüden ibarettir ve bunu "vücudun birliği" anlayışı 

olarak izah etmişlerdir (Rıhtım, M., 2013: 22). 

Tasavvufun düşünce sisteminin ifade biçimi (varlığın birliği - 

vahdeti vücut) edebiyattır. Onun şiirsel şekilde kavranmasına katkıda 

bulunan, anlaşılmasını kolaylaştıran ise Âşık  sanatıdır. Fuad Köprülü 

"Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar" kitabında "İslamiyet’ten sonraki 

Türk edebiyatı’nda millî ruhu ve millî zevki anlayabilmek için en çok 

tetkike layık bir devir, halk lisânını ve halk veznini kullanmak 

sûretiyle geniş bir kitleye hitap etmiş ve eserleri asırlarca yaşamış 

mutasavvıflar devridir", diye yazıyor (Köprülü, M. F., 1984: 1). 

 İbn al-Arabi vahdeti vücut eğitiminde felsefe ile tasavvufu 

birleştiriyordu. Orta yüzyıllarda vahdeti vücut öğretisine ters olan 

vahdeti şuhud öğretisi de ortaya çıktı (Rıhtım, M., 2013: 23).  

Âşık sanatı tasavvuf edebiyatının yakından etkisi ile kendi 

gelişimine başarmıştır. Bu tasavvuf görüşmeleri doğrudan âşık şiirinde 

yer bulmuştur. Doğu eğitiminde öncü rol oynayan medreseler kendi 

eğitim programlarımda didaktik, felsefi ve tasavvufi görüşmelerden de 

yararlanıyordu. Kendi ilkokul eğitimlerini bile medreselerde sürdüren 

geleceğin üstat âşıkları da hem İslam’ı, hem de tasavvufu 

öğreniyorlardı. Bu da âşık şiirinde yeni İslami karakterlerin, İslam ve 

tasavvuf düşüncesinin izah edilmesine yol açıyordu. Aynı zamanda 

üstat âşıkların yanında öğrenci olanlar da kendi tasavvufi bilgilerini 

üstatları aracılığıyla artırıyorlardı. 

 Âşık şiirinde tasavvuf düşüncelerinin terennümü iki yolla 

gerçekleştiriliyor. Birinci yol tasavvufla bağlı olan dini şahısların 

terennümüdür. Bu zaman dini yetkililerle ve tasavvufla bağlı olan 

süreçler kendi adı ile tasvir ediliyor ve bu kişiye ve sürece güven 

yaratılır. İkinci yol sırasında dolaylı tasavvufla ilgili düşünce sürecine 

işaret ediliyor. Burada şiirsel karakterler bu tasavvufi imgeyi veya 

süreci sanki tekrarlamış oluyor. 
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Vahdeti vücut öğretisinin âşık şiirinde en iyi tasvirini Âşık 

Abbas Tufarkanlı yaratıcılığında görüyoruz. Âşık Abbas insanın anne 

karnından inip mezar evine olan moralini kendi "Mehraşnâme"sinde 

yansıtmıştır. "Mehraşnâme" çok büyük olduğundan ve hayatın bütün 

aşamalarını kapsadığından vahdeti vücut öğretisi ile ilgili olan 

bölümleri takdim etmeyi düşünüyoruz. Âşık başlangıç bölümde 

insanın 10 yaşına kadarki hayatını şöyle anlatır: 

  

 Beş yaşından beyazı, karayı seçtim, 

 Altı, yedide vacibete yetiştim. 

 Sekizde, dokuzda Kuran'ı geçtim, 

 On yaşımda serim oldu sodaya.  

              (Âşıklar. Cilt I., 1935: 112) 

  

Âşık Abbas Tufarkanlı şiirinden öyle görünüyor ki, beş yaşına 

kadar dünyanın renklerini birbirinden ayırmayı öğrenmiştir. Ömrün 

anlamlı kısmı vacibete ulaşmaktır. 

Burada temel şart Allah'ı, onun peygamberini ve diğer kutsal 

kişileri tanımaktır. İnsan dünyaya geldiğinde kısa bir süreliğine ona 

ebedi verilen belleğini yitiriyor ve onun psikolojisine her şey yeniden 

yazılıyor. O, ebedi dünyadan geldiğini unutur, bu geçici ömre âşık 

oluyor. Şiirden görünüyor ki, Âşık Abbas'ın da beş yaşına kadar 

önceki dünyadan aklında bir şey yok. Sanki geçen önceki sırasında da 

unutmuştur. Bu hafızayı restore etme için âşığa fırsat verilmiş, Kuran'ı 

öğrenmiş, insan ve onun kökeni hakkında gizli bilgileri öğrenmeye 

çalışmıştır. Ömrün belli bir yaşına kadar yaşayan âşık yaşlılık 

dönemini şöyle kaleme alıyor: 

  

 Kocalıban ben de oldum natavan, 

 Ne kolay, ne iyi, herkesten yaman, 

 Ben bir sona ulaştım çok üzmüştür can, 

 Isterem bu haneden göçüm ukbaya.  

                  (Âşıklar. Cilt I., 1935: 112) 

 

 Âşık fani dünyada yaşadığını anlıyor. Herşeyin geçici 

olduğunu, dünyanın geçici olduğunu anlıyor. Onun için bu dünyadan 

ukbaya taşınmayı düşünüyor. Bu parçayı bölümlere ayırırsak, âşık 

ömrünün 10 yaşından son ömür yaşına kadarki dönemi günahlar 

dönemi, hastalıklar dönemi, uzaklaşarak her şeyden üzmesi olarak 
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karakterize edilebilir. "Ben bir sona ulaştım" demekle âşık ömrün 

sonuna geldiğini söylemiş oluyor. Nitekim o, ukbaya taşınmak istiyor. 

Ukba aşkın ruh halinde yaşadığı ahiret dünyasıdır. O, mekandan kana 

taşınmak istiyor, zerre olup kesrete kavuşmak istiyor. 

Vücudnâmenin sonuncu mısraları vahdete doğru zerrenin ahiret 

yolunu yansıtıyor. İnsan öldükten sonra kendi bedenini dışarıdan 

seyrediyor. Onu nasıl ağlıyorlar, kefene sararlar, mezara koyarlar. 

  

 Koydular tabuta alıp gittiler. 

 Sürekli yer olan konut mevaya, 

 Verdi talkımımı molla, ulema, 

 Koydular kapısız, bacasız dama. 

 Kabir sıktı toprak çöktü azama. 

 Onda bildim ölüm gelim dünyaya. 

 O dem hazır oldu iki pehlivan, 

 Âteşli gürzle vurdular nagehan, 

 Gökten nida geldi değmeyin kule, 

 Abbas der kıl köprüye maruz kaldı, 

 Altı ateş, üstü ateş, kötü şey oldu. 

 Gibi geçti, gibi hırka ruş oldu. 

 Gibi ateşe nasip oldu, gibi ejderhaya.  

                  (Âşıklar. Cilt I., 1935: 113) 

 

Âşık Abbas bu satırlarda ukbaya gitmenin yolunu ressam gibi 

sanatsal levhâlârla gösteriyor. İnkir-minkirin - iki meleğin onu sorgu 

etmesi sahnesini vermese de, ateşli gürzle aniden vurmaları, kıl 

köprüden geçmek, kimin kaynar kazana düşmesi, kimin ateşten 

geçmesi, Âşık Abbas'ın da vahteti vücud’a yetişmesini bu mısralardan 

görüyoruz. Bu fikirlerde aşkın harabat şehrinin - uçmuş, dağılmış 

gönül dünyasının ötüp - geçen mekanı vardır. Bu yüzden âşığı harabat 

ehl-i adlandırmak mümkündür. Burada böyle bir efsaneyi belirtmek 

yerinde olacaktır. Günün birinde kuşlar Simurg kuşunu arayıp bulmak 

için yolculuğa çıkarlar. Birkaç yıl uçuyorlar, bu ziyaretten yorulup 

geri dönenler de oluyor, otuz kuş kalır, sonuna sadece bir kuş uçup 

Simurg'u bulmak hevesinden vazgeçmiyor. O gelip Kaf dağının 

eteğine konur, çok yoruldu, oturup bekliyor ki, Simurg gelecek, onu 

görecek. Bu, ibibik kuşu idi, tüylerini dökmüş, değişmiş, büyümüş, 

bin yıl sonra kendisi Simurg olmuş. Simurg kuşu olayını Âşık 

Abbas'ın ukbaya gitmesi, Allah'a kavuşması, belki ona âşık olması, 
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görmesi aşkı ile kıyaslarsak, sefere çıkan yolcuların da hiç de hepsinin 

Allah'a kavuşmasının mümkün olmadığı anlamında anlamak, 

kendisinin kendi içinde ona kavuşması gibi anlamak mümkün. Bu ise 

batıl düşüncedir. Tanrı tüm yarattıklarının kesretidir, biz ondan 

ayrıldık, ona kavuşacağız, onunla birlikteyiz, onun zerreleriyiz. Ukba 

aleminde bir zerrenin ışığına hasretiz. Bu ukba aleminde karanlığa 

düşmüş Âşık Seyyad’ın da ruhu sanki kadir mövladan, erenlerden, 

enbiyalardan, evliyalardan ışıklı bir yol istiyor. 

 Âşık  Seyyad diyor: 

  

 Gece-gündüz çağırdığım erenler 

 Kadir mövla, senden bir yol isterem, 

 Enbiyalar, evliyalar, erenler, 

 Kadir mövla, senden bir yol isterem.  

                   (Âşıklar. Cilt I., 1935: 72) 

 

- mısrada dizide tasavvuf görüşlerine ışık tutan görüşler vardır. 

Yol - tarikattır, gidilen yoldur, hem de begada karanlıktan ışığa giden 

yoldur. İnsan ruhu karanlıktan aydınlık dünyaya gitmek için yola 

çıkar, bu yolda mövlalardan, evliyalardan, erenlerden yardım istiyor. 

Bu, derin düşüncedir, bunu irfan izah edebilir. Âşık Seyyad hal 

ehlidir, o, vahdeti vücud’a kavuşmak için yol arıyor. Bu yolun 

başlangıcında aşk duruyor. Aşk olmazsa cisimler birbirini cazip 

etmez. Âşikin gönlünde aşk olmasa, mövlasına kavuşamaz. Demek ki, 

yol mecazi anlamda aşkı ifade ediyor. 

Seyyad yine diyor: 

  

 Ah çekerek ben gönlümü aktardım, 

 Gözyaşımla şecereler getirdim. 

 Seyyad diye sana mektup getirdim, 

 İçtim kırklardan kadeh, geldim.  

             (Âşıklar. Cilt I., 1935: 79) 

  

 Âşığın bir gönülden bin gönüle buta aldığı, aşkı ile kadeh içtiği 

Tanrı. Tanrısına vurulan, Vahdet’ten gözyaşları ile ayrılan, ondan aşk 

kadehini içen Âşık  ukba aleminden Yere geldiğinde tanrı sevgisini de 

kendisi ile getiriyor. Mevlana Rumi'den böyle bir olay yadigar kaldı: 

"Suçlu bir kişiyi bekçi melekler önünden ve arkasından meydana 

çekip, onu ceza yerine sürüklediler. O kişi onu tutup sürükleyenlere 
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fikir vermeden gözyaşlarını güz yağmuru gibi dökerek, yüzünü geri 

çevirdi. Sanki herhangi umut ediyordu. Birdenbire Allah'tan meleklere 

emir geldi:  

- Ona söyleyin ki, "Ey faziletsiz kişi! Kabahatlerinden siyah 

defterini görmedin mi? Daha neyi bekliyorsun? Boş yere durma!". 

 O kişi bu uyarıya karşılık verdi: 

- Rabbim! Biliyorsun ki, söylediğinden yüz, bin kat kötüyüm. 

Ama şimdi iyi ve kötü işlerimi, iman ve küfrü bir yana bıraktım. Ben 

idolüm günahlarıma rağmen, lütuf ve inayetine büyük umut bağladım. 

Kendi davranışlarıma değil, merhametine sığınıyorum. 

 Bu bende böylece haddini bilip, suçlarını itiraf edince, ilahi 

meğfiret tadına vardı. Rahman ve Rahim olan ona buyurdu ki: 

- Ey melekler! Onu benim hüzuruma getirin: Çünkü onun kalp 

gözü umut ve niyazdadır. Ben de onun günahlarını af edip, onu 

bırakım. Hatalarını silim. Lütufumdan hoş bir ateş yakayım ve bu 

ateşin en küçük kıvılcımı günahı da, kusuru da yaksın (Caferov, M., 

2009: 77 - 78). 

 Rivayetteki tanrıya olan insan aşkı ile Âşık Seyyad'ın Allah'a 

olan sevgisi Rabbine yaptığı mektup ile örtüşüyor. 

 Seyyid Yahya Bakuvi diyor ki, Ebu Hüreyre (r.a). Resulullah'ın 

şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Hz. Davut (s.a.s). Rabbine 

müracaat ederek: Rabbim! Her melik'in hazineleri vardır. Senin 

hazinelerin nerede"? Diye sordu. Allah (r.r.) şöyle cevap verdi: 

"Ey Davud! Benim öyle bir hazinem vardır ki, arştan daha 

büyük, kürsüden daha geniş, melekutdan daha süslü, cennetten daha 

tatlıdır. 

 Bu hazine'nin yeri marifettir, göğü imandır, güneşi şevktir, ayı 

sevgidir, perdesi Yegindir. 

 Bu hazine'nin dört esası vardır: Bunlar tevekkül, tefekkür, üns 

ve zikirdir. 

 Bu hazine'nin dört kapısı vardır. Bunlar bilim, helm, sabır ve 

rizadır. 

 Dikkat edin! Bu hazine kalbdir" (Bakuvi, S. Y., 2013: 109). 

 Hz. Peygamber (s) buyuruyor: "Yegin sahibi olmanın 6 alameti 

vardır: 

1. Gerçek üzerinden Allah'a kesinliği olsun ve O’na iman 

getirsin. 

2. Kesinliği olsun ki, ölüm haktır ve ondan korksun. 

3. Kesinliği olsun ki, Kıyamet haktır ve utançtan korksun. 
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4. Kesinliği olsun ki, cennet haktır ve kendini muhasebeciye 

etsin. 

5. Kesinliği olsun ki, cehennem haktır ve ondan kurtulmak 

çabasını tecelli etsin. 

6. Kesinliği olsun ki, hesap haktır ve kendini hesaba çeksin". 

Böylece söyleyebiliriz ki, Yegin - imanın kemal derecesinin en 

üstünü ve en yüksek insani fazilettir (www.deyerler.org).  

 Ozan şiiri de bu marifet ilminden faydalanır. Âşık sanatında 

Allah'a giden yolun 4 anahtarı, 4 kapısı, 4 esası vardır. Âşık Abbas 

Tufarkanlı da "Ayrıldım" koşmasında vahdeti vücut felsefesini 4 

esastan, 4 kapıdan geçirerek kendi lirik duygularını şöyle tasvir 

ediyor: 

  

 Ay arifler, kanlı felek zulmünden, 

 Akrabadan, kardeşten, elden ayrıldım. 

 Ferhat gibi çektim Şirin kahrını, 

 Cıga pervaz etti, telden ayrıldım. 

  

 Bir canım var yar yolunda sadağa, 

 Bal belenip dile, dişe, dudağa, 

 Ne süredir bahçıvan idim bu bahçeye, 

 Dermedim gonçasın, gülden ayrıldım. 

  

 Abbas der yar acısı kötüdür, 

 Kimseye gösterme, Allah, amandır! 

 Kınamayın elif keddim yaydır! 

 Dudak kaymak, dili baldan ayrıldım.  

           (Âşıklar. Cilt I., 1935: 14 - 15) 

 

Dikkat edilirse, bu kalp hazinesinin 4 kapısının - bilim, helm, 

sabır ve rıza olduğunu görebiliriz. Bu, Âşık Abbas'ın tasavvuf 

bilimidir. Âşık Abbas'ın bilim hazinesinin yeri de marifettir, kendi 

imanında kamildir, muhabbet perdesi Yegin ile kaplıdır ve âşığın aşkı 

melekutdan daha süslüdür, onun elif keddi arştan daha büyüktür, 

kürsüden daha geniştir, kaymak dudağı, bal dili cennetten daha 

tatlıdır. 

 Âşık Abbas Tufarganlı yaratıcılığında vahdeti-vücuda ermek bir 

şiirsel karakter gibi bazen doğrudan, bazen de dolaylı olarak 

http://www.deyerler.org/
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sunuluyor. "Başlama" koşmasında da vahdeti vücud’a kavuşan âşık 

imgesini yaratmaya âşığın dini-irfani bilgileri yardım etmiştir. 

  

 Abbas der perim nigabı attı, 

 Cemal'in gösterdi günüm gecikti. 

 Beyaz yüzünde puanların mısır'ı - nobatdı 

 Sekiz cennet o rizvane yetişir.  

              (Âşıklar. Cilt I., 1935: 19)  

 

Abbas'ın dilinden ikinci mısrada denilen "Cemal'in gösterdi 

günüm gecikti" cümlesinde Hz. Ali'nin adına söylenen rivayette 

nigabla gezen hazretin kendi cemalini göstermesi ile onun tarafından 

günün 3 kez geri dönmesini ve âşığın sekiz cennetli rizvana (Allah'ın 

adıyla) ermesini, vahdeti vücud’a kavuşan âşığın imgesinin 

yaratılmasını görüyoruz (Rivayette tasvir ediliyor ki, demirci'nin 

karısına gözü düşen şah bir gecede 40 bin çivi hazırlanmasını 

emreder. Bu işin bir gecede mümkün olmayacağını gören demirci 

ağlaya aylaya Hz. Ali'yi yardıma çağırıyor. Hz. Ali günü üç defa 

öğleden geri alıyor. Demirci işini yerine getiriyor. 

Bu motifin tersi olan yardan, aşktan, dilber'den ayrılmayı Âşık 

Necef de "Ayrıldı" garaylısında kendine dert ediyor. Bu - âşığın 

sevdiğinden ayrılığı öyle dert motifidir. 

  

 Mecnun gördü ağasını, 

 İçdi aşkın badasını, 

 Çekti Leyla cefasını, 

 İntizarından ayrıldı.  

           (Âşıklar. Cilt I., 1935: 325) 

 

Bu, neyin hem de ayrılıktan şikayetine benziyor. "Bu neyin 

neler söylediğini can kulağı ile dinle, o, ayrılıklardan şikayet 

etmektedir. Ney kendine özgü bir dille, hal diliyle diyor ki, beni 

kamışlıktan kestikten beri feryadıma erkek ve kadınlar bağırıp 

ağlamaktadır. Ancak beni dinleyen her insan beni anlayamaz. 

 Beni anlamak, beni duymak için ayrılık acısı çekmiş, gönlü 

yaralanmış bir insan isterem ki, dertlerimi ona anladım. Aslından, 

vatanından ayrı düşmüş, oradan uzaklaşmış insan orada geçirdiği 

güzel sırasında arar, o zamanı yeniden yaşamak ister, ayrıldığı 

sevgiliye tekrar kavuşmayı arzu eder..." (Caferov, M., 2009: 103). 
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Burada ney kendi nefsani arzularından kurtulan, ilahi sevgi ile dolan 

kamil insanın sembolüdür. 

  

 Gel, Necef'in dini, imanı, 

 Sana kurban tatlı canı, 

 Uçuyordu tülek terlanı, 

 Kendi dilberinden ayrıldı.  

           (Âşıklar. Cilt I., 1935: 325) 

 

Bu bentte âşık küllden (evreninden) ayrılan şirin canın tülek 

terlan gibi olmasını kutluyor. Burada âşığın şikayeti neyin şikayetine 

benziyor. Burada ney ayrılığın kamıştan olmasından, dolayısıyla onun 

ağlamasını insanların duymamasından şikayet ediyor. 

 Âşık Muhammed Varhiyanlı'nın yaratıcılığında da tasavvuf 

düşünceleri sanki ilahiden verilmiş gibi etki bağışlar. Âşık  yazıyor:  

  

 Uyumuşdum, ani geldi üstüme, 

 Bir kevser dolu, bir kevser yarı, bir kevser az. 

 Üç murat'ı onda edindim destime, 

 Bir kevser kemal, bir kevser sohbet, bir kevser söz.  

                   (Âşıklar. Cilt I., 1935: 139)  

  

 Bu bentten görüldüğü gibi âşık kendisine verilen 3 aşk 

kevserini nuş ederek kemale eriyor, bir kevser sohbettir, yani kendini 

tanıtma, kendini ifade etmektir, bir kevser sözdür, dünyanın başlangıcı 

da kelimedir, kemal marifet mertebesidir, sohbet marifet mertebesidir. 

Dolu olan kevser şeriattır, yarı olan kevser tarikattır, az olan kevser ise 

gerçektir. "Bu üç bölümün her birinde de yedi unsurdan oluşan üç 

bölüm var ki, bunları da yazar (Seyyid Yahya Bakuvi) maden olarak 

adlandırıyor - bunların toplam yirmi bir husustur. Ruhani yedi nokta 

önergesi ile birlikte makamların nihai sayısı 70'e ulaşıyor (Bakuvi, S. 

Y., 2013: 93). 

Seyyid Yahya Bakuvi yazıyor ki, tasavvuf şeriatın yirmi bir 

makamının ilmini bilip, amelini yerine getirirse, yirmi bir makama 

ulaşır ki, o zaman amelün bil-erkan-i (erkan ile amel) yerine getirmiş 

olur. Böylece şeriata ait olan makamları tamamlayarak tarikata kadem 

basar. Onda hem tarikatın yirmi bir ilmini bilip, amelini icra ederse, 

yirmi bir makama ulaşır ki, böylece amelün bil-külub (kalp ile amel) 

hasıl olur. Böylece, tarikata ait olan hususları da tamamlayarak 
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gerçeğe ayak basar. Onda hem gerçeğin yirmi bir makamının ilmini 

bilip, amelini ederse, bu yirmi bir husus da tamam olsa, amelün bil-

gerçek (gerçek ile amel) hasıl olur. Bundan sonra daha yedi makam 

kalıyor ki, buna da ruhani makam denir. Bunun da ilmini bilip amelini 

ederse, amelün bir-ruh (ruh ile amel) hasıl olur ve böylece yetmiş 

makam tamamlanıyor. O zaman sufi "Meşajuk" unvanını almaya hak 

kazanıyor (Bakuvi, S.Y., 2013: 93). 

Âşık Muhammed Varhiyanlı'nın şiirinin sonraki bendinde "Bir 

kevserin yanak, bir kevserin köşe, bir kevserin de yüz" düşüncesinin 

"Bir kevser kemal, bir kevser sohbet, bir kevser söze ait tasavvufi 

anlamlar ifade ettiğini, "Allah, Muhammed, ya Ali" isimlerine ait 

epitetler olduğunu görüyoruz. Son bentte ise âşık onu yüzen derdin üç 

şey olduğunu, aşk kevserinde buta aldığını, bir kevser ateşten 

alevlenip yandığını, bir kevser kortan yanmış küle döndüğünü 

belirtiyor: 

  

Muhammed'im, bu dert beni sınsırır, 

Sıfatım bilmez, her yetenler dindirir, 

Üç şey vardır ebedi beni yakıyor, 

Bir kevser aşk, bir kevser ateş, bir kevser kör.  

                 (Âşıklar. Cilt I., 1935: 139)  

  

Görüldüğü gibi âşık ruhani makama yetişmiştir, amelün bir-ruhu 

elde etmiş olup, 70'inci makama ulaşmıştır. 

Âşık sanatında vahdeti vücut şiirsel karakter olarak 

oluşturuluyor. Âşık şiirlerinde vahdeti vücut sözün metin altı işareti 

olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, nurun ışığı olarak tasvir edilen 

sembolün ışıkla, nurla bağlılığı karakterin anlambiliminde yaşıyor. 

Şair Vali’nin "Gelir" muhammesinde belirtilen son mısralarda 

pervanenin çırağın ışığına çakması veya çırağa kavuşması sembolik 

anlam taşıyor ve vahdeti vücut felsefi eğitiminde Allah nurunun ışığı 

ile birleşmek içeriğini yansıtıyor. 

Şair Vali diyor: 

  

 Taze can, işvesi kan, 

 Görenler oda yakılır. 

 Pervanedir Şair Vali 

 Alışan çırağa geliyor.  

           (Âşıklar. Cilt I., 1935: 223) 
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  Şair Vali "Gelir" muhammesinde de ruhun bedenden çıkarak 

tanrısına kavuşmasını şiirsel dille güzel geline âşık olanın sevgilisine 

kavuşmasını Allah'a kavuşma olarak değerlendiriyor. Şair Vali diyor: 

  

 Âşık Vali, sen sarrafsın sahip cemal'den öterin, 

 Dal, lam, sindir ismin gören kanısan gevherin, 

 Can alır şehla gözün, canlar aldıktan beşerin, 

 Cisimde bir insansın, meleke benzer sıfatın, 

 Ruh çıkar bedenden, sen verirsen izin, gelin.  

                           (Âşıklar. Cilt I., 1935: 224) 

 

Şair Ağacan'ın sufi - irfani görüşmelerinde de geleneksel olarak 

tasavvuf felsefesinin derinliklerine sahiplenmesine rastlanıyor. Onun 

Dollu Mustafa ile atışmasında irfani bilgiler yerindedir. Bu atışmada 

Dollu Mustafa Şair Ağacan'ın bilgisi karşısında dayanamayarak teslim 

oluyor. Eğer biz Dollu Mustafa ile Şair Ağacan'ın bilgini 

karşılaştırmış olursak, onların her ikisinin irfani bilgileri ölçüye 

gelmez. Dollu Mustafa da âşık şiirinde özgün şerefli yer tutuyor, irfani 

bilgilerini Âşık Alesger'den, Molla Cuma'dan, Âşık Abdulla'dan, Âşık 

Mustafa'dan ve diğer âşıklardan öğrenmiştir. Şair Ağacan ile atışmada 

Dollu Mustafa soruyor: 

 

O kimdi sadece gitti karanlığa, 

Onun gitmesini neye yazdılar? 

Birkaç bin cinleri kırdı bitti? 

Tarikat kelimesini neye yazdılar?  

            (Âşıklar. Cilt I., 1935: 194) 

 

Dollu Mustafa'nın atışmadaki diğer soruları da onun irfan ehli 

olduğunu gösteriyor. Örneğin: 

  

Kim okudu dürr kelamı, 

O kimdi, kiminle geldi selami? 

Peki kimdi ezel çekti kalemi? 

Arşın perdesinde neye yazdılar? 

  

O kimdi haktan gitti barata, 

Mustafa istemiyor eylesin hata, 

Peki kimin şanına geldi el-eta (armağan), 
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Arşın perdesinde neye yazdılar?  

          (Âşıklar. Cilt I., 1935: 194) 

  

- satırlarından bilinir ki, Dollu Mustafa tarikat kelimesinin neye 

yazıldığını, Cebrail'e Hakk’tan selamün geldiğini, Hakk’tan baratın 

erdiyini çok iyi biliyor. 

Atışmanın taleplerinden anlaşılıyor ki, karşı taraf da kendi 

bilgisine güvenerek, üstat âşığın meydanına girmiştir. Dollu 

Mustafa'ya verilen cevaplar Şair Ağacan’ın aldığı eğitimin derinliğini 

gösterir. Atışmanın sonunda Şair Ağacan’ın bilgiyi daha da ortaya 

çıkıyor. Şair Ağacan diyor: 

  

 Bir çölde beş derviş oluştu, 

 Onların taht üstte hub kararı var. 

 Bir bedende doksan iki el gördüm, 

 Beden bir, gerden üç, beş de seri var.  

              (Âşıklar. Cilt I., 1935: 195) 

  

 Diğer bentlerde de Şair Ağacan'ın derin irfani bilgiyi açık 

görünüyor. 

 

80 bin molladı, 80 bin seyyid, 

80 bin biyaban, 80 bin meyit. 

Bir zeminde gördüm 80 bin şehit 

80 bin şehidin bir mezarı var. 

 

Ağacan okur sana bir aya (ayet), 

Muhammed hangi gün geldi dünyaya? 

Sayın Ali nerede düştü sevdaya, 

Ya diyen kim olup ne hesabı var? 

              (Âşıklar. Cilt I., 1935: 195)  

  

Şair Ağacan tarafından bu şiirde Hz. Ali'ye yaranmamıştan önce 

temiz zatının 3 isimde mevcut olduğunu yazıyor. "Ya" O’nun ilk 

adıdır, "Havendigar", "Şahhoşin" ise sonraki isimlerdir. "Ya" ismi 

Allah'ın mazharı, zatı, tecellası hesap edilen kişilerin isimlerinin 

önüne eklenir (Salim, F. 2010: 153). "Ya Ali" sözüne de irfani açıdan 

bakıldığında O’nun diğer adı gibi görünüyor. Görülüyor ki, 

bektaşilikde Hz. Ali'ye "Ali Allah'tır" denmesi de buradan uyandır. 
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Derviş takkesinin bir müridi mürşidinden Allah, Muhammed (s) ve 

Ali'nin farkını sorunca onun cevabı şöyle oluyor: "Oğlum, üçü birdir, 

biri de üçtür. Bir desen günahtır. Çünkü Allah Allah'tır, Ali de 

Allah'tır. Muhammed hem onun kuludur, hem de onun mürşididir. 

İkisi birdir. Ama aslında üçü birdir. Biri de üçtür. Baş, vücut, bacaklar 

gibi" (Kazımoğlu, M., 2006: 56). 

Tüm bu denilen sufi - irfani düşüncenin âşık şiirinde yansıması 

şunu gösteriyor ki, tasavvuf felsefesi üstat sanatçılarımızın 

yaratıcılığına yabancı olmamış, onların her zaman ehl-i - hal olmasına 

yardım etmiştir. 

Âşık  şiirinde Hakk Âşıklığı düşüncesi 

Âşık sanatının gelişmesinde âşıklığın önemli rolünü teşkil eden 

sanatçı üstatların yaratıcılığı temel rol oynuyor. Âşık  sanatının 

tarihine baktığımızda görürüz ki, ozan sanatının tarihinin sona ermesi 

ile ilgili olarak, yeni dini-manevi birliğin temsilcisi gibi âşıklar 

meydana gelmeye başladılar. İslam ideolojisini kabul etmek istemeyen 

ozanlar bu etkiden yan kaçmak için ücralara çekiliyor, orada kendi 

mitolojik kahramanlık destanlarını yaymakla meşgul oluyorlardı. 

Onlara ücralarda varsaklar, yanşaklar denmesi de ozan yaratıcılığının 

sona ermesinin göstergesi oluyordu. Çoğu zaman bu ozan isimleri 

onlara karşı tutumu gösteriyordu. Hem de sarayın yeni oluşan âşık 

sanatı himaye etmesi ozan yapıtını tehlike karşısında koyuyordu. 

Ozanlar eski türkçülük fikirlerinin koruyucusu olsalar da, yeni şiirin 

taleplerine uyuma bilmiyorlardı. Bu nedenle siyasi iktidar ozançılığa 

kendi taraftarı olarak baka bilmiyordu. 

Ozan yaratıcılığı ile âşık yaratıcılığını kıyasladığımızda ozan'ın 

âşığın yetişmesinde rolünü inkar da etmek olur, âşığın ozan 

yaratıcılığı gelenekleri üzerinde yetiştiğini de söylemek mümkün. H. 

İsmailov ozan yaratıcılığından âşık sanatına geçişte Ata, Baba, Dede 

isimlerini atalar kültünün nominativ işaretleri olarak sunuyor. Ata’nı 

ilkel toplumda topluluk başkanı, tanrıçılık döneminin patriği, Baba 

kelimesini çözün edilmiş tanrıçı baba, tanrıçı derviş, Dede’yi sufi 

derviş, sofu güven taşıyıcısı olarak veriyor (İsmailov, H., 2002, 64). 

Ozan yapıtındaki üstat sanatçılara da Ata sözü şamil edile bilir. 

Örneğin Korkut Ata. Bu isim eski sanatçının dünya görüşüne, 

yeteneğine, evliyalılığına, sanatına verilen addır. Ata adının Dede’ye 

doğru sürekli gelişmesi onun yaratıcılığında da kalite değişikliğine 

neden oluyordu. İslam düşüncesini, tarikat yolunu kabul edenler kendi 
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yapıtlarında ozan'dan âşığa geçiş yapa biliyorlardı. Bu ozan sözündeki 

oz- parçacığı ile âşık sözündeki aş- parçacığının farklı anlamlar 

verdiğinde de ortaya çıkabilir. Bugün oz- isminin taşıdığı anlam belli 

olmasa da, onun türkü, boy sözüne paralel olarak işlendiğini düşüne 

biliriz. 

Ayrıca aş- sözünün türkü anlamı verdiğini aynı mantıkla izah 

ede biliriz. Bugün özbek edebiyatında aşule sözünün türkü olduğunu 

doğrulayan çeşitli görüşler vardır. Aşule bayatı, melodi, hava, aşuleçi 

- şarkıcı anlamlarında da kullanılmaktadır. 

 Aşuleçiye, âşıkçıya Azerbaycan âşık sanatında verilen âşık 

adının taşıdığı irfani - sufi adın aşk kelimesi ile ilişkilendirilmesi M. 

H. Tahmasip'e aittir. Aşk kelimesinin âşık sözüne dönüşümü yeni sufi 

- felsefi dünya görüşmede Allah'a âşik anlamında daha itici 

görünüyor. Allah'a âşik adının tasavvuf şiirinde Hakk âşıklığı 

adlanması da âşık  sanatının gelişmesinde olan nitelik değişmelerinin 

sonucu olarak ortaya çıkıyor. Allah'a âşik  sufi doğal olarak destanda 

çok kolaylıkla Hakka âşik, Hakk âşikine dönüşe bilir. Âşık şiirinde 

sadece destan yaratıcılığında Hakk âşığı terimine rastlanıyor. Yani 

Kurbâni'nin, Hasta Kasım'ın, Sarı Âşığ'ın, Âşık Abbas 

Tufarkanlı'nın... Âşık Alesger'in Hakk âşığı olmasını onların adına 

katılan destanlardan da görmek mümkün olur.  

Üstat âşıkların, Hakk âşıklarının öğrencileri tarafından onların 

aşk maceralarına aşk destanlarının katılmasını dikkate alırsak, oradaki 

şiirlerin asıl üstat âşıklara, Hakk âşıklarına ait olduğunu söyleyebiliriz. 

XVI. Yüzyıldan başlayarak "âşık" ve "âşik" kelimesi aynı anlamdaş 

içerikte işlendiğinden, sonraki âşık sanatında sadece âşık adından 

kullanılmıştır. Hakk âşığı mucizeler yaratan âşıktır, onların mucizeleri 

hakkında diğer âşıklar meclislerinde bahsediyorlardı. Burada bir amaç 

vardı, oyuncu âşıklar Hakk âşıklarının nüfuzunu halk arasında 

artırıyorlardı. Onlar âşık şiirinin karmaşık  biçimlerinde yazıp - 

oluşturmayı başarıyorlardı. Ve epik eserlerde kendilerinin şiirlerini de 

ifa ediyorlardı. 

 Hakk âşıkları vahdeti vücud’a ulaşmak yolunda kendilerini 

hakk âşığı sayıyorlardı. Ve bu adla da deniyorlardı. Allah'ın koruyucu 

fonksiyonu da otomatik olarak Hakk âşığına şamil oluyor. "Hak 

âşığına zaval yoktur" deyiminde de bu görüş gizleniyor, onu her 

beladan Allah ve halk korur.  

Hakk âşığı olmak için aşik ve sevgilisi kutsal kişilerden buta 

almalıdırlar. Hakk âşığının seçilmesi insanın ruhani bağlılığından 
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bağımlıdır. İstenilen kişi Hakk âşığı mertebesine ulaşamaz. Bunun için 

seçilen insanın maddi-manevi doğası, Allah'a bağlılığı esas alınır. 

Destanlarda buta verilen kişi önce çok zayıf, cılız, hasta olarak tasvir 

ediliyor. Çoğu zaman butani veren kutsal Hızır, Hz. Ali, kutsal 

erenler, dervişler ve kırklardır. Butanın verilmesinden sonra âşığa 

sevmek vergisi veriliyor. Aslında sevmek vergisi kahramana Allah'ı 

ilahi aşkla  sevmek için verilir. Destanlarda Allah'a olan sevgisi 

butanın karşılığı olan kızlar kendi duygularında ifade ediyorlar. Hakk 

âşığı olmak için kahramanlar sınavlardan geçmelidirler. Bu aşamadan 

geçtikten sonra onun, yahut onların Hakk âşığı olduğu kabul ediliyor. 

Onlar vergili denir. Örneğin, Âşık  Garib’in Hakk âşığı olmasını akan 

nehri durdurması onaylıyor (SMOMPK, 1892: 173 -  229). Âşık  

Garip 86'cı türküde akan ırmağa bakarak ona yol vermesini rica 

ediyor. 

Âşık Garib’in Hakk Âşıklığı. "Âşık  Garip" destanında Resul’ü 

Şahseneme buta veren derviş'tir. Buta almadan önce Resul zayıf ve 

iradesiz bir genç olarak tasvir ediliyor, buta aldıktan sonra becerikli 

bir gence dönüşüyor. M. H. Tahmasip yazıyor ki, rüyada buta almak 

kahramanın iç alemini, tüm varlığını kökünden değiştirir, onu 

tamamen yeni içerikli, yeni anlamlı bir insana dönüştürüyor. Hatta 

çoğu destanlarımızda kahramanın butadan önceki benliği ile butan 

sonraki gururu birbirine tam anlamıyla aykırı olur (Tahmasip, M. H., 

1972: 79). Folklor metinlerinde de inisiyasyondan (ölüp dirilmeden) 

geçen kahramanlar bir statüden diğerine geçerken yeni özelliklere 

sahip olur. Bu süreci Resul da geçmelidir ve bu sırada onun Hakk 

âşikliyi aşk açısından onu değiştirir. Resul’ün Tiflis kentinde 

karşılaştığı yaşlı kadın imgesi ile görüşmesinden sonra adını Garip 

koymasının şahit oluyoruz. Bu ad "garip" (ıssız) anlamında anlamsal 

içerik taşıyor. Yaşlı kadın dünyanın sembolü, Resul da bu dünyada 

kimsesi olmayan bir misafirdir. 

Hakk âşıklığının bir özelliği de şudur ki, sazda asla ifa 

edemeyen, söz koşa bilmeyen insan derin bilgili âşığa dönüşüyor. 

Bunu Garib’in Tiflis'te kahvehana'da Güloğlan’la atışmasından 

görmek oluyor. Garib’in söylediği derin anlamlı sözleri açmak 

Güloğlan için zor olduğundan cevabını da kendisi anlatır. Bu tür aşk 

destanlarında butaların karşılaşması sahnesi âşıkların hem de ayrılma 

makamı demektir. 

Hakk âşığının denenme aşamalarına bütün aşk destanlarında 

rastlanır. Bu sınanma Hakk âşığının sevgisine sadık olduğunu 
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gösteriyor. Güloğlan Âşık Garib’in sevgisi yolunda duran bir engeldir. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanındaki "Beyrek'in boyu"nda Yalancı 

oğlu Yalıncık Beyrek'in güya kana bulanmış gömleğini getirerek 

Banıçiçek'e nasıl sahiplenmek istiyorsa, "Âşık  Garip" destanında da 

Güloğlan yalandan Garib'in kana bulanmış gömleğini getirip 

Şahsenem'e veriyor. 

Bu destanın Sultana Mammadova seçeneğinde Âşık Garib'in 

babasının gözleri sonradan kör olmuştur. Burada ise Garib'in 

annesinin sonradan kör olması, Hızır'ın Garip'e "atımın ayağının 

altından bir avuç toprak al, sür annenin gözüne, iyileşsin" demesi, "er 

kadının düğününde" motifi vs. onun Hakk âşığı olduğunu ispat etmeye 

yönelmiştir (Tahmasip, M. H., 1972: 7 - 62). 

 Nevruz'un Hakk Âşıklığı. Nevruz adı âşık yaratıcılığında 

"Nevruz ve Gendab" destanı aracılığıyla tanınmıştır. Destanda 

Nevruz'un Hakk Âşıklığı rüyada bir nurani derviş'in ona aşk kadehi 

içirmesinden sonra başlıyor. Belli oluyor ki, Nevruz'a kadeh içiren 

derviş Hıdır İlyas. Nevruzun Hakk Âşıklığı varilin, sisin, dumanın ve 

çisentinin uzaklaşıp Nevruz'a izin vermesinde görünüyor. Hakk âşığı 

olması Nevruz'a birkaç kızın çevresinden Gendab'ı tanımasına yardım 

ediyor. Destanın üstat âşık  tarafından düzülüp - koşulduğunu dikkate 

alarak, Nevruz isimli Hakk âşığının kişiliğini şartı olarak kabul 

ediyoruz. 

 Diğer destanlarda gördüğümüz Hakk âşığı imgesi "Nevruz ve 

Gendab" destanında tam olarak yansımıyor. 

Dede Kerem'in Hakk Âşıklığı. Destan yaratıcılığında Kerem 

adı acımasız âşık kimi kalmaktadır. Diğer kahramanlar gibi sevgilisi 

ona buta verilmemiştir. Meryem ve Mahmud: Bu isimlerin kökünde 

hıristiyanlık ve müslümanlık dini inançları yatmaktadır. Destanda 

tasvir edilen sevgililer tüm dini aidiyetten yüksükte durmak için 

kendilerine Aslı ve Kerem isimlerini seçmişlerdir. Mahmud 

Muhammed adının kökten değişen bir biçimidir. Aslı ve Kerem şartı 

olarak seçilmiş adlardır. M. H. Tahmasip ise yazıyor ki, "bizce, bu 

destanın "yazarı", yaratıcısı olan Kerem Dede kendi zamanının âşık  

tarzında yazan şairleri, dedeleri içerisinde kendi  bilgisi ile de 

diğerlerinden farklı bir sima imiş. O, Nizami’den de, arap 

rivayetlerinden de haberdar imiş" (Tahmasip, M. H., 1972: 300 - 301). 

M. H. Tahmasip, İ. Abbaslı, K. Namazov ve başkaları onun adının 

ozan Mahmud olarak tarihi kişi olduğunu belirtiyorlar. Destanda buta 

vermenin olmaması, Kerem'in Hakk âşıklığının zayıf olması bile 
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düşünmeye temel veriyor ki, destanın ilk seçenekleri VII – VIII. 

Yüzyıllarda müslüman türkle hıristiyan türkün karşı karşıya durduğu 

zamanlarda oluşmuştur. Bize öyle geliyor ki, Dede Kerem Hakk âşığı 

adı verilen ilk sanatkârlarımızdandır. Destanda buna işaret eden bazı 

olgular da vardır. Örneğin, Alvız dağı ile sohbette Kerem'in söylediği 

sözler ve dağın Kerem'e ve Sofi'ya izin vermesi, yine başka bir dağın 

üzerindeki sis ve çisentiye onun söz söylemesi (Azerbaycan 

destanları. 5 ciltte. Cilt II., 1966:  76 - 81), Kerem'in ölmüş veya diri 

adam için cenaze namazı kılmaya götürülmesi, tabuttaki insanın artık 

diri değil, ölü olduğunu söylemesi (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. 

Cilt II., 1966: 99) onun gaybdan haber vermesine, hakk âşığı olduğuna 

herkesi inandırır. Kerem'in Hakk âşığı gibi denenmesi Aslı’nın sırtına 

giydiği donun düğmelerinden kopan kıvılcımın Kerem'i yakması, kül 

etmesi ile doğrudan ilgilidir. 

Âşık Abbas'ın Hakk Âşıklığı. "Abbas ve Gülgez" destanında 

Âşık  Abbas'ın buta alması tasvir ediliyor. Ona buta veren, aşk kadehi 

içiren Hz. Ali'dir. Butası ise Tebriz'de Mehmet bey’in kızkardeşi 

Gülgez hanım'dır. Abbas'ın Hakk âşıklığında masallardan gelen 

motifler de vardır. Masallarda da borçlu olan adamı insanlar 

dövüyorlar. Masal kahramanı onun borcunu verip, kişilerin elinden 

alıyor. Âşık Abbas da Tebriz'e giderken yolda dövülen Kanber isimli 

kişinin 1 manat borcunu verip kurtarıyor, onunla siğe kardeş oluyor. 

Âşık Abbas'ın Hakk âşıklığı Âşık Hüseyin'le atıştığı zamanda ortaya 

çıkar. Âşık Hüseyin'in tasavvufla ilgili sorduğu soruların cevabında 

Âşık Abbas kendini Hakk âşığı gibi onaylıyor. Âşık Senan ile de 

atışmasında Âşık Abbas'ın cevabı Hakk âşıklığına kanıt olarak 

veriliyor. Onun butası Gülgez Peri'dir. Bu isim sembolik olarak 

seçilmiştir. Peri adı Gülgez hanım'a Tanrı’nın onuruna verilmiştir. 

Hakk âşıklığı ise Âşık Abbas'ın sazının, sözünün kudretini ifade eden, 

Hakk’a bağlı sanatçı olduğunu kanıtlayan mavera unvandır. Aşağıdaki 

mısralar da onun söz bilicisi olduğunu kanıtlıyor: 

 

Gönül bir canan'ın sevdasındadı, 

 Cisimde insandı mahi - enverdi, 

 Boynu arzular bahçede bülbül, 

 Bilmiyorum süsendi ya senuberdi. 

  

 Çoğu âşıklığı kolay şey sandı, 

 Cefasını gördü, çok çabuk usandı, 
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 Abbas bir peri’nin ateşine yandı, 

 Görenler dediler: bak, semenderdi.  

              (Âşıklar. Cilt I., 1935: 130) 

  

 Bu mısralarla Âşık Abbas kendisinin Hakk âşığı olduğunu 

kanıtlıyor. Bu destanda Hakk âşığının sınavlardan geçtiğini 

görüyoruz. Birinci engel vezirdir, o, Gülgez Peri'ni oğluna almak 

istiyor. Onun gönderdiği kadının Peri hakkında kötü niyetle söylediği 

sözler, yaptığı ameller buta alanları doğru yoldan çıkara bilir. İkinci 

engel Şah Abbas'ın Deli Becan'ı Peri’nin peşine göndermesi ve 

kendisine istekli etmek arzusudur. Âşık Abbas'ın kuyuya sokulması, 

kuyunun başındaki ağır taşın Hz. Ali tarafından kaldırılması, âşığın 

kurtarılması ona olan sevgisinin sonucudur. 

Âşık  Abbas'ın zehir dolu kuyuya sokulması, gaybdan gelen 

sesin sahibinin yardımı ile kuyudan kurtulması ve diğer olaylardan 

selametle çıkması onun hakk âşığı olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

Âşık  Abbas XVII. Yüzyılda yaşamıştır. 

 Âşık  Seyyad'ın Hakk Âşıklığı. Hummat Alizade'nin yazdığı 

kayıtlara göre, "Seyyad eski âşıklardandır. Hakkında doğru tarihi bilgi 

yoktur. Fakat ihtiyar üstat açıkların bildiklerine göre, Seyyad Herat”lı 

Hoca Hidayet'in oğludur. Zihinli olup az zamanda çok ders okuduğu 

için mollanın hoşuna gitmemiş. Bu nedenle molla onu okuldan 

kovmuş. Seyyad sonraları da demirci ve saraç öğrencisi olmuş. 

Burada da ustalarını geçmiştir. Bu nedenle yine ustaları tarafından 

kovulmuştur. Seyyad bunların sonucu olarak, çok fikir çekiyor, bir 

yana çıka bilmiyor, evlerinde kalıyor. Gece-gündüz hayale dalar ve 

uyuyormuş. Yine bir gece uyumuş. Kimar şehirli Ferruh Mirza'nın 

kızı Sedet hanım'ı rüyada görür. Ona delicesine âşık olur. Seyyad 

kızın peşinden gidiyor, başı acılar çekiyor, zindanlara atılıyor, zulüm 

görüyor. 

Nihayet, sevgilisini ele geçirip sevgisine ulaşır. Seyyad masalı 

halk arasında çok yaygın bir masaldır" (Âşıklar. 2 ciltte. Cilt I., 1935: 

71). 

 "Seyyad ve Sedet" destanında Hakk âşıklığının yolu baba - 

annesine derviş'in verdiği almadan başlar. Derviş hem de onun buta 

verenidir. Hakk âşığı’nın butası Girman şehrinde Ferruh Mirza'nın 

kızkardeşi Sedet hanım'dır. Tüm Hakk âşıklarının yolu aynıdır. Onlar 

kendi buta ardından yola düşerler. İlk engelden başlamış sonuna kadar 

bu âşıklar sınavlardan geçerek butalarına kavuşuyorlar. 
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 Destanda Âşık Seyyad defalarca deneniyor, hatta onu öldürmek 

istiyorlar. Seded'i Mahmud han'a ere veriyorlar, Mahmud han ansızın 

ölür, Ferruh Mirza ablasını Mahmud han'ın küçük kardeşi Muhammed 

han'a ere vermek istiyor. Fakat Âşık Seyyad'ın Hakk âşığı olması, 

çeşitli zorluklardan geçmesi, bütün bunlardan sonra uzun yıllardır 

yüzünü görmediği babası Hoca Hidayet ile görüşmesi ve babasının 

ısrarı ve yardımıyla âşık ve mâşukun düğünü gerçekleşiyor. 

 Bütün aşk destanlarında olduğu gibi, burada da arsayı üç kısma 

ayırabiliriz: 

1. Kahraman kendi vatanında olurken engellerle karşılaşıyor. En 

çok da baba - annesi aşiki sefere çıkmaktan alıkoymak istiyor. 

 2. Kahraman sefere çıkıyor. Bu sefer aşik için hiç de pürüzsüz 

olmayacak. Bu yolda onun başına çok zorluklar gelecek. 

 3. Âşık  butasına kavuşmak için çoklu maceralarla karşı karşıya 

gelir, çeşitli sınavlardan geçiyor ve sevdiğine kavuşuyor. 

 "Seyyad ve Seded" destanında da bu üç bölümün hepsine 

rastlıyoruz. Ek olarak diğer destanlarda olmayan tanıma (babanın 

oğlunu tanıması) olayı sonucunda Seyyad bütün belalardan, ölümden 

vs. kurtuluyor. 

 Destanın bu tür sonla bitmesi Âşık Seyyad’ın yaşamı ve 

yaratıcılığı, ortamı hakkında bilginin çok az olmasından 

kaynaklanıyor. Destanı oluşturan faktörlerden bağımsız olarak, 

arsanın kısalığı veya geniş olması gerçekleşir. Sanatsal yaratıcılıkta 

esas rol oynayan âşık  hakkında efsane ve rivayetlerin uydurulmasına 

ve öğrencilerinin olup - olmamasına destanda rastlanmıyor. 

Mecnun'un Hakk Âşıklığı. "Leyla ve Mecnun" destanı kolektif 

yaratıcılığın ürünü gibi âşıkların ifasında oluşmuş, cilalalanak 

günümüze kadar ulaşmıştır. Mecnun'un Hakk âşıklığı hakkında birçok 

efsane ve rivayetler, hatta yazılı edebiyatta aynı adlı eserler de vardır. 

Şifahi yaratıcılık ürünü gibi destanın temelini bu muhteşem aşk 

abidesi hakkında ağızlarda dolaşan efsane ve rivayetler teşkil ediyor. 

Fakat buna rağmen, eski dönemin arap cahiliye edebiyatında 

şekillenen Geys ibn Muvallah ve Leyla al-Ehlamiye adlı gazel 

şairlerinin lirik yaratıcılığı, ilkin kaynaklarda Geys ibn Muvallah'ın 

Leyla al-Ehlamiye'ye sevgisi hakkında bilgilere rastlıyoruz (Aliyev, 

R., 2014: 228, 231). Arap kabile ilişkilerinin birbirine düşmanlığı 

zemininde onların aşk maceralarının sonu felaketle bitiyor. 

Azerbaycan destanlarının çoğunda gördüğümüz buta, Hz. Ali, Hızır, 

aşk kadehi vs. gibi tasavvuf felsefesindeki sufi terimler "Leyla ve 
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Mecnun" destanında yoktur. Azerbaycan destanlarında ilk yaratıcı'nın, 

yani üstat âşığın hayatı ve ilk aşkı onun adı ile ilgili destan 

yaratıcılığına neden oluyorsa, burada malum efsanenin Azerbaycan 

destan geleneği için üs rolünü oynamasını görüyoruz. Eğer orta 

çağların yazılı edebiyatında "Leyla ve Mecnun" adlı eserlerin 

sayısının 300'den fazla olduğunu düşünürsek, yazılı edebiyatın sözlü 

edebiyata etkisi anlamında bu aşk anıtının Azerbaycan seçeneğinin 

özgünlüğünü da itiraf etmeliyiz. Leyla'nın annesinin kızına söylediği 

dördlükde bu Azerbaycan özgünlüğünü görüyoruz. 

  

 Duydum, tuhaf yavrum, 

 Bir âşığa yar oldun. 

 Aşkın belasından 

 Çok çabuk haberdar oldun.  

 (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt II., 1966: 280) 

  

 Leyla ile annesi arasında olan bu atışma destan geleneğinin 

önemli unsuru gibi kendini kanıtlıyor. 

Mecnun'un Hakk âşıklığının sonu başka hakk âşıklarının 

kaderine benziyor, ama burada arap destan  geleneği de korunmuştur. 

Destanda ünlü eserlerde rastladığımız Mecnun'la ilgili olaylar – 

Geys’in çöllere düşmesi, mecnunluk, Mecnun'un babası ile görüşmesi, 

babasının onu dile tutması, eve döndürmek istemesi, ona derviş 

düğünü etmek bahanesiyle eve getirmesi, evde Leyla'yı görmemesi, 

nihayet, Leyla'nın babası Sultan Mahmud'gile kız istemeye gitmesi 

tasvir ediliyor. Aralarında olan diyalogda tasavvuf anlamında Geys’in 

aşk delisi olması, kolaylıkla kendi aşk mebuduna kavuşmak 

istememesi, yani Mecnun adını üzerinden atmakla Leyla'ya (aslında 

tanrıya) kavuşmak öneriyi takip ediliyor. 

 Azerbaycan gerçeğine uygun olarak Mecnun'u pire 

götürüyorlar. Mecnun ise dağlara yönelmeyi tercih ediyor. 

Azerbaycan Hakk âşıklığının göstergesi olarak dağın, boranın, varilin, 

çisentinin, suyun aşka izin vermesini birçok destanlarda görüyoruz. 

"Leyla ve Mecnun" destanında da Mecnun'un söylediği şiirlerde 

dağdan yol isteniliyor. 

 

Mecnun’um, yol azıp geldim, 

Hadden aşıp benim derdim, 

Bir yol göster, geçim gideyim, 
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Can alıcı canlarım var. 

  (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt II., 1966: 295) 

  

 Mecnun'un ahunu, sabutayı (güvercin) kurtarması, bir kişinin 

elindeki mantarı zincirinden açdırıp kendine takması, Leyla'nın 

penceresi önünde dans etmesi, okuması, Bağdat'ta çocukların ona 

taşlar atması ve katlanmayıp çöllere dönmesi vb. bölümler Nizami ve 

Fuzuli'nin "Leyla ve Mecnun"larının arsaları ile benzerdir. Her iki 

eserde İbn Selam, Nofel karakterleri Leyla'nın ve Mecnun'un aksine 

olan karakterler olarak veriliyor. Destanda da Selam Şehzâde ve  

Nofel aşka, sevgiye düşman olarak tasvir edilirler. Leyla'nın mumla 

sohbetinden onun Mecnun'a buta olduğu görülüyor. Leyla diyor: 

 

Canın yara kurban eden pervana, 

 Ben de sizin tekin yara âşığım.  

 İsterem iletmek canı canan'a, 

 Ben de sizin tekin yara âşığım. 

  

 Ben de sizin teki yara eşit, 

 Dolanım başına her akşam, sabah, 

 Veren yok Mecnun'umdan bir haber, 

 Ben de sizin tekin yara âşığım. 

  

 Biçare Leyla'yam, Mecnun'du butam, 

 Aşk koymayır dinlenim, uyum, 

 Isterem sizinle iletişim tutum, 

 Ben de sizin tekin yara âşığım.  

(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt II., 1966: 303) 

  

 Mecnun artık aşktan delidir, Allah'ın yüksek mertebesine ermek 

üzeredir. Bu nedenle Nofel'in Sultan Mahmud'la savaşında onun 

ordusuna taşlar yağdırması aşkın yüksek mertebesinde olduğuna işaret 

ediyor. 

Destanda insani aşk ile ilahi aşk karşılaştırılıyor. İbn Selam'ın ve 

Selam Şehzade'nin Leyla'ya olan aşkı beşeri aşktır, Mecnun'un aşkı ise 

ilahidir. Bu yüzden destanın sonunda Mecnun'un boyunda zincir ağaca 

kapanması, Leyla'nın ona yaklaşarak, "ey benim sevgilim, gel, 

Leyla'yım" demesi beşeri aşk ile ilahi aşkın birbirine zıt olması gibi 

görünüyor. "Sen Leyla değilsin, Leyla benim kalbimdedir" demekle 
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Mecnun kendi ilahi Leyla'sına kavuştuğunu belirtiyor. Bunun için 

Yer'deki Leyla ölmelidir, arştaki Leyla gibi tecelli etmelidir. 

Mecnun'un Hakk âşıklığı aşkın tanrısına kavuşması ile bitiyor. 

 Kurbâni'nin Hakk Âşıklığı. Âşık Kurbâni tarihi şahıs olarak 

XV. Yüzyılda yaşamıştır. Gazenfer Kazımov Kurbâni'nin adının 

Kurban olduğunu bildirmiş (Kazımov, G., 2006: 22), 1477 yılında 

doğduğunu âşığın bir şiirine göre hesaplamış, ileri sürmüştür 

(Kazımov, G., 2006: 15). Ancak Âşık  Kurbâni'ye atanan destan ise 

sonraki dönemlerin ürünüdür. İlginç gerçektir ki, destanda ona 

Kurbâni adı verilmesi babası Mirzalı han’ın adadım - niyazlar 

dağıtması, kurban kesmesi ile bağlantılı olarak yaşlı bir kişinin 

önerisiyle Kurbâni (Kurban) konur. Adın sembolik anlamı onun Allah 

yolunda kendini feda etmesi ile ilgilidir, yani Kurbâni Allah'a kurban 

olarak seçilmiştir. Ama Kurbâni'nin tarihsel açıdan asıl adı ile ilgili 

şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün olmadığından, Salman 

Mumtaz'ın 1923 yılında "Altın Doğu" dergisinde yayımladığı 

makalede onu "Halk şairi Kurban" olmasına rağmen (Kazımov, G., 

2006: 22 - 23), Kurbâni adı hâlâ dastançı âşığın adı olarak kabul 

ediliyor. 

Kurbâni'nin de Hz. Ali'den buta aldığını tahmin etmek olur, 

butası Gence’li Ziyad han'ın kızı Peri hanım'dır. Kurbâni'nin butadan 

önceki hali başkaları gibi zayıf, korkak, âciz, hasta vs. değil. O, ilk 

sayfalardan koçak görünüyor. Onu buta verenin kim olduğu belli 

olmasa da, süreç aynıdır.  

Hakk âşığını geri döndürmek olmaz. O, kendi butasının 

peşinden gidip ona kavuşmalıdır. Destanda diğer bir olgu destan 

tahkiyesine göre Âşık Vâleh'in 1722 yılında doğmasına rağmen, 

Kurbâni’nin onunla Berde'de karşılaşması, kendisinin Hakk âşıklığını 

ona kanıtlamasıdır. Hakk âşığının temel özelliği her şeyi önceden 

görüp paylaşmak, anlamaktır. Kurbâni de anlıyor ki, dervişler onu 

düğünlerde okutup, sonra da öldürüp, parasını almak istiyorlar. 

Destanda yazılır: "Dede Yediyar kendisi de bu kilit bentleri aça 

bilmiyor, bunları kendi üstatından öğrenip ezberlemişti, nerede zor 

duruma düştü, bu üç parçayı birbirinin arkasından söylerdi, herifi 

bağlardı, sazını elinden alıp uğurlardı. Odur ki, şimdi de bu sözleri 

Kurbâni’ye dedi. Ama Kurbâni hakk âşığı idi. Böyle kelimelerin 

önünde aciz kalmazdı. Sözlerin üçünün de anlamını, paydanını 

(mahreç) açtı. Dede Yediyar da, dinleyenler da şaşırdılar" 
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(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 31). Kurbâni’nin hakk 

âşığı olmasını gösteren diğer olgular: 

 "Bey, ben Hakk âşığıyam, Hakk âşığı yalan söylemez" 

(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 40).  

 "Vezir dedi: 

- Şimdi ki senin gönlünün kuşu uçtu, onu bir deneyelim. Eğer 

sınavdan çıksa görürsek ki, Hakk âşığıdı, kızı veririz, sözüm yoktu" 

(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 43). 

"Bu sırada gök gürledi, bir akımı gibiydi vezirin evine düştü. Ev 

gurhagurla uçup yere döküldü, kükreyiş, gürültü her yeri sardı. 

Cellatlar onu bırakıp kaçtılar. Vezir evinin, çocuğunun derdine kaldı. 

Kurbâni aklından çıktı. Ağıt Gence şehri’ni tuttu. Bir kişi gelip 

Kurbâni’nin kolunu açtı" (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 

1965: 60). 

 "Kurbâni" destanının temelinde sevgi, aşk motifi duruyor. Bu 

da kendi irfani-felsefi düşüncenin destan yaratıcılığına etkisi ile 

ilgilidir. Destan yaratıcılığı ne kadar geniş olursa, irfani konular aşk 

destanlarına daha fazla etki yapabilir, arsa hattının gelişmesine yardım 

ediyor. Hakk âşığı motifi de bu düşüncenin ürünü olarak destan 

çizgisini idare ediyor, olayların seyrini aşk, sevgi (buta) motifinin 

açılmasına, tanrıya olan sevginin galip gelmesine yöneltir. Sevgisine 

kavuşan ya da kavuşmayanların aşk, sevgi çizgisinin temelinde tanrı 

ile birleşmek arzusu durmaktadır. Bu yolda âşik kahramanların 

mücadelesi hakka âşiklik düzleminde aşk destanlarının ana arsa 

hattına dönüşüyor. Bunun sonucunda buta alan aşik sonra Hakk 

âşığına dönüşüm ediyor. Bütün aşk destanlarının arsa çizgisini tetkik 

etmiş olsak, butalanmış âşikin gerçekte sevdiği Allah'ı ile butalanmış 

olduğunu görürüz. Zerre’nin vahdet’e dönmesi için buta sanatsal 

araçtır ve aşk destanlarında buta meselesi olmasa, Allah'a kavuşmak 

bu kadar basit yolla gerçekleşe bilmezdi, aşk destanının da sonu 

sanatsal biçimde aynı motif temelinde kurulmazdı. Demek ki, aşk 

destanlarının oluşmasında Hakk âşığı, Hakk’a âşiklik, buta vs. önemli 

öğeler olarak katılıyor ve somut aşk destanının arsa hattının kurulması 

bu ünlü sanatçının hayatında yaşanan aşk olayının şiirselleşmesi 

sonucunda mümkün olur. Bu ünlü âşık  - sanatçı da sanatsal karakter 

olarak Hakk âşığına, aynı zamanda kendi şiirlerinin destandaki 

adresine dönüşüyor.  
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Buta verme motifinin tasavvufi anlambilimi 

Azerbaycan âşık sanatında buta elementi irfani düşüncenin 

temel sembollerinden biridir. Buta kendi kökenini eski folklordan alır. 

Masallarımızda beşik kesme, göbek kesme gibi unsurlar akrabalar 

arası birliğin temel aracı olarak dikkat çeken ediyorsa, buta verme 

sevenler arasında sosyal-manevi birliğin ilahi aşk şeklinde tespit 

edilmesinde, daha üstün şekilde irfani düşüncede insani aşkın Allah'a 

aşk içeriğinde kabul edilmesinde ortaya çıkıyor. 

Azerbaycan destanlarında buta verme, genellikle, erkek ve 

kızların ergenlik yaşına ulaşmasından sonra seyyid, Derviş, Hızır, Hz 

Ali ve başkaları tarafından gerçekleştiriliyor. 

Buta ve buta verme sosyal işlev taşıyor ve genellikle aşağı 

tabakanın, bazen de üst tabakanın üyeleri butalanır. Buta alan genç 

ailenin ya tek evladı ya da bir kardeşi, bir ablası olmakla destan 

arsasının kahramanı oluyor. Onların isimlerinin da semantik anlamı 

bazı üstat âşıkların isimleri istisna olmakla irfani düşüncede sufi 

içeriğine yakın oluyor ya da doğrudan bu anlayışı ifade etmektedir. 

Buta verme belirli zaman ve mekan içinde gerçekleşir. Üstat 

âşığın yaşadığı zaman belli olsa da, epik destan şiirselliği buta 

vermenin zamanı değiştire biliyor ve bu olayın geçmişine işaret 

ediyor. Burada amaç buta vermenin tarihi zamanına okurunu 

köklemektir. Örneğin Hz. Ali VIII. Yüzyılda yaşadı, dolayısıyla onun 

buta vermesinin tarihi de düşüncede zaman itibariyle bu yüzyıla 

uygun olmalıdır. Yahut, Hızır'ın da zamanının şiirsel zamana 

döndüğünü destan metninden göre biliriz. 

 Hz. Ali'nin, Hızır'ın, derviş'in halk arasında kutsallar gibi kabul 

edilmesi buta vermenin rastgele olmamasına, buta alanların özel 

koruma altında yaşamalarına güven veriyor. Asıl gelecek ailenin 

temelinin kutsallar tarafından konulması buta vermenin tasavvufta 

irfani fikrin ürünü olarak alınıyor. Gelecek ailenin yapısını islami 

terbiyeye sadakat oluşturuyor. İslami eğitimde ailenin artışı, koca ve 

kadının birbirini sevmesi, İslam değerlerine saygı göstermesi, türk-

azeri ahlakına sahiplenmesi vs. esas alınır. Demek ki, buta vermede de 

aşk, sevgi, bu yolda ölüme de hazır olmaları temel koşuldur. Buta 

kelimesinin anlamında da sevgi içeriği vardır. 

Buta vermede iç mantık korunuyor. Buta hem de kaderdir. M. 

Caferli yazıyor ki, "butanın kader semantemi aşk destanlarının tüm 

arsa yapısı için esastır. Kader semantemi öngörülmüş harekettir. Bu 

bakımdan kahramana buta verilmesi sadece bu motifle sınırlanıp 
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kalmıyor. Arsanın sonraki bölümleri de buta "kodundan" açılıyor. Bir 

başka deyişle, kahramanın sonraki hareketleri ona verilmiş buta ile 

programlandırılıp" (Caferli, M., 2010: 111). 

 Dini açıdan bakıldığında buta vermenin amacı kızla oğlanın 

görüşmesini yasaklayan dogmaları bir nevi ortadan kaldırmaya 

yöneltmektir. Böyle bir yasağı ortadan kaldırmaya yönelik buta verme 

genç erkek ve kızları birbirine yaklaştırıyor, kavuşmalarına yardım 

ediyordu. M. H. Tahmasip yazıyor ki, "Bizce, destan yaratıcıları bu 

sıkıntıyı ortadan kaldırmak için çok düşünmüş, sonunda dinden izin 

yoluyla işin içinden çıkmak kararına varmışlar ki, bunun için de 

kahramanların birbirini yakından görmesi motifi ile onları birbirine 

"buta" etmek priyomları birleştirilmiştir" (Tahmasip, M. H., 1972: 

69). M. H. Tahmasip burada buta vermenin taşıdığı irfani-sufi 

değerleri, buta vermenin Allah'a kavuşma yolunda bir araç olduğunu 

dikkate almıyor. Herşeyden önce buta verme tasavvufta vahdeti vücut 

eğitiminde Allah'a kavuşmanın ilk aşamasıdır. Buta vermeden sonra 

âşikin hastalanması, ağzından köpük kusması, kendinden gitmesi gibi 

durumlar yaşanıyor. Bu, hem iç arınmadır. Allah yolunun yolcusu 

olmak için esas kahraman inisiyasyon (ölüp dirilme) sürecinden 

geçmelidir. İşte bundan sonra başka dünyanın etkisi altında ona 

marifet bilimi aşılanıyor. Tüm âşık atışmalarında o dünya, Allah, 

imamlar, şeriat vs. hakkında bilgilerin sergilendiğini görüyoruz. 

Tasavvuf düşüncesinin âşık  destanlarında parlak ifadesi sufi ozanların 

kendi yaratıcılıklarında Ali kültünden başarıyla kullanmasında açık 

görünüyor. Ali kültünden önce Hızır/Hıdır kültünün ozan - âşık  

şiirine etkisi hiç de az değildi, hatta Hızır XV. Yüzyıla kadar âşık  - 

ozan şiirinde hami rolünde konuşma yapıyordu. İslamın geniş 

yayılmasından sonra Hızır'a kült gibi yaklaşımda yasaklar da rol 

oynuyordu, öne Hz. Ali kültü çıkıyordu. Bize öyle geliyor ki, bu süreç 

Kurbâni ve Âşık Abbas Tufarkanlı döneminden başlamış, sonraki 

üstat âşıkların yaratıcılıklarında daha da güçlenmiştir. Herhalde bu 

doğal bir gelişme idi, Hızır kültü destana hem de mitolojik karakter 

veriyordu. Âşıklar Ali kültünü destanda daha da ilahlaştırır, sevenlerin 

Allah'a kavuşmasını tasavvufi düşüncede işte Hazret Ali'nin nurlu 

elinden abi-kevser içirmekle sağlamış oluyorlardı. 

Buta vermede iki kişi iştirak etse de, butan tüm ağırlığı erkek 

tarafın üzerine düşüyor. Kadın tarafı ise buta yolunda âşik kadar 

sıkıntı çekmiyor. Sadece "Abbas - Gülgez" destanında aşkın yılan 

çalmasından sonra ölmesi ile onların bu dünyadaki sıkıntılarının sefası 
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o dünyada verilir. Onlar bu dünyada ölüp, o dünyada diriliyorlar, yani 

sevdikleri Allah'a kavuşuyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, butanın ikinci 

tarafının kendi faaliyetinde pasif olmasının nedeni ortaçağ'da Allah'a 

olan sevginin O’nun erkek gibi idrak edilmesi ile ilgili olarak, kadın 

tarafından iyi anlaşılmasına izin verilmemesi olabilir (erkek zulmü). 

M. H. Tahmasip de "vurgun" adlı mövhumi varlıktan bahsederken 

diyor ki, "bu, azerbaycanlıların inanç ettikleri, varlığına güven 

duydukları aşk perisi, aşk mabududur ki, âşık olmak anlamındaki 

"vurulmak" sözü de bununla ilgilidir" (Tahmasip, M. H., 1972: 74). 

Bizce burada erkek kıskançlığı kadının başkasına âşık  olmasına izin 

vermiyor. Bu da destanlarda kadınların pasif olmasına yol aça biliyor. 

Bu da destanda buta vermenin tasavvuf düşüncesinin tek taraflı 

olmasına yol açıyor. Eğer aşk uğruna her iki taraf eşit düzeyde 

mücadele etmiş olsaydı, destanın aşk çizgisi önceki durumundan 

ayrılmış olacaktı ki, bu da âşik  ve mâşukun Allah'ı sevmek için 

faaliyetlerini dengelemiş olacaktı. İkinci bir yandan Allah tek 

olduğuna göre, âşık  imgesi de tasavvuf düşüncesine göre tek acı 

çekmelidir. Bu anlamda kadının âşike muhabbeti öyle Allah'a olan 

sevgi olarak nitelendiriliyor. Hem de "buta" sadece nişanlı anlamında 

kullanmıyor, o, butaya kavuştuktan sonra Allah'a kavuşur. 

 Azerbaycan destanlarında buta verme iki taraflı olur. Derviş, 

seyyid, Hz. Ali, Hızır ve b. butanın kadehini hem erkeğe, hem de kıza 

içiriyor. Bu olay yaşanıyor. Bu rüya normal uyku değil, ilahi rüyadır. 

Bu yüzden âşikin kendisinden gitmesi (bu durum mâşukta 

yaşanmıyor), uyandıktan sonra ne yaşandığını sıradan kişiler anlam 

veremiyor. Bu, irfan felsefesinin herkes tarafından anlaşılamaması 

anlamına gelir. Bu nedenle hakk uykusundan uyandıktan sonra âşikin 

ilk defa eline saz alıp dediklerini baba - annesi, yakın adamları 

kavramıyor. Bu, tasavvuf düşüncesinin herkes tarafından mavera olay 

gibi rahat kabul edilmemesi, anlaşılması zor, ulaşılmaz olması 

anlamına gelir. Tasavvuf düşüncesinin kökeninde âşikin 

inisiyasyondan geçmesi (ani olarak ölmesi), buta aldıktan sonra 

dirilmesi felsefesi durmaktadır. Burada gizli olarak, âşikin aşk uğruna 

feda edilmesini de görüyoruz. Eğer bu kurban Allah tarafından kabul 

ediliyorsa, o ya o dünyada, ya da bu dünyada butasına kavuşur. Bu 

süreçten sonra âşike vergi veriliyor, bunun sayesinde gizli sırları ace 

bilir. 

Buta vermenin ideasında şer güce karşı mücadele duruyor. Buta 

alanların şere karşı mücadelesinde onlara yardım eden yine Hz. Ali, 
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Hızır, derviş ve diğerleridir. Eğer bu mücadele kötülüğün zaferi ile 

biterse, "Aslı - Kerem" destanında olduğu gibi, sevgililerin kabri 

arasında gül ağacı büyüyor. Ortaya gömülmüş papazın mezarından ise 

karadiken çalıyı kalkıyor. Hatta güller açılıp birbirine yaklaşmak 

istediğinde karadiken çalıyı kalkıp onların arasına giriyor (Tahmasip, 

M. H., 1972: 80) 

 Buta vermede hem de sosyal eşitsizlik hissedilir. Çoğu zaman 

buta verilen âşik fakir, sevgili ise zengin ailenin temsilcisi oluyor. 

Onlar coğrafya itibariyle birbirinden uzak mesafelerde yaşıyorlar. Bu 

uzaklık buta vermenin sonunun başarılı olması içindir. Butanın uzak 

mesafede yaşaması, âşike temel amacına ulaşmak yolunda tarikat, 

marifet ve hakikat aşamalarını geçmesi içindir. Buta alanlar da bu üç 

aşamadan kullanarak, eşzamanlı biçimde retortasyon (üçleme) 

ediliyorlar. Retortasyonun tarikat bölümünde anlama, marifet 

bölümünde kavrama, gerçek bölümünde kavuşma yaşanıyor. Yine de 

bu üçlemeyin sonunda tasavvuf düşüncesinin - Allah'ın âşikler 

tarafından idrak edilmesi sürecinin başarıyla sonuçlanmasını 

görüyoruz.  

Buta vermenin mantığında mecazi şekilde olsa da, âşikin rüyada 

gösterilen güzele isim edilmesi aynı zamanda onun Allah'a vurulması, 

tecellisi olarak da anlaşılabilir. Çünkü "rüya sakral ve profan 

dünyaların kesiştiği irrasyonal mekandır" (Caferli, M., 2010: 107). Bu 

mekanın yapısında birçok tekler durur. Uykunu gönderen, uykunu 

kabul eden, rüyaları yöneten vs. onun yozulmasına katılıyorlar. İşte 

rüya gören onun anlamını kavradıktan sonra seçilmiş bir kişi olarak 

buta bilgisinin icra sürecine katılıyor. Burada rüyanın sahasını da 

değerlendirmek gerekir. Uyku anlaşıldıkdan sonra kendi sakral 

önemini kaybediyor, sıradan mekanlar olarak kabul ediliyor. Saz 

çalmak, okuma yeteneğinin âşike verilmesi de arkaik anlambilime 

sahiptir. Bu, hz. Davud'dan gelen fıtri kabiliyet meselesidir. 

Buta verme mağarada, inde, ağaç altında vb. yerlerde 

gerçekleşir. Bu seçilmiş mekan ilahi açıdan değerlendirilmiş olmalıdır 

(Caferli, M., 2010: 106). Burada hem ağacın ve mağaranın taşıdığı 

anlam yükünü dikkate almak gerekir. Mağara o dünyanın işareti, ağaç 

ise dünya ile bu dünya arasında ilişki kuran dünya ağacıdır. Butanın 

yeşil genç torlak, puta, çiçek, oyun sırığı anlamlarında olmasına göre, 

buta vermeyi de çeşitlenme, artma olarak değerlendirebiliriz. 

Buta verme motifinin hem de mucizevi doğum motifi ile de 

irtibatı vardır. Bazı aşk destanlarında sonsuz baba - annenin derviş'in 
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verdiği yemeği yedikten sonra evlada sahip olması gösteriliyor. Öyle 

anlaşılıyor ki, bu çocuk dünyaya gelmeden önce onun butasının kim 

olduğu hakkında ilahi mekanda işaretler vardır. Yani bu buta verme 

motifi önceden planlanmış bir olaydır. Yerde doğulan âşik  ve mâşuk 

sırf sınavlardan geçtikten sonra Allah'a doğru tecelli etmelidir. Bu 

sürece masallarda göbek kesme adı verilirse, aşk destanlarında buta 

verme olarak adlandırılır. M. Caferli yazıyor ki, "doğumun ve onunla 

ilgili göbek kesme nişanlanmanın olup - olmaması buta verme 

motifinin olup-olmadığının işareti olarak çıkış ediyor" (Caferli, M., 

2010: 105). 

 Buta vermenin yapısında birkaç planlı arkaik icra ediciler 

vardır. Bunlar sakral kuvvetlerdir, onlar antropomorf karakterlerdir. 

Örneğin, Hızır odun tecellisi olarak, Yel dede rüzgarın antropomorf 

mitolojik imgesi olarak katılıyorlar. İkinci aşamada Hızır, Hıdır İlyas, 

derviş, Hz. Ali tasavvufi planda buta verene dönüşüyorlar. Bilhassa 

ikinci aşamada adları geçen buta verenleri rüyada gören âşik onları 

"ağam" adlandırıyor. 

Böylece, rüyada inisiyasyondan geçen âşik  ve mâşukların ölü 

durumundan sonra yeni statüde doğmasını, ilahi vergiye sahip 

olduğunu görüyoruz. M. Caferli bu buta verme sürecini 3 aşamaya 

ayırıyor: kahramanın önceki durumu (âciz, tembel, hasta vs); sembolik 

ölüm - rüyada buta alması durumu; kahramanın yeni durumu (âşik ve 

Hakk âşığı) (Caferli, M., 2010: 117). 

 Buta vermenin birinci tarafı işte inisiyasyondan geçtikten sonra 

destanda aktif katılımcıya dönüşüyor, ikinci tarafın ise inisiyasyondan 

geçip-geçmediğini müşahede etmiyoruz. Belki de bu yüzden birçok 

aşk destanlarında kadın kahramanlar âşikin gölgesi altında kalırlar. 

Sadece ikinci tarafa buta verme hakkında bilgi veriliyor. Yukarıda 

gösterilen aşamalardan ancak ikincisini, sembolik ölüm - rüyada buta 

alma durumunu mâşuka ait edebiliriz. Mâşukun böyle zayıf katılımcı 

olması onun Allah'ı tecessüm ettirmesi ile ilgilidir. Çam pervanenin 

etrafında dolandığı gibi aşik de mâşukun başına dolanmalıdır. Burada 

kadını mutlaklaştırmakla Allah'ı temsil etmesini görmek mümkündür. 

Tasavvufun kanunlarına göre, Allah yücedir, yüksektedir. Bu yüzden 

buta kahramanlarının dünyaya gelmesi, mâşuklarına evlenmesi 

Allah'ın iradesi ile gerçekleşir. "Kurbâni" destanında Kurbâni 

söylüyor, 
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 Hakkım emir eyledi, geldim dünyaya, 

 Gözümü açtım, mayıl oldum o burça, 

 Arif oldum, hakk kelamın okudum, 

 Elif kaddım dal yazılmış o burça.  

 (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 12) 

  

 Yine M. Caferli yazıyor ki, "burç" metaforu ile Kurbâni Allah'a 

işaret ediyor (Caferli, M., 2010: 150). Burç Allah'ın mekanıdır. Burç 

Gök'ün 9 katından sonra gelen zamansız, mekansız bir yerdir (Caferli, 

M., 2010: 151). Ve bu mavera mekanda ışık seli içerisinde bir nur 

vardır. Ve bu nurdan oluşan buta verilenler hakk âşiki denir. Ve biz 

görüyoruz ki, bu nurdan buta alanlar vahdeti vücud’a dönünce yine bu 

nura boğmak oluyor, O’nun ışığına bürünüyor, Hakk’a kavuşuyorlar. 

 Azerbaycan destanlarında buta vermeyi gelecek Hakk âşığı için 

atanmış sanatsal priyom olarak değerlendirebiliriz. Bu destanlardaki 

âşiklerin aldıkları buta da birbirinden ayrılarak, sosyal olay olarak 

sevenlerin hayatında değişiklik meydana getirir, onlara irfani hayatın 

dini-tasavvufi zorluklarına katlanmağı telkin ediyor. Destanlardaki 

buta vermeyi derinden anlamak için birkaç seçkin âşığın adı geçen aşk 

destanını dikkatten geçirelim. 

"Kurbâni" destanında buta verme olayı şöyle gerçekleşir: 

"Öküzleri açıp bıraktı. Kendisi de yıkıldı bir inde yattı. Kurbâni'nin 

göz evi kapalı, gönül evi açıktı. Onun rüyasına Gence şehrinde Ziyad 

han'ın kızı Peri hanım girdi. Peri hanım'ın elini Kurbâni'nin eline 

verip, onları birbirine buta ettiler. Her iki âşik - mâşuk rüyada 

görüştüler, alıştılar, verişdiler" (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 

1965: 8). 

 Kurbâni kimden buta aldığını şöyle anlatır: 

  

 Bir kimse geldi benim üstüme, 

 Yazılı şanına ya minel-eta! 

 İmam ola, damad- Ahmed'i – Mürsel  

 Doldurup camiyi eyledi eta (armağan). 

  

 Terehhüm eyledi abi - kevserden, 

 Onun için geçtim can ile serden (baştan), 

 İstedim dileyimi payi – Kanber’den 

 Keramet eyledi bana bir buta.  

 (Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 11) 
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Örnek verdiğimiz bu iki bentteki tasavvuf sembolleri Ahmed'i - 

Mürsel'in (peygamberin ismi) damadının kim olduğunu açıkça 

gösteriyor. Hz. Ali nigablı dolaştığına göre ya da başka nedenle 

olabilir ki, Kurbâni onun adını doğrudan çekmek istememiştir. 

 Âşık Abdulla'dan toplanmış diğer seçenekte ise Kurbâni'ye buta 

Mazannine pirinde veriliyor. Bu seçenekte da buta verene sembollerle 

işaret ediliyor. Mazannine pirinde Kurbâni yalvarır ki, ona buta 

versinler. Ona Abdulla han'ın kızını buta veriyorlar. Abdulla han onun 

Hakk âşığı olmasını kanıtlaması için kızı Peri'nin asıl adının ne 

olduğunu sorar. Eğer gerçekten de Hakk âşığıdırsa, ona gerçekten de 

buta verilmişse, bu gizli adı bilmelidir (Tahmasip, M. H. Cilt 2, 2011: 

361). Her iki buta alma yerinde kutsallık vardır. Bu nedenle buta 

vermenin mekanı doğru seçilmiştir. 

 "Kurbâni" destanının Dirili versiyonunda da Kurbâni'ye 

Mazannine pirinde Hz. Ali Gence’li Abdulla han'ın kardeşi Peri 

hanım'ı buta veriyor. Bu olayı Kurbâni şöyle izah ediyor: 

  

 Uyumuş habi - gaflet içinde, 

 Onda gördüm: uyan, uyan, dediler. 

 Uyandım gafletten, açtım gözümü 

 Bin bir kelime bana beyân dediler. 

 

Gafletten uyandım, açtım gözümü, 

Haki - evliya'ya sürdüm yüzümü, 

Dindirdiler hak konuştum sözümü, 

Al, iç abi - kevserden, kan, dediler. 

  

Kurbâni der: çıktım dağ sahrasına, 

Gönlüm kalktı, düştü aşk sevdasına. 

Bir soru sordum gönlüm pasına, 

Mağrip'den meşrik'e beyân dediler. 

(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 81) 

  

Destanın birinci versiyonunda Kurbâni Şeyh oğlu Şah İsmail'in 

yardımıyla butasına kavuşuyor. Dirili versiyonunda ise Şah Abbas'ın 

yardımıyla butasına yetmek öncesinde onu yılan vuruyor. Eğer biz 

Peri isminin sembolik anlamında Allah'ın durduğunu kabul etmiş 

olursak, o zaman anlaşılır ki, Kurbâni'nin yılan çalması ile ilgili 
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yaşanan ölüm âşik ile mâşuku işte o dünyada görüştürüyor. Yani 

Allah'tan (Peri) ayrılan zerrenin ışığı olan Kurbâni ve Peri doğal ölüm 

ile kesrete, yine Allah'a (Peri’ye) kavuşuyorlar. 

"Tahir - Zühre" destanında ise mucizevi doğum motifinin 

katılımıyla derviş'in verdiği almadan iki kardeşin - Ahmed vezir'in 

Tahir adlı oğlu, Hatem Sultan'ın ise Zühre adlı kızı dünyaya gelir. 

Destanda onlar göbek kesme aracılığıyla birbirine deyikli'dirler. Buta 

verme bu destanda önceden yaşanmasa da, Tahir'in Hakk âşıklığı 

gösteriyor ki, onların buta edilmesi olayı yaşanmıştır. 

 "Latif şah" destanında ise Dertli şah'ın oğlu nurani ihtiyar'ın 

verdiği almadan doğar. Latif şah'a butanı da aynı derviş veriyor, 

dolaşım aynasına bakan Latif şah Hindistan şahı'nın kızı Mihriban 

Sultan'a ekilir. Aşktan solup sararmış Mihriban Sultan'ın derdine çare 

için onu Hindistan dağlarındaki çeşmeye götürüyorlar. Latif şah 

dağlarda kurulan çadırları görüp, yeşil çadıra doğru gidiyor, Mihriban 

Sultan'ın cemaline âşik olup bayılıyor. Mihriban Sultan da onu 

tanıyor. 

Destan masala benzer bir dil ile nakledilmiştir. Burada derviş'in 

buta vermesi metni masal olmaktan çıkarıp, destan haline 

düşürmüştür. Metin ozan yaratıcılığından âşık yaratıcılığına geçiş 

döneminin özelliklerini taşıyor. Burada masal öğelerinden hem de âşık 

şiiri tarzında karşı karşıya şiir söyleme üslubundan kullanılmıştır. 

 "Şehzade Ebulfez" destanı da masal şeklinde söylenir. Şehzade 

Ebulfez gelecek sevgilisinin elinden bir kevser su içip ona buta 

oluyor. Destanda derviş'in, Hz. Ali'nin vd. adı geçmiyor. Bu da şunu 

gösteriyor ki, ozan'dan âşığa geçiş aşamasında buta verme ile ilgili 

ozan'ın hiçbir kavramı yoktur. 

 "Aslı - Kerem" destanında da buta verme yoktur. Fakat bu aşk 

destanını kamil bir sanatçı konuşuyor. Dede Kerem'in ilahi vergili 

Hakk âşığı olması ile ilgili olarak adına öğrencileri tarafından destan 

koşuldu. 

 "Abbas - Gülgez" destanında ise Abbas aşk uykusuna gitti. 

Artık Âşık Abbas Tufarkanlı zamanında tasavvuf görüşleri geniş 

yayıldığından üstat âşıklar kendi yaratıcılıklarında tasavvufa ait 

sembollerden, dahil buta verme ve buta priyomundan geniş 

kullanıyorlardı. Destanda da Âşık  Abbas diyor: 

 

Benim ağam Şahi - Merdan Ali'di, 

Hüküm eylese, düşman bağırın eritir, 
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Abbas der: yarın adı Peri’di, 

Annem, mövlam bana buta veripti.  

(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt II., 1966: 117) 

 

Tasavvufta Şah unvanı sayılan seçilen sembollerden biridir. Bu 

destanda da sufi âşık  kendi destan yaratıcılığında Şah Abbas'ın 

yardımından istifade ederek şah unvanının yüksek özelliklerini 

artırıyor. 

"Seydi - Peri" destanında da Seydi'ni Hindistan padişahı'nın kızı 

Peri'ye buta veren Hz. Ali'dir. Hz. Ali hem de onu gelecek belalardan 

korur ve butasına kavuşturuyor. 

"Müğüm şah" da aşk destanıdır. Destanda buta vermeyi Hızır 

icra ediyor. Müğüm şah üç gün servi ağacının altında baygın yatıyor, 

uyandığında başının altında bir kevser, bir Kuran, bir de saz görüyor. 

Onun butası Feteli han'ın kızı Gülşat hanım'dır. Buta verilen Müğüm 

şah ve Gülşat hanım uzun sınavlardan geçerek birbirlerine 

kavuşuyorlar. 

"Âşık Garip" destanında ise buta verme sürecini derviş yerine 

getiriyor. Derviş Resul'a (Garip) diyor ki, tiflisli Hoca Senan'ın kızı 

Şahsenemi buta veriyorum. Resul Tiflis'te konuğu olduğu kadının ona 

"garip" demesiyle (garip - sufi sembolüdür) adını değiştirip Garip 

koyuyor. 

"Emrah" destanında ise buta veren Emrah'ın arap adlandırdığı 

Hz. Ali'dir. Hz. Ali Mahmud paşa'nın kızı Sayat peri’ni Emrah'a buta 

vermiştir. 

"Haydar bey" destanında buta verenin seyyid olduğunu 

görüyoruz. Bütün destanlarda olduğu gibi, bu destanda da aşk 

kadehinden kullanılır, butanın verildiği kızın adı kaydediliyor. Bu 

destanda butanın adı Süsenber'dır. Haydar bey Şah Abbas'ın derviş 

kılığında gezerken evlendiği kadından doğmuştur. Kolundaki 

bazubentten oğlunu tanıyan Şah Abbas onu butasına getiriyor. 

Tüm bu destanlardaki buta vermeyi gruplara ayırmış olsak, onun 

Hz. Ali'nin, derviş'in, Hızır'ın, seyyit'in adı ile ilgili olduğunu görürüz. 

Bu destanlar tasavvuf düşüncelerinin etkisi altında kurulmuş ve sufi - 

irfani dünya görüşünün yayılmasına hizmet etmiştir. 

Âşik ve mâşuk karakterlerinin tasavvufi-irfani anlambilimi 

Âşık destanlarının yapısında âşık ve mâşuk karakterlerinin özel 

sanatsal kapasitesi vardır. Özellikle aşk destanlarının şekillenmesinde 
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âşik ve mâşuk imgeleri önemli rol oynuyorlar. Doğrudan söylersek, 

âşik ve mâşuk karakterleri olmadan aşk destanları oluşa bilmez. Aşk 

destanlarının yapısında buta ve buta vermenin de önemli rol 

oynadığını özel olarak tasdik etmek gerekir. Biz buta ve buta verme 

hakkında da çeşitli bilgiler alabiliyoruz. Âşik  ve mâşuk, buta ve buta 

verme, Hızır, derviş, seyyid, Hz. Ali'nin aşk destanlarının arsa 

çizgisinin oluşmasında önemli rol oynuyor. Bütün bunlar destanın 

tasavvufi-irfani yapısal modelinde her birinin kendine özgü 

anlambilim yaratmaya yardım ediyor. Aşk destanının sufi anlambilimi 

insanın Allah'a bağlanmasında dogmatizmi kabul etmiyor, onun 

sanatsal-estetik zevkini oluşturmaya yönelir. Bu cazibenin içinde öyle 

bir sonsuzluk vardır ki, onun kavranması insanın ilahi içeriğini 

anlamaya yol açıyor. Bu anlamda irfani içerikte olan her edebi eser 

Allah'a ve onun elçilerine, kutsal kişilere, evliyalara muhabbet 

yaratarak O’nun ilahi varlığını, O’ya ait sıfatları tavsif etmeye, 

insanları bu ruhta terbiye etmeye başlıyordu. Bu hem halk 

edebiyatının irfani içerik almasında, tasavvuf anlambiliminde bu 

mübarek isimlerin sanatsal biçimde irfani yorumuna yol açıyordu. 

XV. Yüzyıldan başlayarak, âşık  şiirinin değişik janrlarında sufi-

irfani içerik genişlemeye başlar. Bu janrların taleplerinin içeriğine 

yönelik dini - kutsal isimlerin tayini gibi sufi - irfani epitetler de 

oluşmaya başlıyordu. Örneğin, Hz. Ali'nin adının tayini gibi Şahi - 

Merdan epitetini örnek verebiliriz. Birçok üstat âşıklar Hz. Ali'nin 

adını çekmek isteseler, Şahi - Merdan diyerek, ona müracaat ediyorlar. 

Bu özellik gizli isim altında şiirde, destanda işaretlere sahip olan 

imgelere de geçerlidir. Peri adı bütün destanlarda şartı isim taşıyan 

kızlara veriliyordu. Direkt olarak Allah'ı tecessüm ettiren bu kadın 

butalar karakter gibi tasavvufi anlamda Büyük Yaratıcı’ya işaret 

ediyordu. Allah adının sufi yorumunda konulan Peri adına bağımsız 

şekilde hem ana ada katılan epitet gibi rastlıyoruz. Örneğin, Peri Allah 

adını nitelendirince ilahi güzelliğe sahip kusursuz aşk meleğini temsil 

ediyor, ada (Gülgez) katıldığında ise aşkın özel adına ait olur. Her iki 

durumda Peri adını Allah'a mahsus mâşukun gizli işareti olarak 

görüyoruz. Ama bazı aşk destanlarında sevgili isimleri, örneğin Nigar, 

Seded, Zühre, Servnaz, Gendab gibi isimler de dolayısıyla Allah'a 

özgü belirtiyor ve karşı tarafın, aşkın denenmesinde rol oynayir. Aşk 

destanlarında en çok adı geçen mâşuk Peridir. Bu isim "Kurbâni", "Ali 

han", "Seydi - Peri" destanlarında Peri’dir. Kalan destanlarda sevgili 
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isimleri dolayısıyla Allah'a işaret etmekle beraber, Onun nurundan 

oluştuğunu da onaylıyorlar. 

"Aslı - Kerem" destanı bu yönden hâlâ kendi gizli işaretlerini 

korumaktadır. Bu aşk destanlarındaki Aslı ismini Azerbaycan dilinin 

sözcüksel - gramer kurallarına uygun olarak analiz etmek olur. 

Kelimenin kökü "asıl" denir. Bir şeyin "doğru", "gerçek" olduğunu 

gösteren sözcüksel tektir. Yine burada neyin "gerçek" olduğunu, 

"doğru" sayıldığını görmek olur. Demek ki, doğru olan Allah'tır, 

gerçek olan yine Allah'tır. Aslı adının anlambilimine bu açıdan dikkat 

alındığında, bu ismin "Allah'ın kendisi" - "Asıl Allah" (Allah'ın aslı) 

anlamlarında taşlaştığını görüyoruz. Aslı imgesinin önceki Meryem 

adından tamamen seçildiğini gözlemliyoruz. Meryem hıristiyanlıkta 

İsa peygamberi dünyaya getiren kadının adıdır. Meryem, Maria 

semantemleri dini kutsallar gibi Aslı adına dönüşüm sağlanınca 

destanda kutsallık statüsünü koruya bilir, İslam dininin etkisiyle ve 

sufi - tasavvuf düşüncesine uygun olarak Aslı ismini kabul ediyor. 

Eğer hıristiyanlıkta İsa peygambere Allah'ın oğlu deniliyorsa, demek 

Meryem de Allah'a yakın kutsal kişidir. Aslı Allah'ın kopyası, Kerem 

de Hz. Ali'nin destandaki biçimidir. Bektaşı tarikatında Hz. Ali, 

Allah'ın oğlu sayılır. F. Salim yazıyor ki, "Aslı - Kerem" destanında 

Kerem'in ağzından söylenen "Mövla" kelimesi hakkında da benzer 

düşünceleri söylemek isteriz. Kerem de mövladan kerem istiyor: 

"Kadir mövlam, budur senden dileğim" (Salim, F., 2010: 51). "Burada 

ince bir makam ondan ibarettir ki, Kerem'in asıl, göbek adı 

Mahmud'dur. Onun Kerem olması, hiç kuşkusuz tesadüf değildir. 

"Kerem" kelimesi arapça Allah'ın ihsanı, ikramı, lütuf anlamına gelir. 

Fakat bu ifade daha çok irfani çemberlerde tasavvuf metinlerinde 

kullanılır. Gerçekte ise somut olarak "kerem" ifadesi Hz. Ali'nin 

lütfunu gösteriyor. "Aslı-Kerem" destanındaki Mahmud'un Kerem'e 

dönümü Azerbaycan halk destanlarında neredeyse gelenek halini 

almış Hz. Ali'nin kerameti, Ali sevgisi ile ilgilidir" (Salim, F., 2010: 

326 - 327). F. Salim "halden hale gelen gönlümün" mısrası ile 

başlanan şiirdeki anlamını - halden hale gelmeyi sufiyane durumlar 

olarak değerlendiriyor (Salim, F., 2010: 329). Aşk destanlarında âşik  

ve mâşuk karakterlerinin anlamlarında tasavvufi - irfani bakımdan 

tasavvuf anlamları ya direkt olarak ya da dolaylı olarak anlatılmakta. 

Dediğimiz dolayısıyla olan tasavvuf anlayışlarının anlambilimine 

"Leyla-Mecnun" destanında da rastlıyoruz. Sufi sembolü olarak 

Mecnun adı Allah yolunda canından geçmeye hazır olan kahramanlara 
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veriliyor. Bu adın arapça'daki anlamı "deli" demek olsa da, mecnunluk 

hiçbir aşka nasip olmayan tasavvufun mertebesidir. Mecnun'un aşkı 

klasik ve âşık  edebiyatında hep araştırma konusu oldu. Fakat Mecnun 

isminin taşıdığı anlam tasavvufi - irfani işaret olarak uzun sıra ilgi 

odağı olmadı. Mecnun'la Allah arasındaki ruhani haberleşmelerde dini 

anlamların kodlarını anlamak gerekir. Örneğin, Fuzuli'nin "Leyla ve 

Mecnun" aşk destanındaki "Ya repp, belayi aşk ile kıl aşina beni" 

demekle Mecnun Allah yolunda tüm acılara aşina olmakla Ona 

bağlılığını gösteriyor. Burada mantıktan dışı hiçbir bağnazlık, hurafe 

yoktur. Mecnun aşkın yüksek mertebesine ulaşmak için her türlü 

acılara katlanmayı mümkün düşünüyor. Leyla imgesi de Mecnun'a 

olan sevgisinde ne kadar üstün tutum sergilemek istese de, Mecnun'un 

ona "git, git, sen o Leyla değilsin" demesi ile ayrılığa dayanamayarak, 

ölümün kucağına gidiyor. Gerçi Leyla gece anlamda sufi - irfani 

düşünceyi yansıtır. Allah'tan kopup Allah'a dönme yolunda onun 

Mecnun'la kavuşması o dünyada mümkün ola bilir. Tüm kadın 

karakterleri gibi Leyla da kendi hayatının sonunda bu dünyada 

sevgisine, Mecnun'a kavuşmak istiyor. Fakat Mecnun hakikate erdiği 

için ona tanrısı olarak baka bilmiyor. Mecnun'un sufiyane 

konuşmalarından anlaşılıyor ki, kendi Leyla'sına kavuşmayacağını 

biliyormuş. Destanda da sufiyanelik bu dünyada Leyla'sına 

kavuşmamasında kendisini göstermektedir. 

"Leyla ve Mecnun" epik şiirinde olduğu gibi "Leyla - Mecnun" 

destanında da tasavvuf öğelerine sıkça rastlanır. Aslında "Azerbaycan 

dastanları"nın ikinci cildinde (Bakü, 1966) kayıt ediliyor ki, "Leyla ve 

Mecnun" destanının seçeneği 1941 yılında yayımlanmış "Nizami 

eserlerinin halk seçenekleri" kitabında yayımlanmıştır. Bu yayında 

Nizami ve Fuzuli'nin "Leyla ve Mecnun" eserlerinin içeriği temel 

alınmıştır. Destanda çarhi - felek, felek, burç, yar, mum, pervane, 

buta, naxoş, sail, dilber, cünun, nur, saklı, divane, deli vb. sözler 

tasavvuf anlambilimini yansıtıyor ve sufi ad - terimleri gibi 

kullanılıyor. 

 "Kurbâni" destanında da tasavvufi-irfani konuda çok açık ve 

gizli anlamlar veren sözlere rastlanabilir. Destanda Kurbâni şeriat, 

marifet ve hakikat aşamalarından geçerek, kendisini asıl âşık olarak 

sunuyor. 

Destanda gizli ve açık anlamlarda kullanılan tasavvufi - irfani 

kelime ve terimler kudretli âşığın döneminin sufi anlambilimini 

yansıtıyor. Destanın başında akıllı, bilge adamın doğan bebeğe 
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Kurbâni ismi vermesi tasavvufi - irfani düşüncede Allah'a kurban 

edilen şahıs içeriğindedir. Buradan anlaşılıyor ki, Kurbâni gibi buta 

vermede rastladığımız Peri imgesi de Allah adının gizli şiirsel anlamı 

gibi destanda kodlaştırılmıştır. Bütün destanlarda buta verme 

kahramanların olgunluk yaşına ermesi döneminde verilir. Burada da 

Kurbâni'nin olgunluk yaşına ermesi tasvir edilir ve buta verme olayı 

da bu yaştan başlıyor. İpek karının Kurbâni'nin nabzını yoklamasından 

anlaşılıyor ki, o, sevdalıdır, aşktan sarhoştur. Buta sarhoşluğu, babası 

Mirzalı han'ın "öldün, o dünyadan konuş, sağcısın bu dünyadan" 

(Azerbaycan destanları. 5 ciltte. Cilt I., 1965: 101) demesi o dünya ile 

bu dünya arasında Kurbâni'nin gaybdan vergi almasını gösteriyor. 

Destanda Hakk âşığı, mâşuk, Peri, gönül, hublar ilahı, kan, 

mekan gibi sözler sufi içerikli, tasavvufi-irfani düşünceli söz - 

terimleriin işlenmesini klasik edebiyattaki terimlerin âşık  edebiyatına 

etkisi olarak değerlendire biliriz. Özellikle abi - kevser, payi - Kanber, 

keramet eylemek gibi ifadeler sırf destan şiirselliğinin tasavvufi 

terimler üzerinde şekillendiğini gösteriyor. Fahreddin Salim abi - 

kevserle ilgili Kuran'daki "Kevser" suresi'nde Allah'ın dilinden 

peygambere "Biz sana kevser suyu armağan ettik" denilmesini örnek 

veriyor (Salim, F., 2010:: 334). Sırf destanda da Kurbâni ilahi su dolu 

aşk kevseri içmesi abi - kevserden su içilmesi ile ilgilidir. Kurbâni 

buta aldıktan sonra söylediği "Doksan bin kelimeme beyân dediler" 

ifadesinin arz ettiği anlam - buta sırasında doksan bin kelimenin 

yorumlarını anlamak için Kurbâni'nin gerçek aşamasında olmasına, 

onun - âşikin hakikat ilmine ulaşmasına işaret ediyor. "Bu ifade, 

genellikle ruhani evrimin hakikat aşamasında kendisine yer almış bir 

dilektir. Gerçeğin kaynaklarında üçler, beşler, yediler, kırk kimsene, 

yetmiş iki pir, üç yüz on üç askerle birlikte, doksan bin gulamın da adı 

anılıyor. Doksan bin gulam anlayışı da diğerleri gibi, nasut (insanlık) 

aleminin değil, lahut (ruhlar ve anlam) aleminin nitelikleri olup, bu 

dünyada sadece âşik  ve ariflerin gözüne görünen, belli sayıda 

kutsalların vücutlarında tecelli eden varlıklar olarak kabul ediliyor. 

Denir ki, onlar da hulul eder (inkarnasyon ediliyor), arşı-âladaki 

gerçekliğin manzarasını oluşturuyorlar" (Salim, F., 2010: 335). 

 Kurbâni'ye aşk kadehi içiren Hz. Ali'dir. Destanda işlenen abi-

kevser dini kelime olmakla beraber mey, kadeh içeriğinde da kabul 

ediliyor. "Terehhüm eyledi abi-kevserden" mısrasında Kurbâni'nin 

içtiği aşk şarabının "Doldurup kevseri eyledi eta" cümlesi ile ilgili 

olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz gibi, şeriatta kadeh, mey, şarap, içki 
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vs. kesin olarak kabul edilmiyor. Ama Kurbâni ona aşk kevserini 

armağan edenin Hz. Ali olduğuna işaret ediyor. Elbette burada Hz. 

Ali'nin adının çekilmesi o dönemin sufi âşığının taktiği idi, Kurbâni 

kendini cezadan kurtarmak için onun adından kullanıyordu. Hem de 

Kurbâni ilahi aşkın bu mertebesinde hakikat ilmine vakıf olduğunu 

kanıtlıyor. Burada gerçek bilimsel Kurbâni’nin halk tasavvufunda Ehl-

i - hakk olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda destanda Peri imgesi 

âşığın Ehl-i - hakk olması işlevini yerine getirmesi için Allah'ın 

şahsında seçilen aşk sembolüdür. Yani, Peri destanda ilahi varlıkla 

teması yaratan âşığın sevgilisidir. 

 Aşk destanları içinde tasavvufi-irfani dünya görüşü yansıtan 

destanlardan biri de "Şah İsmail"dır. "Şah İsmail" destanı kahramanlık 

destanlarının yapısında olsa da, burada tasavvuf bakışları da geniş yer 

almıştır. Destanın metninde rastlanan aşk, buta, yol, deneme, dil, 

yürek, gönül, kan, mekan, zaman tasavvuf terimleri ilahi aşka 

kavuşmak yolunda sevgi aşiklerinin dilinde kullanılır. Diğer 

destanlarda olduğu gibi, bu destanda da âşik - mâşukun ilahi aşkı 4 

aşamadan geçiyor. Bu aşamalardan birincisi yine şeriat basamağıdır. 

Bu basamağını geçmek için âşikler İslamın bütün hüküm ve yasalarını 

iyi bilmeli ve ona amel etmelidirler. İkinci aşama tarikat denir, 

arapça'dan çevirdiğinde "yol" anlamına gelir, yani bu kelime gidilen 

yolla bağlıdır. Bu aşamada âşık  kendi nefsini korumalı, onu dünyevi 

zevke kurban vermemelidir. Yoksa gittiği yol yarım kalır ve aşk 

yolunun yolcusu sayılmaz. Üçüncü aşama marifet denir. Bu sırada 

âşık  idrak etmenin üst basamağına gelip çıkıyor, tam olarak idrake 

sahip olur, yani kemal'e sahipleniyor. Tüm bu üç aşamadan sonra âşık  

gerçeği kavramaya başlar, gerçeği kavramak ilahi sevgiye kavuşmak 

demektir. Bu dört aşamanın hepsine "Şah İsmail" destanında 

rastlıyoruz. Âşikin, yani Şah İsmail'in bu katları geçmesi için birkaç 

denemeden kullanılır. Birinci denemede kahraman - âşikin aşk uğruna 

hoşgörüsü, amaca ulaşma mücadelesi yansır. 

Destanda Şah İsmail karakterinin tasavvuf anlambiliminde Hakk 

âşığı olduğu açıkça görülüyor. Çoğu aşk destanlarında âşık Hakk âşığı 

olmak için buta almalıdır. "Şah İsmail" destanında ise bu sorunu onun 

baba - dedesinin takke ocağı ile ilgili olması çözüyor. Eğer Şah İsmail 

hakk âşığı olmasaydı, diğer destanlarda adı geçen aşk, miskin, 

seyragub, hüda, nişan, and, cenneti - rizvan, dert, yar, sıcak, deli, 

misafir, gül, dil, ferman, gülşen, yol, mecnun, huri, işve, naz isimleri 

onun ağzından söylenen şiirlerde tecelli etmezdi. Aşk destanlarında 
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sufi kahraman azap-eziyet çekiyor, sonunda ona kavuşuyor. Allah'a ait 

olan sufi tasavvurların hepsi onun seçtiği yer kökenli güzelde tasvir 

ediliyor. Sufi aşkın diyalektiğinde Allah'a kavuşmak Yer güzelinin 

aracılığıyla çözüm bulur. Diğer tasavvufi - irfani destanlarda ise yer 

kızıyla kavuşa bilmemek o dünyada Allah'a kavuşmak gibi sesleniyor 

- yani burada âşik  - mâşukun ölümünü onların Allah'a olan aşkına 

kavuşması gibi karakterize etmek olur. "Şah İsmail" destanı da birinci 

sayılan destanlardandır. Destanın sonunda Şah İsmail Gülizar'a 

kavuşuyor, çok azap-eziyetlerden sonra onların kavuşması Allah'a 

kavuşmak anlamına gelir. Destanda tarikat, marifet ve hakikat 

basamakları geçilir. Şah İsmail sevdasına kavuşmak için sefere 

çıkıyor. Bu yolda ayrılık, hicran da vardır. Ayrılık, hicran da tasavvufi 

anlamda aşkın düzeyini belirliyor. Onun ziyarete yola düşmesine 

neden Gülzardan ayrılmasıdır. Bu yolda Allah'a doğru mecazi olarak 

sembolik yol gidiyor, üç aşamadan oluşan yoldan geçiyor, sonunda 

kamil bir insana dönüşüyor. Şah İsmail'in bu yolda karşılaştığı dört 

engel onu daha da ilahi sevgisine sadık ediyor (Azerbaycan 

Destanları. 5 ciltte. Cilt 3., 1967: 82). 

 Tasavvufi-irfani dünya görüşte âşik  ve mâşukun birbirine 

sevgisi eşit olmalıdır. Biz bütün aşk destanlarında bu eşitliği 

görüyoruz. Eğer bu eşitlik bozulursa, bu dünyada ilahi aşka kavuşmak 

yaşanmayacaktır. Bunu "Aslı - Kerem"de, "Abbas - Gülgez"de, 

"Kurbâni"de, "Tahir - Zühre"de ve diğer destanlarda da 

gözlemliyoruz. Bu destanlardaki âşik ve mâşuklar aşkın zerreleridir, 

onlar birbirlerinden ayrıldıktan sonra vahdeti vücud’a kavuşuyorlar. 

Ayrılık yaşanmayan destanlarda ise Allah'a kavuşma kalpte olarak 

kendini gösteriyor. 

Tasavvuf anlambiliminde av, gezi, köprü, ruh, beden, gönül, 

murad almak sözleriyle destanın şiirsel içeriğinde mecazi anlamda 

kullanılıyor. Örneğin, ruh ve beden birbirinden bağımlı sözlerdir. Bu 

sözlerin psikolojik anlamda değil, manevi anlamda kullanıldığını 

görüyoruz: 

  

 Şah İsmail, günler geçti vatandan, 

 Akıl baştan gitti, ruh da bedenden, 

 Yûsuf gibi ayrı düştüm Kenandan, 

 Mısır’da alışılmış ha yanım şimdi.  

 (Azerbaycan Destanları. 5 ciltte. Cilt 3., 1967: 144) 
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- mısralarında ruhun bedenden ayrı düşmesini, vatan, alışıp - 

yanmak, nişan, ayrı düşmek, ayrılık sözleri sembol gibi mecazi 

anlamda kullanılmıştır. Bu kelimelerin her birinin ayrı alt anlamları 

vardır. Bu sözler tasavvufi - irfani düşüncede somut simgelere 

dönüşüyor. 

Şah İsmail Allah'a doğru ruhani yolun yolcusudur. O, dört 

aşamadan geçerek, kendi ilahisine kavuşmalıdır. Ama bu yolda 

engelleri bertaraf etmelidir, hem de bu engeller Şah İsmail'in gerçek 

aşkında mükemmel olduğunu denemek içindir. 

"Şah İsmail" destanında tasavvufi-irfani düşüncenin geçtiği 

aşamalar imgelerin, genelde âşik ve mâşukun manevi - ruhani 

hayatına etki ederek, onların birey olarak yetişmesinde rol oynuyor. 

Genel olarak bakarsak, bütün aşk destanlarının âşik ve mâşuk imgeleri 

kendi zamanlarının sufi veya tasavvufi düşüncelerinin etkisi altında 

yetişiyor, bu destanların temel kahramanlarına dönüşüyorlar. Bütün 

aşk destanlarında ilahi aşkın mahiyetini açmak için tasavvuf 

anlayışının rolünün araştırılması önemlidir. Tasavvufun destanın 

şiirsel içeriğinde oynadığı rol ise daha belirgin görünüyor. 
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“DEDE KORKUT” MİTOLOJİSİ 

Destan yapisinda dejeneratif zaman 

Dejeneratif zaman, destan zamanında yaşayan tarihi bir 

kahramanın varlığının biyolojik, fiziksel, psikolojik, manevi ve ruhsal 

olarak bozulduğu döneme ait geçmiş bir zamandır, psikolojik bilinçte, 

sadece İyilik ve Şer’in var olduğu ve hasta bilinçte algılanan boyutsuz, 

müddetsiz, fiziksel olmayan bir mit  zamanıdır, folklor kahramanının 

zamanını bırakıp gittiği ve geçmiş zamanda yaşadığı bir dünyadır. 

Böyle bir zamanda yaşayan kahraman dejenerat bir insan 

statüsündedir (dejenerat - ruhsal parçalanmaya maruz kalan bir kişi;  

soyundan ayrılmış bir adam; ruhsal bozukluğu olan bir adam 

anlamında). 

Dejenerasyon, Fransızca bir kelimedir ve üç anlamda kullanılır: 

kendi özelliklerini kaybetmek (yozlaşma), kendinden uzaklaşmak 

(soysuzlaşmak); bozulma, parçalanma (bozunum). 

Fiziksel ve psikolojik olarak yeniden doğuş ve değişim, 

insanlarda meydana gelen dejeneratif süreçlerdir. Örneğin Şokli Melik 

dejenerat bir şahısdır. Dejeneratif zamanda, eski zamana dönen 

yozlaşmış şahıs, birbirleriyle etkileşime giren kahramanlar ve anti 

kahramanlardır. Dejenerasyon, dejeneratif kelimelerinin anlamı, 

"Kitab-i Dede Korkut" kahramanlarının fiziksel, psikolojik, ruhsal, 

manevi özelliklerine göre daha iyi açıklanabilir. Destan 

kahramanlarının mitolojik bilincindeki dejeneratif zaman, bir mit 

zamanıdır ve bu bilinci henüz terk etmedikleri için onlar dejeneratif 

zamana dönebilirler. Arkaik dünyanın dev insanları bile 

bedenlerindeki eterin yardımıyla zamanlarını değiştirebiliyorlardı. 

Örneğin 5 milyon yıl önce yaşayan Atlantisliler, maddi olmayan bir 

forma bürünebilen eterik varlıklardı (Погорелов С. 2014: 223 - 228).  

Destandaki tarihsel şahısların çoğu, Dede Korkut, Kazan han, 

Şokli Melik, Kan Turali ve diğerleri dejenerat olmuş. Örneğin Kazan 

han, Şokli Melik ile beş kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma her 

gerçekleştiğinde, bu süreç onun psikolojik bilinçini etkilemelidir. 

"Salur Kazan'ın evinin yağmalandığı boy"da, karısının, annesinin, 

oğlunun ve elinin Şokli Melik tarafından ele geçirilmesi ve bu yönde 

gerçekleşen diğer işlemler, Kazan'ın soysuzlaşmasına ve ruhsal 

bozukluğa yol açmalıdır.  Bunun sebebi Salur Kazan'ın "Salur 

Kazan'ın tutsak olup oğlu Uruz çıkardığı boy" ve "Salur Kazan’ın 
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Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"ndaki sözleridir. “Mere sen 

benim namert gözüm! Kara çelik kılıcın keskinliğinden korkmazdın, 

sahar oklar temreninden bunalmazdın, on altı batman kâfir gürzü 

başıma vuruldu pörtlemedin. Ejderha dedikleri bir yılandır, bunda ne 

var ki bulanırsın, kanlanırsın? Senin gibi namert göz, benim gibi mert 

yiğitte neyler?” (Ekici M. 2019: 57); "Yedi başlı ejderhaya yetüp 

vardım, Heybetinden sol gözüm yaşardı. Hey gözüm, namert gözüm, 

muhannet gözüm, Bir yılandan ne var ki korktun! – dedim” (Kitab-i 

Dede Korkut 1978: 146) mısralarının alt katmanında uyuyan 

"ejderhaya dönüşebilen” (Rzasoy S. 2020: 377) Salur Kazan'ın hanki 

sebepten sol gözünü oymasında ve mitolojik körlük motifinde 

aranmalıdır. Bu, tek gözlü Kazan'ın Ejderha'dan olumsuz özellikler 

almasına neden olur. Bu, Ejderha'nın onun üzerindeki olumsuz 

etkisidir. Bu nedenden ruhsal olarak bozulmuş olan kahraman ile uzun 

süredir bozuk olan Şokli Melik'in dejeneratlar gibi birbirleriyle 

yüzleştiğini (5 kez) görüyoruz. "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı 

Öldürmesi” boyunda (Ekici M. 2019) Salur Kazan da ejderhayla en az 

iki kez karşılaştı. Boyda anlatılan terslik ve inatçılık, Salur Kazan'ın 

dejenerasyona uğramış psikobilincinin etkisiyle oluşmuştur. "Salur 

Kazan'ın yedi başlı Ejderhayı öldürmesi boyu"nda dejeneratif 

zamanda Salur Kazan'ın Basat'la ve Ejderha'nın Tepegöz'le güçlü 

genetik bağlantısı olduğu için propan zamanda Basat figürü zayıf bir 

şekilde gelişti ve  dejeneratif zamanın bir figürü olarak kaldı. Güçlü 

kişiliği nedeniyle dejeneratif zamanda ise sadece Salur Kazan'ın 

imgesi, onun Ejderha ile savaşı üstün oldu. "Salur Kazan'ın Yedi Başlı 

Ejderhayı Öldürmesi” boyu, tarihsel zamanda anlatıcının bilincinde 

Kazan han ile Şokli Melik arasındaki savaşla telafi edildi.  

Fakat boy ve destandaki dejeneratif zaman nasıl belirlenir? 

"Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"nda Ejderha'nın 

yozlaşması, olumsuz karakterinin ortaya çıkmasında ilk şart olarak 

ortaya çıkıyor. Basat'ın destandaki tasviri, dejeneratif bir zamanda 

yaşadığını gösteriyor mu? Burada da asıl koşul, dejeneratif zamanda 

destan kahramanının mitolojik kahramana nece dönüşmesidir. İşte bu 

durumda, kahramanın tarihsel koşulu kullanarak dejeneratif zamana 

transfer etmesidir.  

Yozlaşmanın ikinci temel koşulu, psikolojik bilinçte negatif 

veya pozitif bir karakterin "yeni bir tarihsel zamanda" ölmesi ve 

geçmiş bir tarihsel zamanda yeniden doğması algısıdır. Şokli Melik'e 
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destan zamanında ölen bir kişi olarak bakarsak, başka bir boyda 

yeniden doğuşu geçmişte ölümünün bir paradigması gibi görünüyor. 

Mitoloji, eski insanların geleceklerini tarihsel geçmişlerinden 

dejeneratif bir şekilde öğrenmek için kullandıkları bir dizi yöntemlerin 

topluluğudur. Dejeneratif zaman, uzay ve kaos arasındaki mücadeleyi 

yansıtan bir düşünme modelidir. Bu problemin incelenmesi, 

dejeneratif bir zamanda Salur Kazan'ın hem mitolojik hem de 

destandaki imgesinin restorasyonunu içerir. 

"Kitab-i Dede Korkut" 12'li Türk sayı sistemine uygun bir 

destan tipidir ve oradaki boyların kadim kalıplarındaki kahramanlar 

dejeneratif içeriğe tabidir ve şu ya da bu nedenle destan kapalı bir 

türdür (dejenerasyon da  kapalıdır). Bu, kapalı olanı koruyan destansı 

yapının ezoterik potansiyelidir. 

Türk kıyameti boyların dejeneratif işareti gibi  

Destanda "Kitab-i Dede Korkut" boylarının Türk sayı sistemine 

göre sıralanışını görüyoruz. "Tepegöz Boyu" ezoterik doğası gereği 

kadim Türk kıyametinin sembolü olur. Destanın son 12. boyunda iki 

Oğuz elinin karşı karşıya gelmesi, eski Türk kıyametinin 

başlanmasının  işaretidir. Boyda, Takfur kalesi'nde 16 yıl tutuklu 

bulunan Beyrek, Takfur'un kızıyla evlendikten sonra döneceğine söz 

veren ancak geri dönmeyen Beyrek Aruz tarafından öldürüldü (bu, 

kurdun Kıyamet günü en son yok olacağının bir işaretidir). Aruz'u 

öldürmesi ile Kazan han'ın kurtarma işlevi kıyametin sonunu gösterir. 

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"nda (Ekici M., 

2019) Salur Kazan'ın Ejderhayı öldürmesi kurtarma işlevini  

açıklamıyor. Bu sadece uzay ve kaosun yüzleşmesidir. Bu, boyun olay 

örgüsü ile karıştırılmış kozmik bir mitin olay örgüsüdür. Boyda Kazan 

han daha çok mitolojik bir kahramandır, mit kahramanıdır, bu yüzden 

kurtarıcı rolünü yerine getirmez. "Kitab-i Dede Korkut"ta ise destansı 

bilincin ürünü olarak her yapıda (2, 3, 4 kez) Türk kıyamet günü 

tekrarlanmalıdır (Kiyametten sonraki tarihi uygarlıkların mitolojik 

dünya görüşünde olumlu algılanan tanrılar, mabutlar, yeni uygarlığın 

mitolojik dünya modelinde kutsallıklarını yitirirler, tapılmazlar. 

Ejderha için de aynı şey söylenebilir). "Kitab-i Dede Korkut"'un 

birçok boylarında - özellikle birinci, sekizinci ve onikinci boylarda - 

Kıyamet ile ilgili dejeneratif görüşler vardır. 

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"nda da 

Kıyamet Günü mitinin, "Tepegöz boyu"nda Kıyamet Günü 
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tasavvurlarının korunduğunu görüyoruz. Kıyamet düşüncesi, dünyanın 

sonunun metafizik ilkel bir görüşüdür ve Kıyamet günü fikri, tarihsel 

bilinçte Dünyanın Son Günü olarak algılanır. Kıyamet Günü 

eskatolojik mitlerde, Kıyamet düşüncesi eskatolojik boylarda yaşar. 

Kitab-i Dede Korkut'taki Kiyamet Günü zamanının boylardaki 

matematiksel  modelleri ve küçük bir Kıyamet Günü modeli temelinde 

tarafımızca analiz edildi (“Matematiksel mitoloji” kitabımda). 

Zerdüşt öğretileri ve metinlerde yozlaşma  

Avesta'da uygarlık ve dünya görüşünün değişmesi nedeniyle  

Devuş  (Dev) mabudu'na ibadet etmenin yasaklandığını görüyoruz 

(Tahmasip  M. H. 1960: 21). "Dara'nın oğlu Kserkes'in adıyla ilgili 

"Devler Hakkında Kitab"ın 35 - 47. satırları, devlere tapınmanın 

yasaklanmasına ayrılmıştır." (Tahmasip M.H. 1960: 21). Buna göre 

de, Cüce’nin kötü bir ruh olarak algılandığı alt mitolojik çağdan sonra, 

yeni bir mitolojik dünya görüşü ona bir kahraman olarak yaklaştı). 

Azerbaycan folklorunda da özellikle masallarda ejderha ile ilgili olay 

örgüsüne  rastlıyoruz. "Melikmammad" masalında Zümrüt Kuşu'nun 

civcivlerini yiyen ejderhadır. Masal kahramanı Melikmammad'ın 

Ejderha ile mücadelesinin arsasında, Zümrüt Kuşu'nun Ejderha ile 

çatışmasını görüyoruz. Zümrüt kuşu yumurtadan her defa civciv 

çıkardığında, Ejderha gelir  ve yavrusunu yer. Melikmammad, onların 

aralarındaki çatışmaya son verir (Azerbaycan masalları. Beş ciltte. Cilt 

IV, 2005: 169 - 179). Masala göre, Zümrüt Kuşu ve Ejderha mit 

karakterleri, karanlık dünyanın yaratıklarıdır. Masal, Melikmammad'ın 

kökeninin kuşla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Melikmammad'ın 

Ejderhayı öldürmesi de karanlık dünyada gerçekleşir. 

Melikmammad'ın ışıklı dünyanın sakini olması, Zümrüt Kuşu'nun 

Kazan Han'a dönüşmesine neden olur. Metin ayrıca Kazan Han'ın bu 

nedenle karanlık dünyada yaşadığını da anlatıyor.  

Böylece, "Melikmammad" masalında, Zümrüt Kuşu ongunu'nun 

Ejderha ongunu üzerine zafer kazandığını görüyoruz. Bu sebepten de 

Salur Kazan da yedi başlı ejderhayı yener. Kuş ongununa inanç, 

ejderhaya olan inancın yerini alır. 

Salur Kazan'ın Ejderha ile savaşının temelinde, mitolojik 

tefekkürdeki (alt metinsel düşüncede) ejderha ile ejderhanın savaşı 

durar. Mitolojik bilinçte, "Ohhayla Ahmed" masalında olduğu gibi, 

ejderhâlârdan biri, diğeriyle mücadelesinde güçlü olan ejderhadan 

kurtulmak için sihirin yardımıyla sol göz gibi çeşitli nesnelere 
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dönüşebilir. Efsaneye göre de, ejderha, insan derisindeki bir yılanı 

takip eder. Cesur bir adam bu ejderhayı öldürür ve yılanı kurtarır 

(Bahaeddin Ö. Ankara: 1995: 568). 

Ejderhayla ilgili en eski Oğuznâme'nin olay örgüsünü, 

birbirlerinin arsaları temelinde oluştuğuna göre üç bölüme 

ayrılabiliriz: Melikmammad'ın ejderhâlârla savaşı, zeki Cüce'nin aptal 

Dev'le savaşı hakkında masalların temelinde dayanan küçük olay 

örgüleri, Salur Kazan'ın Ejderha ile savaşını anlatan eski Oğuznâme, 

Basat'ın Tepegöz ile mücadelesini anlatan Oğuznâme. 

Birincisinde, mit döneminin bitiminden sonra (veya sonuna 

doğru) masallarda, Tepegöz ve Dev ("Tepegöz'ün Masalı", 

"Melikmammad" Masalı) kahramanla yüzleşmenin ikinci tarafı veya 

katılımcısı olarak oluşturulur. "Melikmammad" Masalında, 

kahramanın 2 ejderha ile yaptığı savaştan "Salur Kazan’ın Yedi Başlı 

Ejderhayı Öldürmesi boyu"nun temelinde eski Oğuznâme'nin 

(Ejderha’nın Ejderha ile savaşı) yapısını restore etmek mümkündür. 

Böylece mitolojik düşüncede sol gözünü oymakla (alt metinsel 

düşüncede Ejderha, Kazan'ın sol gözünü etkiler ve onu bir ejderhaya 

dönüştürür (Rzasoy S. 2020: 377), buna göre de sol göz Şer'e işaret 

eder) Salur Kazan ejderhaya dönüşür (Rzasoy S. 2020: 374). 

Melikmammad'ın iki ejderha ile mücadelesi ve masalın yapısı, en eski 

çağda bile ejderha sayısının iki olduğunu göstermektedir. Artık ilk 

aşamada mit yapılarına alay etme ile, azmanlığa karşı Cüce'nin aklıyla 

buluşuruz. 

İkincisinde, Kazan'ın Ejderha ile savaşı, büyük hacimli bir 

Oğuznâme'dir, "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu" 

ise bunun kısaltılmış bir şeklidir. Üçüncüsünde (Basat ve Tepegöz) 

Ejderha'nın Tepegöz'e dönüştürüldüğünü ve yeni bir Oğuznâme 

yaratıldığını görüyoruz.  

Dejeneratif zamanda Ejderha’yla Salur Kazan  

Çin ve Türk mitolojisi de dahil olmak üzere antik dünyanın tüm 

halklarında ejderha önce iyiliksever gücü sonra da bir kötülük gücü 

oldu. Çin folklorunda yayılan "Mulan Şarkısı"nda ana karakterler 

Mulan ve ona bir kült olarak yardım eden yakın sırdaşı küçük ejderha 

Muşu'dur (Aliyev R. 2014: 356 - 357). 

Çin ve İran mitolojisinde karanlık bir dünyada yaşayan Ejderha, 

Güneş Tanrısı'nın düşmanıdır. Onların aralarında bir mücadele var. Bu 

kavga Ahriman'dan güc alan Ejderha'nın Güneş'i yutmasıyla 
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sonuçlanır. Türk mitolojisinde Ejderhayı rüyada görmek güç, kuvvet 

almak demektir. Ejderha, diğer halklarda da erbuka, buka, moga, 

bokey, Bapi han, Zilant olarak bilinir. Ejderha ile savaş, geçici bir 

ölüm ve yeniden doğuş eylemi olarak ilk başlangıcın bir göstergesidir. 

Burada, Ejderha ile savaşın olay örgüsü, onun icracısının, yani 

mitolojik dünya görüşünde Ejderha ile özdeşleştirilen kültürel 

kahramanın tersleşmesiyle bağlantılıdır ("Salur Kazan’ın Yedi Başlı 

Ejderhayı Öldürmesi boyu"nda Salur Kazan Ejderhayı öldürmeye 

çalışır). Bu konuyu açıklamada uyku ve kan (Ejderha'nın kanı) 

önemlidir. Ejderha'nın kahramanı yenmesi için rüyada gösterdiği 

pasiflik, uyku ve uyanış arasındaki bağlantıyla tam tersi oluyor. 

Özellikle bu boyda uyku ve kanın dejeneratif bir işlevi vardır, 

kahramanların zamandan zamana geçişinde önemli rol oynarlar. 

Boyda dejeneratif zaman gizli bir katmandadır. 

Destanın birçok boyunda Salur Kazan'ın tulu kuşun yavrusu, 

ümmet aslanı, Karacuğ’un kaplanı, konur atın eyesi, Han Uruz'un 

ağası, Bayındır han'ın damatı, Oğuzların komutanı, cesur bir savaşçı, 

nazik bir koca, baba ve kardeş olarak katılımını görüyoruz. Ancak onu 

mitolojik zamana bağlayan şey dejeneratif zamandaki varlığıdır. 

Tarihsel zamanda kahramanın hayatı bizim zamanımızdaki gibi 

tahayyül edilirse, dejeneratif zamanda Salur Kazan geçmişin bir figürü 

olur. Salur Kaza'nın mitolojik geçmişi mitlerde ve eski Oğuz 

yazıtlarında bulunabilir. 

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"ndaki 

Salur Kazan'ın Ejderha ile savaşının motifinin dejeneratif formunu 

Kazak mitolojisindeki Kazan beyin Tepegöz (Ejderha) ile 

mücadelesinden bahseden rivayetde görebiliriz. 

Bek Kazan şunları söyledi: “Depe-Göz aşırı bir çığlıkla ayağa 

kalktı (ejderha Kara oren kopdi Depe-Göz – Kazakça), Onu Tanrı'nın 

tahtının önünde çevreledim ama yakalayamadım. Depe-Göz kızgın bir 

aslan gibi ayağa kalktı; Onu kalın bir kamışlıkta kuşatmaya aldım, 

ama yakalayamadım". Serikbol Kondybay, Tobekoz'un buradaki bir 

ejderha ve bir aslana benzetilmesinin edebi veya sanatsal bir araç 

olarak değerlendirilemeyeceğini, Depe-Göz'ün bu sıfatları gerçekten 

kabul ettiğini belirtiyor (“Сказал бек Казан: “Черным криком 

(драконом Kara oren kopdi Depe-Göz) поднялся Депе-Гэз; перед 

лицом престола божьего я окружил его, но не мог взять. 

Свирепым львом поднялся Депе-Гэз; в густым камышах я 

окружил его, но не мог взять”. Уподобление здесь Тобекоза 
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(Депе-Гэза) дракону и льву нельзя считать литературно-

художественным приемом, вполне вероятно, что он 

действительно принимает эти облики). (Серикбол Кондыбай 

2008: 320).   “Kitab-i Dede Korkut”ta da Kazan han Basat'a “Kara 

evren goptı Depegöz! Arş yüzünde çevirdim, alımadım Basat! Kara 

kaplan goptı Depegöz! Kara kara dağlar çevirdim, alımadım Basat! 

Kalın sazlarda çevirdim, alımadım Basat!" (Kitab-i Dede Korkut 

1978: 119) diyor.  

"Kitab-i Dede Korkut" destanında Kazan - Basat süblimasyon 

edilebilen kahramanlardır. "Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi boyu" ile 

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"nu 

karşılaştırırsak, birincisinin daha mükemmel bir boy olduğunu, 

ikincisinin henüz bir boy olarak gelişmediğini, ancak kahramanların 

bir kozmogenetikte birleştiğini söyleyebiliriz. Örneğin "Basat 

boyu"nda matematiksel boyutlar, 2/1, 3/1 ve 4/1 kesirler bu boyun 

matematiksel yapısını oluşturur. "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı 

Öldürmesi” boyunda insanları yutan, Oğuzlara zarar veren Ejderha ile 

Kazan arasında bir çelişki yoktur. Her ikisi de göksel kökene sahip 

olduklarından, aralarındaki savaş da gökte gerçekleşir ("Semâ savaşı" 

motifi). Serikbol Kondybay, Tulu kuşunun Kazak dilinde Degelek 

kuşunun (ejderha) isimlerinden biri olduğunu, Tulu ve Degelek 

kelimeleri arasındaki yakınlığı gördüğünü belirtiyor (Серикбол 

Кондыбай 2008: 346 – 350). 

Basat ve Tepegöz dejeneratif zamanda. "Kitab-i Dede 

Korkut" destanının farklı boylarının imgelerinin dejeneratif zamana 

(Şokli Melik, Kazan han, Beyrek, Deli Dumrul, Basat, Tepegöz), 

farklı destan boylarının (Deli Dumrul boyu, Basat'ın Tepegöz'ü 

öldürdüğü boy, Kanlı Koca oğlu Kan Turali'nin boyu, Salur Kazan'ın 

evinin yağmalanması boyu, Dirse han oğlu Bogaç boyu, Kazan beyin 

oğlu Uruz beyin tutsak olduğu boy, Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu 

Uruz çıkartığı boy ve diğer boylarda) bazı arsaların dejeneratif 

zamanla ilgili olduğu görülmektedir.  

Destanın boylarının kendi oluşma yolları, boy yapısı, dejeneratif 

zaman yapısı (en az yedi boyda) ve şiiriyeti vardır. Destan için gerekli 

olan bu özellikleri "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” 

boyuna uyguladığında, metnin alt içeriği ortaya çıkar. Her iki boyda 

Kazan, Basat, Ejderha ve Tepegöz'ün kendi özellikleri var. Mesela 

Basat aslan sütü ile büyümüş, Kazan han tulu kuşun yavrusudur (ikisi 

de totem kökenli), Ejderha kuşa, yılana, Tepegöz’e dönüşebilir ve 



332 | RAMİL ALİYEV 

 

 

onunla temas halindeki kahraman da bu özellikleri alabilir (Kazan'ın 

tepesinde Ejderha’nın kafa derisini gördüklerinde, Kazan han'ın 

Ejderha'ya dönüştüğünü düşünürler. Bu özellik Basat'ın Tepegöz'ün 

olumsuz özelliklerini edinmesinde kendini gösterir (boylarda mit 

bilinci hâlâ canlı olduğu için özellikleri bu metinlere de kolayca dahil 

edilir). Eğer "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” 

boyunda Ejderha bir kült yok, kült karşıtı olsaydı ("Kitabi-Dede 

Korkut"ta Tepegöz'ün bir kült karşıtı olduğunu görüyoruz, onun bir 

kült karşıtı olması destana dönüşümde rol oynamış gibi görünüyor), 

bu metin de bir destan biçiminde olacaktı. Yani mit bilinci, Ejderhayı 

olumlu kült karşıtı olarak tanımlayamazdı. Kazan, Ejderha'nın kafa 

derisini kendi kafasına örter ve onunla ilişgili ritüel yaşadı. S. Rzasoy, 

Salur Kazan'ın ejderhanın derisini kafasına örtmesini onun ejderhanın 

derisine girmesi diyor ("Kazan'ın yedi başlı ejderha’ya dönüşmesi" 

ritüeli, Rzasoy S. 2020: 401). Kazan iktidarı ele geçirdiğinde, güç elde 

etmek için ejderhayı öldürmesi gerekir (Rzasoy S. 2020: 392). Basat 

ise bu "ritüelin" dışındadır. Yani bu inanç Salur Kazan'ın bilinçaltında 

yaşar ve Basat'ın bilinçaltında Tepegöz'e dair ritüel bir inanış yoktur 

(Burada Oğuz'un kuş modeli ile Kazan han'ın kuş modeli ve 

Ejderha'nin yılan-kuş modeli birbirine uyumludur).  

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu"nda 

savaş motifinin yardımıyla  Ejderhayı yenmek için Salur Kazan'ın 

yozlaştırılması gerekiyor. Çünkü Ejderha, koruyucusu Ahriman'dan 

uyku yoluyla güç ve güç alır. Güçlerinin eşit olması için, kahramanın 

evvelki geçmişinden, mitolojik patronundan (örneğin Güneş'ten) 

enerji alması gerekir. “Kitab-i Dede Korkut”ta Tepegöz ve Basat'ın da 

birbirleriyle savaşmak için kısaca da olsa dejeneratif bir zamanda 

yaşamaları gerekiyor. Basat'ın uzun yıllar aslan bakımı altında 

yaşaması ve onun sütü ile beslenmiş olması, kahramanın dejeneratif 

zamana olan bağlılığını sağlamaktadır. Destanda hem Basat hem de 

Tepegöz ikili bir zamanda yaşıyor - dejeneratif ve destan zamanı. Bu 

özelliğinden dolayı "Kitab-i Dede Korkut"ta iki Basat ve iki Tepegöz 

anlatıcının bilincinde yaşamaktadır. Saha-Yakut'larda, aşağı dünyanın 

şer ruhları 7 kabileye bölünmüş ve liderlerine Arsan Duolay adı 

verilmiştir. Eski Türk dilinde du - iki, lay, lu / luo ejderha anlamına 

geliyordu. Arsan Duolay'ın iki (ejderha) yavrusu vardır: Buor 

Mangalay (yukarı dünyanın sahibi) ve Luo haan (aşağı dünyanın 

sahibi) (Yengi O., Bahtiyar T. /Bextiyartuncay.files.wordpress.com, 

21). Ejderha'nın Tepegöz'e mitolojik yakınlığını görür ve "Basat’ın 
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Tepegöz'ü Öldürmesi” boyunda, Tepegöz'ün dilinden söylenen "Ala 

gözden ayırdın, yigit, beni!" (Kitab-i Dede Korkut 1978: 123) 

cümlesinden yola çıkarak, "Ala Göz"ün ışıklı dünya, "Kara Göz"ün 

ise Tepegöz'ün soyunu yaşatan karanlık dünya olduğunu düşünüyoruz. 

Dejeneratif zamanın yardımıyla Ala Göz'ün ışıklı dünyanın, Kara 

Göz'ün ise karanlık dünyanın sahibi olmak düşüncesi destandan 

restore edilebilir. 

"Kitab-i Dede Korkut"ta Basat daha kişiselleştirilmiş, bu yüzden 

bu özellik boyda hissedilmiyor, ancak Kazan "Salur Kazan’ın Yedi 

Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunda mitolojik dünya görüşünden 

henüz ayrılmadığı için dejeneratif zamanda uzun süre yaşadığı çok 

açık.  

Dejeneratif zamanda uyku görme ve ses. Sesin binlerce yıldır 

kozmik zamanda yaşıyor olması yozlaşma sürecine de katkı sağlıyor, 

ses aynı zamanda uyku görmede de rol oynar.  "Salur Kazan'ın evi 

yağmalandığı boy"da Karaca Çoban'ın rüyası buna bir örnek. Folklor 

metinlerinde de nefes (ejderha, yılan nefesi) ve ses (insan sesi, hayvan 

sesi, nefesi) dejeneratif zamanla iletişim araçlarından biridir.  

Sesin dönmə özelliği vardır. Bu özelliği "İskender Zil-Karneyn" 

masalında ve "Boynuzlu İskender" rivayetinde buluyoruz. "Boynuzlu 

İskender" rivayetinde diyor ki İskender'in başını traş eden kuaförler, 

bu sırrın açığa çıkmaması için kafasındaki boynuzları gördükleri için 

öldürülmüşlerdir. Son berber bu sırrı ifşa etmeyeceğine söz verir. Bu 

sırrı aylarca, yıllarca saklıyor ama sonuna kadar sürmüyor, bir kuyu 

buluyor ve bu kuyuya üç kez "İskender'in boynuzu var, boynuzu" 

diyerek hayatını bu gizemden kurtarıyor. Kuyuyu toprakla örter. Bir 

süre sonra bu kuyu üzerinde sazlıklar bitti. Sonra bir çoban gelir, 

sazlıkları keser ve flüt yapar. Her flüt çaldığında, "İskender'in 

boynuzu var, boynuzu" sesleri etrafa yayılıyor. Bu ses İskender'e 

ulaşır. Gizemli sırr açığa çıkar. İskender berberi çağırıyor, ona bu sırrı 

neden yaydığını sorar. Berber, bu davada kendisinin suçlu olmadığı 

konusunda ısrar ediyor. Ama berber bunu bile bilmiyor ki dönme 

sesin spesifik özelliğidir. Anlatımda kusurlu ve mükemmel insan 

imgeleri birbirine karşı çıkılır. İskender yedi filozoftan dersini öğrendi 

ve mükemmel bir adam oldu (www.anl.az). Ama berbere inandı ve 

onu öldürmedi. İskender ayrıca sesin dönme doğasını da bilmiyordu. 

Buradaki sesin dolaşımı, ruhun dönme özelliği ile ilgilidir. Sesin 

dolaşımı kozmik bir harekettir ve Allah'ın izni ile ses döner ve bir 

varlıktan diğerine girer, yani ses kaybolmaz. Ses, ruhun 
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muvazenesidir. Her canlının bir ruhu olduğu için, ses aynı zamanda 

fiziksel durumlarının da bir göstergesidir. Uzayda, yani alt dünyada, 

üst dünyada ve orta dünyada seyahat eder ve yeniden yaşamak için 

maddi varoluşa kavuşur. Anlatıma göre ses, kuyu vasıtasıyla üç kez 

dolanma sürecinden geçerek ritmini ve varlığını çoban flütünde 

yaşatır. Buradan sesin maddi olduğu, insanın maddi olmadığı sonucu 

çıkar. Dünyadan kaç İskender’ler gelip gitti, ancak bir İskender 

"İskender'in boynuzu var, boynuzu" sesinde yaşadı. 

Gökce'den toplanan Tepegöz ile Ellaz'ın savaşı hakkındaki 

metinde sesin dönüşü hakkında bir başka bilgi bulunur (Vatan yurt 

dışında kaldı. 1993: 74 - 76). Gökçe'de Ardaniş köyünün 

merasındaotlak yerinde bulunan mağara ağzındaki büyük kayalar 

taşlarla dövüldüğünde uzun bir kükreme ve yer altından sesler işitilir. 

Bu sesler, Ellaz tarafından mağaraya atılan Tepegöz'ün sesidir. 

Mağara yeraltı dünyasını gösterir ve Tepegöz de kendi mekânına, 

yeraltı dünyasına atılmıştır. Tepegöz'ün çığlıkları ve sesleri de 

ortalıkta dolaşarak bugün orta dünyada yaşayan insanların kulaklarına 

ulaşıyor. Bu mit, sesin dönüşüne bir örnektir. Bu mit, ses 

sirkülasyonunun bir örneğidir. Sesin sirkulyasyonuna en güzel 

örneklerinden biri, "Avazın iyi çıkıyor, okuduğun Kur'an olursa" 

atasözüdür. Bu atasözü, doğrudan Kuran'ın sesinin Allah'tan gelen 

ilahi bir ses olduğu anlamına gelmektedir. 

Sesin ilahi bir ses olarak işlevi, uyku görmenin sadece fizyolojik 

bir süreç değil, aynı zamanda kozmik bir süreç olması gerçeğiyle 

yerine getirir. "Salur Kazan'ın evinin yağmalandığı boy"da da Karaca 

Çoban, muhtemelen uykusunda Salur Kazan'ın ailesi, annesi, Burla 

Hatun ve Uruz'un  yakalandığı bilgisini aldı. Karaca Çoban, uyku 

sürecinde dejeneratif zamana girmiştir. Bu uyku görmede, yakalanan 

Kazan'ın annesi, Burla Hatun ve Uruz, mit karakterleri (destan 

karakterleri olarak değil) olarak dejeneratif  zamanda (mit zamanında) 

yaşadıkları için önceki hallerine dönebilirler. Karaca Çoban’ın uykusu 

ile gerçek arasındaki bağlantı, kozmik ses (sinyal) tarafından yapılır. 

Bu nedenle uykuya tabu koymuşlar.  İnsan mükemmel değildir. Bu 

yüzden uykusunu yorum yapmamak için ona tabu koydular çünkü tüm 

sırları bilse tanrı olmak gönlünden geçerdi. Tanrı mükemmeldir. Bu 

yüzden Karaca Çoban'ın hayaliyle karşılaşmıyoruz. 

Ses, ruhun enerjisi olarak bedenin eterik bir unsurudur. A. 

Einstein bir keresinde fiziksel uzayı eter olarak adlandırmayı önerdi. 

Eter bir gaza benzediğinden, üç tür eylem vardır: kaotik, algılanan 
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(rüzgar ve ses), dönen (kasırga, rüzgar, burulgan). Ses enerjidir. 

Vücuttan uçan ses, enerji formunda kozmik enerji olarak uzaya girer 

(Paşa Yagub 2020: 16, 94). Aynı zamanda bir sinyal, işaret görevini 

yerine getirir, ve uyku görenin bilinçaltına iletilir, kelimeye dönüşür. 

Sesin başka önemli bir işlevi, kahramanın doğumu ile ilgili olup, 

alkıştan, duadan (dua – ses) hamile kalan kadın motifi ile ilişkili. 

Bunun bir örneği, "Seyfelmulk" masalındaki Seyfelmulk'un ve "Dede 

Korkut"ta Bogaç, Banıçiçek ve Beyrek'ın doğumuna ilahi sesin 

(Kur’an sesi, dua) mucizevi katılımıdır. 

Uyku görme sürecinde kişi dejeneratif zamanda yaşar. O, 

dejeneratif zamanda uykuda çok sevdikleriyle tanışır. Uykumuza giren 

yakınlarımız, ses vasıtasıyla evvelki şekile dönerler, canlanırlar ve 

dejeneratif zamana girerler. Mit, eski insanların uyku görme sürecinin 

bir sonucu olarak da çeşitli aşamalara geçer (Karl Abraham 2009: 73 – 

142). Önce dünya görüşü, sonra bilinçaltı düşünceye dönüşür. 

Dejeneratif zamanda, ilkin mitin imgeleri ve olay örgüsü bir üyku 

görmenin ürünü olarak görünür ve bir değişmez varyant olarak, 

sonraki varyantların temelini oluştururlar. Ejderha’nın imgesi de alt 

mitolojiden zamanımızın atasının bilinçaltına aktarılır. Ejderha’nın 

yaşı, Çin mitolojisinde 5.000 yıldan fazladır ve Türk mitolojisi onu 

binlerce yıl önce cephaneliğine dahil etmiştir. Bu nedenle dejeneratif 

zamanda Salur Kazan’ın yedi başlı Ejderha’yla savaşını görebiliriz). 

"Melikmammad" öyküsünde, kahraman karanlık bir dünyaya 

düştükten sonra mitteki zamanına, ongun yaşamına dönüşür. Bu 

süreçten geçmeden Melikmammad ejderhayı yenemezdi. Masal, mite 

zaman itibarile destandan daha yakın olduğu için, bu süreç daha 

yüksek bir algıya sahip bir kişiye daha nettir ve destanda bu süreci 

görmek ve onu restore etmek (yenilemek) gerekir. 

Soruna ikinci bir yaklaşım, Beyrek'in Aruz tarafından 

öldürülmesiyle ilgilidir. Kozmogenetikte, Ejderha'nın Salur Kazan 

tarafından öldürülmesinde, atın ve kuşun (Aruz) totem karşıtı (negatif 

kurt) ile mücadelesini görebiliriz. Salur Kazan  destanda yenilenmiş 

bir dönemde  yaşamış olsaydı Ejderha ile mücadelesi mitte 

gördüğümüz gibi pasif olmazdı (çünkü onun onqunudur). Hem Salur 

Kazan hem de Ejderha bu mücadelede pasiftir. Bunu destan bilincine 

uygularsak, Salur Kazan'ın "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı 

Öldürmesi” boyunda dejeneratif zamanda yaşamaya alışdığını görürüz 

(Kazan han, mitin kahramanı olarak  Oğuznâme'de ve “Kitab-i Dede 

Korkut”un kahramanı olarak destanda dejeneratif zamanda yaşıyor, 
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kaosun ortadan kalkmasında Kazan'ın dejeneratif işlevi ortaya 

çıkıyor). Herhangi bir mite bakarsak, hayvan-kahramanın zihnimizde 

(hayvanların kaybettiği deri) yozlaştığını görürüz. Destansı bilinç, 

onların restore olunmasını gerektirir. Öyleyse, mit bilincinin destanın 

bilinci haline gelmesi için, kahramanların önce geri dönüşü, sonra bu 

süreç içinde yeniden restore olunması gerekir. “Kitab-i Dede 

Korkut”ta Basat ve Tepegöz böyle bir yenilenme sürecinden geçerler 

(biyolojik ve ruhsal olarak bozulma ve değişim, reenkarnasyon, 

restorasyon), ancak anlatıcı, destanın yapısını açıklamak için onların 

kozmogenetiklerini kullanır. Bu süreç doğal olarak gerçekleştiğinde 

destan mükemmeldir ("Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi boyu"nun 

başında onun aslan sütü ile beslendiğini kastediyoruz). 

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi boyu”nun 

kahramanı anlatıcının tefekküründe yozlaşmıştır ve onun destanın 

kahramanı olarak yenilenmesi mitolojik bilincin alt katmanında olarak 

kalır,  sadece alt mitolojik bilinçten yeni çevreye (tarihsel bilinç) 

yalnız ozanın bilinçinde dönüşür. Destan, ataerkil dönemin bir 

ürünüdür. Bu şu demek ki boy, mit anlatıcısının bilinçinde 

yozlaşmaya uğrar, ancak destan anlatıcısının bilincinde yenilenmez, 

yani, kahramanın Oğuz zamanında yaşadığı hissedilir. Bunlar mit ve 

destanın düzenlilikleridir. 

Dini bilinç ve dejeneratif zaman. Hıristiyanlık ve İslam'ın 

kabulünden sonra, Kazan han'ın Ejderha ile savaşının motifi, "Musa 

peygamber’in Ejderhayı öldürmesi" ve "Hz. Ali’nin Ejderhayı 

öldürmesi" dini motiflerine bırakıldı. Folklorda bu tür rivayetlerin ve 

destanların ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, bu metinlerde 

mitolojik öğeler atılır ve metinler anlatı ve destanın gereklerine 

uyarlanır. Örneğin Musa Peygamber ile ilgili rivayette, onun el ağacı, 

"Ejderha Destanı"nda ise Hazret Ali'nin Zulfugar kılıcı fetişleştirildi. 

Musa ile ilgili rivayet, bir gün Musa'nın bir köye gittiğini ve orada 

kimseyle karşılaşmadığını, sadece bir horoz gördüğünü söyler. Horoz 

onu insan diliyle selamlıyor. "Adımı nereden biliyorsun?" Peygamber 

soruyor. Horoz, "Buraya sadece Musa Peygamber gelebilir" diye 

cevap verdi. "İnsanlar nerede?" Peygamber sorar. "Ben 70 yıldır 

burada yaşıyorum. Kimseyi görmedim. Devam edin orada bir 

ağabeyim var, 85 yaşında, belki biliyor." Musa onun yanına gider ve 

85 yaşındaki yaşlı (horoz) soruya cevap veremez, peygamberi 95 

yaşındaki kardeşine gönderir, bu da hiçbir şey hatırlayamıyor, 100 
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yaşındaki annesine gönderir. 100 yaşındaki anne bunu açıklıyor ki 

ejderha bütün insanları yuttu. 

Diyor o tepeden yükselen dumanı görüyorsun, bu ejderhanın 

nefesi. Musa oraya gider, Ejderha onu görür ve onu içeri çekmeye 

çalışır. Musa peygamber, Ejderha’ya zeytin ağacından yapılmış sihirli 

el ağacını atar. Ejderha el ağacını yutar ve ölür. Bundan sonra Ejderha 

tarafından yutulan insanlar midesinden çıkıp peygambere teşekkür 

ettiler (Демидов, С.М. 2020: 123 – 124). Rivayette Hz.Musa kurtarıcı 

rolünü oynar.  

Salur Kazan'ın mitolojik geçmişi ile Hz. Musa (as) 'ın katıldığı 

bu metin arasında uzak bir bağlantı vardır. Bu rivayette, Salur 

Kazan'ın kendi ongunu olan kaz ile horoz arasında yakın bir ilişki 

vardır. Horoz ve kaz, kutsal kuşlar gibi eski atalarımızın ongun 

yaşamındaydı. Horoz ve kaz ile Ejderha arasındaki genetik ilişki, 

ongun inancıyla bağlantılıdır. Ejderha’nın bir totem veya ongun olarak 

faaliyeti, onun daha sonraki mitolojik bilinçte bir totem karşıtı haline 

gelmesi ve horoz ve kazın ona bu pozisyondan kötü tavrı eski 

zamanlara dayanır. Dolayısıyla rivayette, Horoz'un Ejderha’yla 

birlikte savaşmak için Musa'nın yolunu beklediğini görüyoruz. 

Horoz ile ejderha arasında bir çelişki vardır. Ejderha, Horoz'a 

tapınan insanları yuttu. Bu nedenle Horoz ongun faaliyetine devam 

edemez. Bu yüzden hevesle Musa'nın yolunu beklemektedir. Bu 

rivayette Musa dejeneratif zamanda hayatına devam ediyor. Bu 

yozlaşmayı yaratan da tüm metinlerde Ejderha'nın eski zamanda  

tasviri. Mitte ve boyda gördüğümüz Salur Kazan, Musa Peygamber'e 

transfer edildi. 

Rivayet ve destanda, mitteki "Semâ Savaşı"nın yerini "Yer 

Savaşı" almıştır. "Ejderha Destanı"nda Hz.Ali Ömer, Ebubekir ve 

Osman ile birlikte vahşi Araplara zulmeden ejderhayı öldürmeye 

gider. Ancak Zülfugar Ejderhayı kesemedi çünkü bu savaş Tanrı'yı 

memnun etmedi. Zülfugar bir insan gibi dil açtı ve ondan Tanrı'ya 

müracaat etmesini istedi. Hz. Ali, Tanrı'nın onayını aldıktan sonra 

Zülfugar Ejderhayı keser (Namik Aslan 2016: 208 - 219). 

Musa Peygamber ile ilgili bu rivayette Kıyamet Günü düşüncesi 

vardır. Horoz'un kıyamet gününde sonda ölen yaratık olacağı 

konusunda bir fikrim var. “Guggulu gu gibi kalma” (“guguk gibi 

kalmak”) deyimsel ifadesi aynı zamanda Kıyamet Günü yalnız kalan 

son hayvana (Horoz totem, kıyametin sonunda kalan totemdir) bir 

işarettir. Bu ifade, eski Horoz totem dünya görüşünün Kıyamet Günü 
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ile bağlantısını ifade eder. Horoz'un guggulu gu diyerek banlaması da, 

insanlara Kıyamet Günü hakkında bir uyarıdır.  

Horoz'un Kıyamet Gününe kadar kalacağı fikri de "Horoz 

Masalı"nda yaşıyor. Masalda Horoz zulümden sonuna kadar 

dayanamadı ve tüyleri tıraşlanıp pilavın üzerine konulup yemek için 

padişaha sunulmasına rağmen, onun midesini yırtıp kaçtı. Horoz, bu 

hamle ile hayatının sonuna kadar totem olarak yaşama niyetini 

kanıtlar (www.youtube.com). Bütün metinlerden de anlaşılacağı 

üzere, totemizmde Kıyamet Günü düşüncesi yoktu ve kıyamet 

kavramı, tarih bilinci döneminde insanlarda oluşmuştur. 

Sonuç 

Salur Kazan'ın mitolojik yaşamının analizi, birçok bilim adamı 

tarafından yeni metodolojik yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. 

Bu araştırmacıların araştırmalarında Salur Kazan'ın analizi, tarihi, 

sosyal ve mitolojik yönlerine dayanmaktadır. Salur Kazan'ın mitolojik 

yaşamının incelenmesindeki yeni yöntemlerden biri, dejenerat bir kişi 

olarak dejeneratif zamanda kişiliğinin (ve imgesinin) incelenmesidir. 

Bu sorun, Salur Kazan'ın geçmiş yaşamındaki psikolojik bilincinin 

onun sosyal hayatı üzeindeki etkisi ile açıklanabilir. Geçmiş 

yaşamında ongun düzeyinde yaşadı ve sonra insan kimi tasavvur 

edildi ve kişiselleştirildi. Salur Kazan tarihi bir şahsiyet olarak kabul 

edilinceye kadar, Ejderha ve onunla savaşma motifi hayatının her 

zaman ilgi odağındaydı. Destanın kahramanı olarak Bayındır Han'dan 

sonra devleti yöneten han, Oğuzların sosyal hayat sahnesinde komutan 

olarak rol almıştır. Mitolojik Salur Kazan'dan tarihi Kazan Han'a 

geçişte destansı bilincin rolünü oynadı. Bu süreçte sadece Salur Kazan 

değil, yoldaşları da aynı şekilde mitolojik bir kahramandan feodal bir 

erkeğe dönüştü. Bu, yeni bir çağda yeni bir ortamda destanın 

yaratılmasının temelini atmak anlamına gelir. "Salur Kazan'ın yedi 

başlı Ejderhayı öldürmesi boyu" ve "Kitab-i Dede Korkut" destanının 

aynı köklere sahip olması, ikisinin de Oğuznâme yaratıcılığının ürünü 

olduğunu göstermektedir. 

Böylelikle Azerbaycan folklor çalışmalarının bilimsel 

hükümlerinden yola çıkarak "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı 

Öldürmesi boyu"nun mitolojide önemli bir yeri olduğu ve “Kitab-i 

Dede Korkut” destanının Türkolojide görkemli bir yer kapladığı 

sonucuna varıyoruz. 

 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 339 

 

 

"Dirse Han oğlu Boğac'in boyu"nun alt metin konsepti 

"Dirse Han oğlu Boğac'ın boyu" eski bir yapıya sahiptir. Bu boy, 

totem görüşlerinin izlerini taşır. Boyun alt metninde yer alan yılan ve 

ejderha totemleri, mit bilincinde bir arti fakt olarak kalır. Boyun 

başlangıcında, oğul olan kişinin beyaz çadırda, kızı olan kişinin 

kırmızı çadırda ve oğlu kızı olmayan kişinin siyah çadırda oturtulması 

(üç dünya ile ilişkili renk sembolizmi) tasvir edilmiştir. Destanda bu 

dünya görüşünü formüle eden cümleye "Bayındır Han'dan gelen 

buyruk budur" denir. Bu eski Türk dünya görüşüdür. Tanrı ona bir 

oğul vermedi çünkü babanın birçok günahı vardı. Bu, dini ve mitolojik 

düşünceye göre Tanrı tarafından o babanın kargışa, lanete gelmesi. Bu 

nedenle de "Dirse Han oğlu Boğac'ın boyu"nda Dirse Han siyah bir 

çadırda yerleştirilir. Beyaz çadır ışıklı dünyayı, kırmızı çadır üst 

dünyayı ve siyah çadır karanlık dünyayı, aşağı dünyayı temsil ediyor. 

Öyleyse, boyun alt metnine göre, Dirse Han'ın yeri aşağı dünyadadır 

(aşağı dünyanın tanrısı). Yılan ve ejderha da karanlık dünya ile ilişkili 

mitolojik yaratıklardır. Yılan ve ejderhanın evlat verme işlevi vardır. 

Bu nedenle onlar Dirse Han'a evlat vermeli. Ama bir şart var. Dirse 

Han günahlardan arındırılmalıdır. Kutsal sayılan totem, ona tapan kişi 

günahlardan arındırıldıktan sonra çocuk sahibi oluyor. Sadece 

günahlardan arındırılmak için Dirse Han aşağı dünyaya indiriliyor 

(Babil mitolojisinde, İştar da günahlardan arındırılmak için yeraltı 

dünyasına atılır). Mit bilincine göre Dirse Han'a verilen çocuğun yılan 

veya ejderha kökenli olması gerekir. Dolayısıyla boyda Dirse Han'ın 

oğlunun kahramanlığından sonra Bogaç olarak adlandırılması, büke - 

ejderha dünya görüşüyle bağlantılıdır. Totem dünya görüşünde, kutsal 

hayvanlara verilen isimler anlamsal anlamlarını ve isim işaretini 

değiştirir. Örneğin en eski zamanlarda yılan ve ejderha totemlerinin 

adı (burada büke adı üzerinde duruyoruz) yeni aşamanın yıldırımla 

ilgili olan öküz, boğa toteminin adına dönüştürülmüştür. Büke, yeraltı 

dünyasının sembolü olan yılana, ejderhaya atıfta bulunuyorsa, boğa, 

üst dünyanın, kozmosun sembolü olan öküze verilen totem adıdır. Bu 

analojiden de anlaşılacağı üzere Dirse Han'ın Büke oğlu yeraltı 

dünyasında, Bogaç ise üst dünyada doğmuştur. Bu, Oğuz uzayının 

dönemselliğini gösterir. Oğuz uzayında yeraltı dünya ve gökyüzü aynı 

işarete sahiptir. Çarkıfelek döndükçe dünya ve gökyüzü mekansal 

olarak değişir. Bu nedenle hem yılanın hem de ejderhanın zaman 

geçerken gök bir işarete sahip olduğu kabul edilmektedir. Boğanın 
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dünyayı (yeryüzü ve gök) boynuzlarında tutması, yer burcunun yerini 

gök burcunun aldığını gösterir. Bu dünya görüşüne göre, yeraltı 

mekanda mitte tasvir edilen Dirse Han, boğa totemi dünya görüşünde 

yer üstü dünyasının sakinine dönüşür.  

Dirse Han'ın aksine, destansı düşüncede tulu kuş karasal 

dünyada yaşar. Ama Tulu kuşu, Zümrüt kuşu olarak kabul edilebilir. 

M. Seyidov'un "tulu" kelimesinin açıklamasında (tu ve ulu anlamında 

ulu dağın anlamı) dağın kutsallığını, kartalın yüksek bir dağın 

tepesinde yuvası olduğunu, otuz kuşun onu bulmak için Kaf dağına 

uçtuğunu, Simurg ve Zümrüd'ün aynı mitolojik kökene sahip kuşlar 

olduğunu düşünürsek, tulu kuşun Zümrüt kuşu olduğunu ve totem 

kelimesindeki "t" sesinin "yaratıcı" anlamının Tulu kuşun "yaratıcı", 

"demiurg" anlamına karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Asıf Hacıyev 

(Şirvanelli), tulu kelimesinin açıklanmasında Salur etnik adının rol 

oynadığını söyler (Hacıyev (Şirvanelli) A., 2019: 102). Ebülgazi ve A. 

Hacıyev'in (Şirvanelli) notlarından da anlaşılacağı gibi, tulu kuşu 

Berkut ongunu'dur (Əbülqazi Bahadır xan, 2002: 54; Hacıyev 

(Şirvanelli) A., 2019: 102) ve Zümrüt kuşu ve Simurg kuşu ongunları, 

arkaikleştirmeden sonra sanatsal isimler haline geldi. Asıf Hacıyev 

(Şirvanelli) Dirse han - Boğac'ın olay örgüsünün Tuman - Mete, Kara 

Han - Oğuz (Hacıyev (Şirvanelli) A., 2019: 9) arsasından 

kaynaklandığını yazıyor. S. Rzasoy, bu olay örgüsünün "kozmik yapı 

açısından Mete-Oğuz han mitinin destansı bir paradigması" olduğunu 

da yazmaktadır (Rzasoy S. 2009: 259). Bununla birlikte, alt metindeki 

yukarıda bahsedilen analojiler hem Tuman Han'dan hem de Oğuz 

Han'dan daha eski görünmektedir. 

Mitolojik şuurun sona ermesinden sonra ongun ve totem 

isimlerinin kimlik kelimeleri olarak kullanılması dikkat çekicidir. 

Araz Gündüz, Lev Gumilyov'a referansta bulunarak not eder ki 

“Türkler Avrupalılar tek bir isim almaz, onu doğumdan ölüme kadar 

taşımazdılar. Türklerin toplumlarındaki yerine göre onlar çocukken 

lakab taşırdı, gençliğinde edindiği yetenekle tanınırdı ve ergenlik 

çağına geldiğinde toplumdaki konumuna uygun bir isim alırdı” (Araz 

Gündüz, 2012: 7). Eski zamanlarda isimler, ilahi düşünce ve tanrıların 

isimleriyle ilişkilendirilirdi. Modern düşüncemizde de durum böyledir. 

Tanrı'nın kutsal isimlerinin koyulmasını görüyoruz. Arkaik 

anlambilime ait Bike ismi ile kızların isimlendirilmesi bile antik 

ejderha kültüne tapınma işareti olarak dikkat çekiyor. L. Gumilyov'a 

referans ederek şunu söyleyebiliriz ki Beyrek'in kimlik işareti, Bamsı 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 341 

 

 

adıyla bağlantılıdır. Bamsı kelimesi, Türk halklarında, 

isimlendirilmeden önce doğan bir bebeğin soyunu ifade eder. Bamsı 

kelimesi de Beyrek adına epitet olarak kartal (berkut vb.) anlamına 

gelecek şekilde eklenmiştir (Qurbanova, F., 2029: 127). Öyleyse, 

Beyrek antroponimi gibi, Boğaç adı da ongun, totem anlamına gelen 

bir kahraman adıdır. Ancak Boğaç adında böyle bir lakap kullanılmaz. 

Bu onun 14 yaşından sonraki dönemde şehvetli, ercil (ercel), kur 

(yaramazlık anlamında değil, cinsel alışmaya meyilli, Köroğlu'nun 

"sen kur, ben kur" dediğinde de şehvetli olmak hissediliyor) olmak 

anlamı saklanıyor. Köpek, horoz, boğa, yılan ve ejderha da şehvete 

meyillidir ve höyüre gelme (hayvanların şehveti sonucunda döllenme) 

kelimesinde şehvet hissi vardır (Ağalar Qut /modern. az). 

Kursek (kürsek) kelimesi aynı zamanda 

kuruksamak/kürüksemek (şehvete gelmek) fiilinden türeyen ve şehvet 

anlamına gelen bir kelimedir. Mevlut Süleymanlı'nın "Deyirman" adlı 

büyük hikâyesinde bir köpeğin kurseğe gelişi şehvete gelme 

anlamında kullanılmıştır (Suleymanlı, M., 2006: 183). 

"Erkek" kelimesinin kadın anlamına geldiği gerçeği, animus ve 

anime arketiplerinin anlamlarında görülebilir. Anima, bir erkekte dişi 

bir başlangıç, animus ise bir kadında erkek bir başlangıç imgesinde 

ifade edilen kolektif bilinçsizlik dönemiyle ilgili anlam ve 

kelimelerdir. Anima erotik ve duygusaldır, animus düşünceli ve 

eleştireldir. Anima, bir erkekte kadınlığın bir tezahürü, animus, bir 

kadında erkekliğin tezahürüdür. Animusun etkisi altındaki kadın 

dişiliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve anima'nın 

(erkekleşen kadın, erkeksi kadın) talimatlarını kayıtsız şartsız izleyen 

erkek "dişil olur" (Young'ın arketipleri - Wikipedia / az.wikipedia.org). 

Eski halkların anaerkil gelenek ve göreneklerinde kadınlara beş 

erkekle evlenme hakkı verildi. Seçim sırasında beş erkek aday 

toplamak mümkün olmasaydı kadının evlenmesine izin verilmezdi. 

Anaerkil zamanlarda da "erkek" kelimesi, kadına hitap eden bir 

kelime, kadının "dişileştirilmiş kocası" anlamında olmuştur. "Dirse" 

kelimesi de,  anaerkillikte söz sahibi olan bir kadın liderin - "erkeksi" 

bir kadının hükmüne tabi olan kişiyi ifade eder. Animusun düşünceli 

olduğu gerçeği, hatununun Dirsa Han'a, çocuk sahibi olmak için 

kurbanlar kesmekle, yoksullara ulu bir düğün vermekle, ağzı dualı 

mümin beylerin alkışıyla çocuğu olacağını söyleyen sözleriyle 

onaylanmaktadır. Azizhan Tanrıverdi Dirse antropomorfizminin bir 

başka yorumunu F. Calilov'un araştırmasına dayanarak sunar: Tur, tir, 
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tür, tor, fonetik varyantlarda kullanıldığında, "tar" dini içerikte Tanrı 

anlamına gelen bir kelimedir, ölüp dirilme kavramıyla ilişkilendirilir 

(Tanrıverdi A., 2012: 65). Etrüsklerde de ulu ataya "tirsen" denir. 

Burada se, se, sen, eril cinsiyete atıfta bulunan bir parçacık olarak 

düşünülebilir (Calilov, F. 1988: 41). 

Kursek (erkeklere eğilimi olan hayvan ve insan) kelimesinde -

sek soneki, isim düzeltme eki olarak yeni bir kelime oluşturur. 

Azerbaycan dilinde de -k ünsüzü genellikle -sek sonekinde kaybolur 

ve isimlerde -se eki olarak sabitlenir. Dirse Han adına -se son ekinin -

k ünsüzünün kaybolması sonucunda bir ek haline geldiğini ve Dir / tir 

kelimesinin de tanrı kelimesinin "tarı" formunun gramer varyantı 

olduğunu varsayıyoruz. Böylelikle, Dirse Han başlangıçta genel 

olarak tanrı / tarı kelimesi gibi kullanıldı, mitolojik tanrıyı bir 

kahramana dönüştürme sürecinde Dirse Han şeklinde özelleştirildi, 

devleti yöneten kişinin adı / unvanı oldu. Kursek (kürsek) adı, 

hayvanların şehvetperestliğini ifade eden bir kelimedir, "Dir" kelimesi 

bağımsız bir köktür ve -se soneki meyil, dirsek kelimesinde ise -se 

soneki dirseklenmek, direnmeğe meyil anlamına gelir. Bu kelimenin 

dirsemek arkaik fiilinden oluşması tartışılmaz. "Dir" kelimesi daha 

sonra bağımsız "kür", "kur" kelimelerinin oluşmasında katılım etmiştir. 

"Kur" kelimesinin "Kitab-i Dede Korkut"ta (ünlü türkolog Hamit 

Araslı'nın çevirisinde) da kullanıldığını görüyoruz. “Görürsen mi 

Dirse han, neler oldu! Yarımasın, yarcımasın, senin oğlun kur koptı, 

ercil koptı  (Kitabi-Dədə Qorqud, 1977: 23). "Kur koptu, ercil koptu" 

ifadesi boyda iki defa tekrarlanıyor. Kur ve ercil kelimeleri 

birbirlerinin anlamını ortaya çıkarmada rol oynuyor. -cil soneki ayrıca 

"eğilimli" anlamına gelir. Erçil, erkeğe meyilli, kur şehvetli demektir. 

Dirse han kelimesinin anlamının kötü bir ifade olarak değil, apelyatif 

olarak erkeklikten düşen kısır bir baba içeriğinde olduğunu 

söyleyebiliriz. Dirse kelimesi, kursek (kürsek) kelimesinin erkeklere 

ait bir türev formunda yok, boğa apelyativi (apelyatif – anlamın 

spesifik veya genel bir isim yok, anlama ait içerik - kelime olarak 

kabul edilmesidir) ile bağlantılı olabiler (aşağıdaki Kalmyk mitinde 

yaşlı bir adama yılan,  Dirse Han'a da boğa oğul verir). Dünya 

mitolojisinde İştar (Babil), Inanna (Sümer) ve Zeus (Yunan) cinselliğe 

yatkın tanrı ve tanrıçalardır. 

"Kur" kelimesi, negatif enerji ve pozitif enerji anlamında enerji 

olarak anlaşılabilir. Boğac'ın ergenlik öncesi yaşamındaki negatif 

enerji şehvete dönüşür, ergenlik sonrası yaşam ise pozitif bir enerji 
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olarak kahramanlığı ortaya çıkarır. Dirse Han'da bu enerji her zaman 

negatif kalır. Negatif enerji, kontrolsüz enerjidir. Pozitif enerji 

yönetilir. Örneğin ateş pozitif bir enerjidir, negatif enerjiye dönüşebilir. 

Rüzgar negatif enerjidir, pozitif enerjiye dönüşebilir. Boğaç da 

ergenliğe gelene kadar negatif bir enerjiye sahipti ve kahramanlık 

gösterdikten sonra pozitifleşti. 

"Kur/kür", "gür(ze) zehirli yılan/(ger) engerek" negatif enerji 

anlamına gelen kelimedir. Engerek ayrıca ejderhayı bir yılan türü 

olarak temsil eder. "Ger" ve "gur/gür" anlamın (burada yılanın) içsel 

içeriğini ifade eden arkaizm ve antik bir apelyatif parçacık. Yani 

Boğaç, 14 yaşına kadar hayatında tasavvur edilen bir ejderha 

yavrusudur, “kur” da bir hayvandır, şehvetlidir. Rüzgar negatif 

enerjiye döndüğünde, negatif bir kuvvet, bir ejderha, bir Yelbüke 

olarak hayal gücünde canlanır. Dolayısıyla ejderhanın semavi olduğu 

gerçeği buradan takip ediyor. 

Şehvetli Boğa, ejderha, şehvetli boğa ve Boğaç arasında 

ayrılmaz bir bağlantı vardır ve üçü de erkektir. Destanda Dirse Han'ın 

niyaz, alkış ve dualarla bulduğu çocuk (Bogaç) da erkek. Dirse Han'ın 

yaratıcı gücü yoktur, şehvetli hayvanlar "Dirse Han oğlu Boğac’ın 

boyu"nda şehvetsiz bir adamın işlevini yerine getirir. Destan söyleyen 

de, Bogac'ı Dirse Han'a (Aşık Cunun'un Ayvaz'ı Köroğlu'ya oğul 

yaptığı gibi) evlat edinerek bu kısırlığı ortadan kaldırır. Kalmyk 

mitinde de benzer bir çocukluk motifini görüyoruz. Kalmyk mitinde, 

yaşlı bir adam yanması için evine pelin getirir ve pelin ağacında bir 

yılan vardı. Yılan yaşlı adama onu öldürmediği için gidip han'ın kızını 

istemesini söyledi. Yaşlı adami han'a gider. Hanın koyduğu şartları ve 

zor görevleri yılanın yardımıyla yerine getirir ve han'ın kızıyla evlenir. 

Yılan ona bir evlat verdi ve yaşlı adamın bir oğlu oldu (Илимбетова 

А.Ф., 2019: 245). Bu mitte, bir yılan çocuğu olmayan yaşlı bir adama 

oğul verir. Başkurt'ta böyle bir söz vardır: O benim çocuğumun 

yavrusu (totemimin), kara yılan da annesi (Был да балам балаhы – 

кара  jылан анаhы) (Илимбетова А.Ф., 2019: 245).  

Azerbaycan bilmecesinde kız babasını böyle tanıtır: Ben 

babamın kızıyım, babam oğlumdur. Ben babam için kimdim? Her iki 

dünya görüşünde de totemizme bir inanç vardır. Ruhla ilgili kadim 

tasavvurlara göre totem ruhunun çocukluk, gençlik ve yaşlılık 

dönemleri de vardır (Aliyev, R., 2014: 23). Dirse Han oğlu Boğac’ın 

boyu” ayrıca Boğaç ejderha (yılan) toteminin 14 yaşına kadar olan 

çocukluk devrini yansıtıyor.  
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Boyda Boğac'ın doğumuyla Dirse Han'la ilişkilendirilen bir baba 

imajı yaratılır. Boyda bile, baba olmanın süresi de görünebiliyor. 14 

yıl sonra çocuğun adı Boğaç olunca baba ve oğul arasında bir çatlak 

yaratılıyor. Bu kasıtlı olarak yapılır. Ejderha totemi ile Tanrı 

düşüncesinde olan Dirse Han arasındaki çelişki, iki gücün birbiriyle 

mücadelesidir. Boğac'ın Dirse Han'ın eliyle vurulması, Kazan Han'ın 

okla ejderhayı öldürmesini anımsatıyor. 

"Dirse Han oğlu Boğaç boyu"nun metin kaynakları 

Boğac'a Hizir tarafından hayat verilmesi, ejderha ve Hizir'in 

Türk (Kazak) mitolojisinde aynı işleve sahip olmasıyla da bağlantılıdır. 

Serikbol Kondybay, Kazaklarda Hıdır-yılan ile ilgili tasavvurlar 

olduğunu olduğunu yazıyor. Müslüman mitolojisinde insana mutluluk 

ve başarı getiren bir aziz, bir karaktere veya insana yılan kıyafetinde 

görünebilir. Hızır'ı gören insanlar, bunun sıradan bir yılan ve boynuzlu 

bir yılan gibi görünebileceğini söylüyorlar. Bir yılan şifa verebilir, 

iyileştirme yeteneğine sahiptir. "Yılan Derisindeki Cesur" denilen 

Kazak masalında kahraman kör babasının gözlerini "sürme" ilaçıyla 

ovuşturur (Серикбол Кондыбай, 2008: 267), "Dirse Han oğlu Boğaç 

boyu"nda ise Hızır, "Anne sütü, dağ çiçeği"nin Boğac'ı iyileştireceğini 

söyler. Kazak mitolojisinde Hızır ile ejderhanın (yılan) aynı işlevlere 

sahip olması, ikisinin de ateş unsuruyla bağlantılı olduğunu 

göstermektedir. İyileştirme işlevi, ateşin iyileştirici işlevinden gelir. 

Boyda, aynı ateş unsuruna bağlı olduğu için Hızır Bogac'ın 

iyileşmesine de yardım eder. Ejderha toteminin misilleme işlevi, 

Boğac'ın kâfirlerden intikam alması (ejderhanın ejderhayla savaşı), 

onları öldürmesi ve Dirse Han'ı düşmanlardan kurtarmasıdır. 

Böylelikle Dirse Han ile Boğaç arasındaki çatışma çözüldü. Bu çelişki 

"Şahmeran" masalında da Han ile Şahmeran arasında görülmekte 

ancak olumlu bir şekilde çözülmemektedir. Masalda Camısef bir 

kuyuda bal bulur. Arkadaşları bütün balı almak için kuyudaki 

Camısef'in ipini kestiler. "Melikmammad" masalında, kardeşleri ona 

ihanet edip kaçarlar. Hem Melikmammad hem de Camısef bir 

kuyudan karanlık bir dünyaya inerler. Melikmammad'ın ejderha ile 

bağlantısı, Camısef'in de yılan kökenli olduğunu gösteriyor. Malike-

Maran, "Binbir Gece" Arap masalları koleksiyonunda yer almaktadır. 

Malike-Maran, ölümünün Camasp adında birinin elinde olacağını 

biliyor. Bu olayı tahmin etmek yılanın duygularına bağlıdır. Bunu 

bilen Malike-Maran, Camasp'ı öldürmez, Camasp onunla yıllarca 
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yaşar. Camasp yılanlarla yaşadığı için vücudu yılan pullarıyla kaplıdır. 

Camasp kimseye çıplak görünmemelidir. Bu koşula sadık kalacağına 

söz veriyor. Ancak Malike-Maran Camasp'ın bunu yapamayacağını 

biliyor. Yılan saltanatından ayrıldıktan sonra Camasp, arkadaşının 

ısrarı ile banyoya gider. Ülkenin şahı Yuan hasta. İranlı sihirbaz ona 

acılarına çare olarak Malike-Mara'nın etini yemesini söyler ve yılanı 

nasıl bulacağını da diyor. Ülkenin tüm banyolarına casus koysunlar ve 

rengarenk vücuda sahip birini arasınlar. Camasp banyoya yakalanır ve 

işkence altında ihanete uğrar. Sihirbazın kara büyüsü, Malike-Maran'ı 

teslim olmaya zorlar. Camasp yılanı almaya gelir, Malike-Maran 

Camasp'a güven verir ve kafamı kendi elinle kes söyler. Önce kanlı 

köpüğü bir bardağa dökün ve sihirbaza ver. İkinci yağlı köpüğü 

Camasp'ın toplamasını ve içmesini ister. Eti ve çorbayı şaha ver diyor. 

Camasp, Malike-Maran'ın vasiyetini yerine getirir. Şah iyileşir, 

sihirbaz yanar ve Camasp bir bilge ve bir gören olur. Evde babasının 

kütüphanesinde kalan tek kitabı bulur ve bir sayfanın eksik olduğunu 

görür. Bilgelik kazanmış olmasına rağmen kitabın son sayfasının 

eksik olması bilgisinin eksik olduğunu gösterir. Allah'ın kendisine 

öğrenme fırsatı verdiği kadar bilmesi gerekir ve son sayfadaki bilgi 

Allah'a aittir (Асемкулов T./otuken.kz). 

"Şahmeran" masalının Azerbaycan varyantı şöyle diyor ki bir 

peygamber ve onun da Camısef adında bir oğlu vardı. Bir gün 

Camışef ve arkadaşlar geçimini sağlamak için yakacak odun kesmek 

için ormana giderler. Arkadaşlar yakacak odun toplarken Camısef bir 

delik bulur. O deliğin ağzında bir taş var. Camısef taşı kaldırır ve 

altına bir delik çıkıyor. Delik büyür ve kuyuya dönüşür. Kuyunun içi 

de balla dolu. Kuyuya kimin düşeceği konusunda tartışırlar. Kimse 

kuyuya düşmek istemez. Sonunda Camısef kuyuya düşer. Balı toplar 

ve satıyorlar. Son kapta bal biter bitmez Camısef'ın arkadaşları ipi 

kesti. Camısef kuyuda kalır. Camışef burada bir çukuru kazıyor ve 

içinden bir çukur çıkıyor ve Camışef o kuyu ile gitmeye başlar. Bir 

süre yürüdükten sonra onun önüne güzel bir saray belirdi, o saray aynı 

zamanda yılanlar şahının imaretiydı. Bu yılanların şahının adı 

Şahmeran'dı. Şahmeran'ın başı bir insan kafası ve vücudu bir yılanın 

vücuduydu. 

Şahmeran Camısef'e "Ey insan, sen bura nereden geldin?" 

Camısef ona bir kuyudan geldiğini söyler. Şahmeran, insanlarda 

sadakat ve insanlık görmediğini söylüyor. Şahmeran bir konudan 

bahsediyor. 
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Bir keresinde Süleyman Şah beni bir yüzük için bir sandığa 

koydu ve beni denize attı. 

Kısacası, Şahmeran Camısef'e diyor ki seni ışıklı dünyaya 

götüreceğim. Ama nerede olduğumu kimseye söylememelisin. 

Camısef yedi yıl yeraltında kaldı ve yedi yıl sonra Şahmeran Camısef'i 

ışıklı dünyaya çıkarır. Camısef, onunla birlikte kuyudan bal çıkaran 

arkadaşlarının yanına gider. Arkadaşları şunu söyler ki seni 

tanımıyoruz. Camısef şehre geliyor. Birkaç gün sonra Şah hastalandı. 

Şah remmalleri çağırır. Remmaller Şah’a hastalığınızın tek çaresinin 

yılanlar şahı Şahmeran'ın suyu olduğunu söyler. Şahmeran'ın suyunu 

eğer içersen iyileşirsin. Şah "Onu bulmak için ne yapabiliriz?" 

Remmaller diyor ki sen bir banyo inşa ettirirsin. Bütün insanlara orada 

yıkanmalarını emredin. Yılanın yerini bilen varsa, omzunda puanları 

olacaktır. Herkes banyoda yıkanır ama kimsede bir puan yok. Ülkede 

sadece bir kişi kaldığı söyleniyor, o da Camısef. Gidip alıyorlar. 

Yılanı gördüğü için puan alıyor. Cemaat diyor ki bize yılanın 

nerede olduğunu söylemelisin. Camısef çaresizdir ve kuyunun yerini 

gösterir. Cemaat remmalleri kuyuya götürür. Rəmmallar, yılanların 

şahını çağırırlar. Şahmeran gelir, onu yakalamak isterler. Şahmeran 

yaklaşma diyor, sana vuracağım ve öleceksin. Camısef, Şahmeran'ı  

koltuk altına alıyor. Yılan Camısef'e "ayak suyumu remmallere, orta 

suyumu şaha ve baş suyumu sen içersin" diyor. Camısef de aynısını 

yapıyor. Remmaller ayak suyunu içtikleri anda ölürler. Şah artık ayak 

suyu istemez, orta suyu içer ve hastalığını tedavi eder. Sonra Şah "Ben 

yaşlıyım, öyleyse gel ve benim yerime hüküm sür" der. Şahın da bir 

kızı vardı. Camısef'e verir. Camısef, kırk gün kırk gece düğün yapıyor, 

kralın kızıyla evlenir. Kısa bir süre sonra Şah, kuyudan bal çıkardığı 

zaman Camısef'in ipini kesen hain yoldaşlarını getirip kafalarını 

kestirdi. Camısefi Şah, kendisi yerine bir hükümdar atar. Camısef aynı 

zamanda çok zeki ve nazik bir hükümdardır (Eyyub Guliyev'in folklor 

uygulama not defteri).  

Masalda Camışef, peygamberin oğlu olarak sunuluyor. Masalın 

benzer masallardan bir başka ayırt edici özelliği de  Süleyman Şah 

(Hz.Süleyman) ile olan bağlantısıdır. Masalda Süleyman Şah'ın yılanı 

bir yüzük için sandığa koyup denize attığı söylenir. Süleyman 

Peygamber (MÖ 1011'de doğdu, MÖ 931'de öldü) tüm canlı 

varlıkların peygamberiydi, yani servetinin koruyucusu Şahmeran'dı. 

Hazineden bir yüzük eksik olduğu için Şahmeran'ı bir sandığa koyup 

denize attılar. Birini bir sandığa veya şişeye koyup denize atmak eski 
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bir cezalandırma yöntemiydi. Bu motif benzer masalların hiçbirinde 

bulunmamaktadır. "Dirse Han oğlu Boğaç boyu"nun arkaik 

metinlerinin köklerini yansıtan Hitit İlluanka miti, eski totem 

görüşlerini de tasvir ediyor. Hitit mitolojisinde (Suriye'nin kuzeyinde, 

Türkiye'de Boğazköy'de, Çorum vilayetinde vb. yerleşmiş ve Mısır'la 

savaşmış eski bir halk), bir ejderhanın şimşek tanrısı Teşub'un 

düşmanı olduğu hakkında bilgiler vardır. Illuanka'nın Teşub'dan daha 

güçlü olduğu söylenen bu mitin birkaç varyantı var. Ejderhadan bir 

yenilgi daha alan Teşub, tanrıça İnara'dan yardım ister. Ejderhaya bir 

tuzak kurar ve şarap dolu gemisini ejderhanın yuvasına yaklaştırır. 

İçtikten sonra ejderha hareket etme yeteneğini kaybeder ve Teşub onu 

diğer tanrılarla birlikte öldürür. Başka bir varyanta göre, ejderha 

Teşub'u yener ve kalbini ve gözlerini ele geçirir (Mısır mitinde de 

Seth'in Hor ile yaptığı savaşta bir gözünü kaybettiğine dair benzer bir 

motif var). Teşub olayların böyle gelişmeyini sevmez - Tanrıça Hebat 

ile evlenir, Sarruma (kelimenin tam anlamıyla "Dağların Şahı") adında 

bir oğul doğar ve onu Illuyanka'nın kızıyla evlendirir. Baba, oğlunu 

rehine gözlerini ve yüreğini istemeye ikna eder. Teşub kaybettiği şeyi 

geri kazandıktan sonra ejderhayla yeniden savaşmaya başlar. Sarruma 

kayınpederinin tarafını tutuyor, böylece Yıldırım tanrısı ejderhayı ve 

oğlunu öldürüyor. Alahöyük'te (Çorum) bulunmuş bir kabartmalı bir 

taş, Yıldırım tanrısına işaret eden boğaya tapan bir hükümdarı tasvir 

ediyor. Kabartmadan görülebileceği gibi, Bronz Çağı'nda öküz ve 

Yıldırım tanrısı eşitleştirilir (cappadocia-elenatruva.ru). Bu nedenle 

Yıldırım tanrısına yapılan ibadet, yerini boğaya tapınmaya bırakmış 

olabilir. 

Sonuç 

Gerçekler bunu kanıtlıyor ki "Dirse Han oğlu Bogac'in 

boyu"nun olay örgüsü, Yıldırım tanrısı ile ejderha arasındaki savaşa 

dayanıyor. Böylelikle Dirse Han'ın imajının 3 gelişme dönemi 

olduğunu görüyoruz: yeraltı dünya tanrısı olduğu dönemdeki hayatı; 

Anaerkillik döneminde yaşam; Destansı hayat. Bu dönemlerin her 

birinin kendine has özellikleri vardır. Dirse Han hakkında söylenenleri 

şu şekilde özetleyebiliriz: Siyah bir çadırda oturması Dirse Han'ın 

karanlık dünya ile olan bağını gösterir. Çadırın şekli dünyayı 

karakterize eder ve siyah renk karanlığın bir işaretidir. Böylesine kara 

renkli bir karanlık dünyada, Dirse Han bir tanrı oldu. 
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Dirse Han’ın bir tanrı seviyesinden inmesi ve anaerkillik 

döneminde zayıf bir erkek olması (Teşub da İlluanka'dan daha 

zayıftır), ilahi işlevini yerine getiremediği, zayıf bir tanrı olduğu 

anlamına gelir. Bunun nedeni, tanrı çağından anaerkillik çağına 

geçişte her iki dönemin de iç içe geçmesi, kadın kültünün, kadın 

haklarının yüksek düzeyde olmasıdır. Bunun nedeni erkek kültünün 

kadın kültüne tabi olması (Sarruma da kadın kültüne tabidir) ve hiçbir 

söz hakkına sahip olmamasıdır. 

Dirse Han'ın destansı hayatını sadece "Kitab-i Dede Korkut" 

destanında görüyoruz. Destanda Dirse Han, ataerkil toplumun tam 

üyesidir. Bayındır han devletinde seçkin bir handır, nüfuz sahibidir. 

Ama bir utancı var. Bu ayıbı ortadan kaldırmak için, doğru amellerle 

yaşamalı, eli açık olmalı ve fakirleri mutlu etmelidir. Destansı 

düşünce, onu yeni çağa uygun olarak baba adıyla da onurlandırır. 

Dejeneratif zamanda Basat 

"Basat Tepegöz'ü öldürdüğü boy"un mitolojik arsası çok eskidir. 

Bu olay örgüsü "Oğuz Kağan" destanında bir kurt ışınından hamile 

kalan Ay Hatun'un motifine dayanıyor ve Basat'ın Tepegöz'ü 

öldürmesinin motifi Oğuz'un Kıat'ı öldürme olay örgüsünün 

oluşumunu etkiledi. Animizm, fetişizm, totemizm ve antropomorfizm 

gibi ilkel inançlar, yanı sıra Gök Tanrı'dan önceki dünya görüş ve 

diğer dini tasavvurlar boyun metnine yansıdı. Gri Kurt gibi Basat da 

Ağaç Tanrı'nın yardımıyla sarı ışın (Güneş) şeklinde Dünya'ya inmiş 

ve Toprak'tan yaratılmıştır. 

Basat ve Tepegöz mitinin tarihi antik çağlara dayanmaktadır. 

Bu, antik dönemin zamanı dejeneratif zamandan kaynaklanmaktadır. 

Basat ve Tepegöz, mitin kahramanları olarak mitolojik bilinçte 

oluşmuş, İyilik ve Kötülük mücadelesinin arka planına karşı 

antropomorfize edilmiştir. En eski zamanlarda Basat ve tek gözlü dev, 

ilk yaratılışta aynı cinsten bir güç olarak ortaya çıktı ve aralarındaki 

ilk mücadele, kötülük ve kötülük arasındaki mücadele şeklinde eski 

insanların tasavvurlarında kaldı. Basat ile Tepegöz arasındaki 

mücadelenin temelinde ilk kez kötülüğün doğuşu, kötü ortamın 

yaratılması ve kötü ile kötü arasındaki mücadele yer alıyor. En eski 

nifolojik dönemlerde Basat'ın Kötü İçeriği, tarihsel-mitolojik dönemde 

Basat'ın İyi İçeriğine, ardından Basat, Güneş, Aslan ve Kaba Ağaç 

kökenli bir kahramana dönüştürülmüştür. Tepegöz ise mitte isimsiz 

kaldı ve bu nedenden boyda da zahirî adıyla işaretlendi. 
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Destanda Basat ve Tepegöz savaşı, alt mitolojik katta yaşanan 

mücadeleyi yansıtır. Çünkü tarihi insanların kafasında Tepegöz'ün bu 

dünyada yaşaması saçmadır. Dolayısıyla anlatıcı bu savaşı dejeneratif 

zamana dönüştürür ve destanın şiirselliğinin yardımıyla bu savaşı bu 

dünyadaki savaş gibi hayal etmek için bir zemin oluşturur. Bu nedenle 

dejeneratif zaman boyda çoğu zaman fark edilmez, kahramanların 

dünyevi olarak tasavvur edilmesi açısından mitolojik zamanla bağlantı 

kopar ve mitolojik zaman alt katta kalır. Bu nedenle Basat ve tek 

gözlü dev hakkındaki antik mitler unutulmuş, yerini Basat ve Tepegöz 

ile ilgili tarihi rivayetlere bırakmıştır. Bu rivayetler daha çok "Basat 

Tepegöz'ü Öldürdüğü boy"un oluşumunda yer alır. Tabi bu rivayetlere 

Peri kızı, Sarı Çoban ve Tepegöz negatif karakterleri de ekleniyor. 

Ancak mitte Peri Kızı, Sarı Çoban gereksizdir, çünkü ilk tasavvurlarda 

cinsel ilişki kavramı yoktu ve Şer Tepegöz'ü doğdu. Bu nedenle Basat 

ile Tepegöz arasındaki mücadelenin birkaç kat olduğu söylenebilir. 

Birinci kat Şer ve Şer'in mücadelesi dönemi, ikinci kat Basat ile tek 

gözlü devin mücadelesi, üçüncü kat ise Basat ve Tepegöz'ün 

mücadelesi dönemidir. Üçüncü kat eskatolojiktir. Bu dönem, Basat'ın 

o dönemde yeni bir Şer güç olarak ortaya çıkan Deccal ile savaşı 

olarak da görülebilir. Deccal, dini inançlarda da tek gözlü olarak 

tasavvur edilmektedir. 

Dejeneratif zaman, destan zamanında yaşayan tarihi bir 

kahramanın varlığının biyolojik, fiziksel, psikolojik, manevi ve ruhsal 

olarak bozulduğu döneme ait geçmiş bir zamandır, psikolojik bilinçte, 

sadece İyilik ve Şer’in var olduğu ve hasta bilinçte algılanan boyutsuz, 

müddetsiz, fiziksel olmayan bir mit  zamanıdır, folklor kahramanının 

zamanını bırakıp gittiği ve geçmiş zamanda yaşadığı bir dünyadır. 

Böyle bir zamanda yaşayan kahraman dejenerat bir insan 

statüsündedir (dejenerat - ruhsal parçalanmaya maruz kalan bir kişi;  

soyundan ayrılmış bir adam; ruhsal bozukluğu olan bir adam 

anlamında). 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında da dejeneratif zaman modeli 

çeşitli boylarda restore edilebilir. Bu boylardan biri "Basat Tepegöz'ü 

Öldürdüğü boy"dur. Destanda ana (biyolojik) babanın kimliğinin 

belirtilmediği (Salur Qazan farklıdır) boylarda dejeneratif zaman daha 

işlevseldir. Bu, oğlun ilahi kökenli olduğu anlamına gelir. Bu tür ilahi 

kökenler arasında Ay, Güneş, totem, ongon ve diger süper güçlerle 

bağlantılıdır ve doğa kültünün bu kahramanlar üzerinde güçlü bir 

etkisi vardır. Güneş, Ay, totem, ongun ve diger kültlerle kahraman  
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arasındaki ilişki doğaüstü bir şekilde kurulur, bir tür manevi babalar, 

insanın yaratıcısı olurlar, mitlerde, masallarda ve destanlarda 

kahramanı korurlar, fiziksel güçlerini arttırırlar ve gerekirse yardımcı 

olabilirler. Epik zamanda yansıtılan eski dünyanın mitolojik bilincinin 

zaman modeli, mitin zamanıyla ilişkili düşünme zamanına kıyasla 

dejeneratif bir zaman olarak adlandırılabilir. Mite uygun şekilde 

zaman kavramı, tarihsel bilinç döneminde yaşayan kahramanın 

geçmişine dönme arzusundan doğar. Çünkü onun düşmanı olan Şer o 

zamandan beri mevcuttur. Basat da böyle bir kahraman tipi. O ilahi 

menşelidir, yarı ilahi kökenli, yarı insandır ve doğumunun bir amacı 

vardır. Prof.-dr. Kamran Aliyev şöyle yazıyor: “Destanın şiirselliğinde 

Tepegöz'ün yeri ve konumu ne kadar katıysa, işlevi de o kadar 

çeşitlidir. Tepegöz, hem düşmanlığı hem de Basata yenilgisi ile 

Oğuzların gücünü yansıtır. Çünkü Tepegöz'ün simasındaki en büyük 

düşman, Tepegöz'ü mağlup eden Basat'ın simasında ise en güçlü 

kahraman Oğuz ilinden olandır” (Aliyev K., 2011: 48). Burada bir 

gizem var. Bu, Oğuz ilinin kendini restore ederek yeniden doğmasını, 

yeniden güçlenmesini, yeni bir kahramanlık ruhunun yeniden ortaya 

çıkmasını hedefliyor. Bu sebepten bu süreç, Oğuz'a karşı çıkan 

Tepegöz'ü ve onun eliyle Oğuz'un yıkımını, Basat'ın efsanevi doğumu 

ile Tepegöz'ün yok olmasını ve yeni Oğuz toplumunun kahramanlık 

aşamasına geri dönmesini öngörmektedir. Aynı zamanda, bu, boydaki 

matematiksel boyutta Tepegöz'ün ölümüyle sonuçlanan eski dünyanın 

yıkılması anlamına da geliyor. 

Boyda Basat ve Tepegöz'ün doğuşunda beyaz ve siyah renklerin 

anlambiliminin rolü büyüktür. Özellikle Basat'ın kendi renk 

sembolizmi vardır. O, beyaz ve sarı renklerin uyumundan doğdu. 

Beyaz renkte güçlü bir enerji akışı vardır, sarı ise sıcak bir renktir. 

Beyaz rengin tayfı içinde melekler ve gökler tasvir edilmiştir. Siyah, 

beyazın tam tersi, Şer’in bağlamında yorumlanan bir renktir. Bu renk, 

Tepegöz'ün bir sembolüdür. Beyaz ve sarı renklere bürünen Güneş'ten 

ve aslandan bir ışın olarak yansıyan Basat, bir kahraman olarak da 

doğar (Gri kurt da öyle). Bugün Kazaklar, Ak Bastı ve Sarı Basat gibi 

Basat adlarını ifade eden yer isimlerine sahiptir (Алтыбаева C., 2018: 

27 - 29). Beyaz renk kahramanın gücünü arttırır. Tefekkür 

psikolojisinde beyaz, kahramanın fiziksel gücünü artıran bir renk 

olarak da algılanır. Beyaz, karakterini bile değiştirebilir ve soğuk bir 

renktir, sarı ise sıcak bir renktir. Kırgız mitolojisinde, sarı renk ve 

Basat'ın albastıyla yakınlığı hakkında tüm bir düşünce sistemi vardır: 
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“Жолоочуларды жолдон азгырып тYнкYсYн адамды Басат, жакын 

адамын болуп кубулуп, азытып кете алат деген тYшYнYк да бар. 

Адамга кызыл же сары көйнөкчөн болуп көрYнөт; Ак жерлерде 

көбYрөөк болуп, же уктан калган адамды албарсты Басат 

(www.super.kg). Bu örnekten Basat'ın Albastıyla ayni olması, 

Tepegöz'ü öldürdükten sonra negatif bir güce sahip olması görünüyor.  

Basat'ı da içeren Oğuz toplumu, beyler ve deliler kategorilerine 

ayrılmıştır. Ancak Basat ve Tepegöz bu bölüme dahil değildir. Yarı 

insan yarı efsanevi Tepegöz'ü yenmek için Basat'ın yarı insan yarı 

mitolojik Oğuz oğlu olarak tasvir edilmesi gerekir. Güneş ve aslandan 

güç aldıktan sonra Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi gerekir. Bunun için 

Basat Kaba Ağaç'tan doğmuş olmalı, doğaüstü güce sahip olmak için 

aslan sütü ile beslenmeli ve Güneş tarafından korunmalı. Eski Türkler 

Kaba Ağaca Ağaç Ana, Ağaç Kağan adını verdiler. Ağaç Kagan tanrı 

kökenlidir ve Gök Tanrı ile ilişkilidir. Metin Ergün yazıyor ki, ilk 

Türklerde ağaçtan doğma motifi yok. Ağac, bir tanrı işlevini taşıyor. 

Ağaç Kagan, tanrının yeryüzündeki gölgesidir ve kahramanlar ağaç 

aracılığıyla dünyaya gönderilmiştir. Basat da cennetteki bir ağaç 

vasıtasıyla Allah tarafından yeryüzüne gönderildi. Tepegöz ise 

cehennemden, su araçılıyla Şeytan'dan gelir (Metin Ergun. Millî 

Folklor, 2000: 26) Bu fikirlere daha yakından bakarsak, Basat-

Tepegöz mücadelesinin temelinde Tanrı ile Şeytan arasındaki 

çatışmanın yattığını göreceğiz. Ağacın kahramanı doğmadığı fikrinde 

de "Tanrı doğmadı, doğurmadı" düşüncesinin de izi yaşıyor. 

Akoğlan'ın Ağaca yaptığı çağrı aynı zamanda Ağaç Tanrı'ya 

tapınmayı da açığa çıkarır. Ağaç Kağan (Kaba Ağaç), Güneş ve aslan 

da Basat'ın doğumunda rol oynar. Ağacın  adının kaba çağrılması 

yüksek, yüce anlamında açıklanır, dallarının göğe yükselmesi ağacın 

kozmik mekȃna ait olduğunu gösterir. Bu nedenle yüksek bir dağda 

büyüyen tek bir ağaç da kutsal kabul edilir. 

Basat'ın ışık, kaba ağaç, totem ve topraktan yaratılması fikri de 

Oğuz'un antropomorfik imgesinin oluşmasında rol oynar (Annem adın 

sorarsan, Kaba Ağaç, Babam adın sorarsan Gogan Aslan). Bu dünya 

görüşü animistik, fetişist, totemist ve antropomorfik tasavvurlardan 

doğmuştur. Kirişin içindeki kurt silueti ile Ay Hatun'un rahminden 

doğan Oğuz, aynı zamanda ilk insan olarak antropomorfize edildi. 

Basat'ın gün ışığında Ağaç Tanrı aracılığıyla Dünya'ya indiği fikri, 

Oğuz'un mucizevi doğumunda rol oynar. Daha sonraki mitolojik 

tasavvurlarda at apelyativi (apelyatif, anlamın özel veya genel bir isim 

http://www.super.kg/
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değil, anlama ait bir içerik - kelime olarak algılanmasıdır) ile 

birleştirilerek Basat adını aldı ve destana At ağızlı Aruz'un oğlu olarak 

girdi. 

Boyda ayrıca İyi ve Şer'in eşleştirilmesi kullanıldı. Bu ikili 

sistem tüm Dede Korkut boylarında mevcuttur. Egrek Segrek'le, 

Bayındır Han Aruz'la, Basat Tepegöz'le, Dede Korkut Tepegöz'le, 

Beyrek Banıçiçek’le, Beyrek Yalancı oğlu Yaltacuk'la, Kazan Han 

Aruz ile eşleştirilir. Oğuz cemaatinin tanrı sembolü 5 ve kutsal sayı 3 

olduğu için boydaki ikilemelerin üçleme haline getirilmesi 

gerekiyordu. Ancak boydaki kahramanlar üçleme haline gele 

bilmezler. Örneğin Basat - Tepegöz, Dede Korkut - Tepegöz zıtlığı 

üçleme haline gele bilmez. Ancak şer güçleri üçleme haline gele 

biliyor. Örneğin Konur Koca oğlu Sarı Çoban Peri Kızıyla üçleme 

haline gelebilir ve bu süreç Tepegöz'ün doğumuyla gerçekleşir. 

Buradaki 3 sayısının tabu içeriği, üçlünün yanlarının da kötülüğe 

hizmet ettiğini gösteriyor. İkileşen kahramanlar ise İyiyi yansıttıkları 

için 3 sayısı tabusunun üstesinden gelemezler. İkileşme, dejeneratif 

zamana ilgili bir süreçtir ve orada Konur Koca'nın oğlu Sarı Çoban ile 

Peri Kızı yaşar ama boyda Peri Kızı ile ilgili mitolojik bir düşünce 

yoktur. "Odyssey" destanında da peri, Cyclop'un doğumunda bir anne 

rolünü oynamaz. Eski Yunancada Cyclop (Tepegöz) kelimesi "daire" 

anlamına gelir. Sonuç olarak, "tepegöz" aslında tek gözü alnında olan 

bir dev değil, hem de dev bir gövde, "tepegöz" anlamına gelen bu 

daire, "Cyclop" anlamına gelir. Bu dairenin boyda tasvirına 

rastlıyoruz. Yuvarlak biçimli yığanağa çarptıkça, tekme vurdukça 

büyür ve dev bir şekle bürünür. Bu devin açıklaması şöyle: “Gördüler 

ki bir ibret nesne yatıyor. Başı - göti belürsüz. Daireyi aldılar. İndi bir 

yigit bunu depdi, depdikçe böyüdi. Bir kaç yigit dahi indiler, 

depdüklerinçe böyüdi” (Kitab-i Dede Korkut, 1977: 116). Tepegöz adı 

korkunç canavarın tek gözlü görünümünden dolayı verilmiştir, yani 

temel anlam Tepegöz'ün muazzam büyüklüğü ile ilgilidir. Bunu 

düşünebiliriz ki Tepegöz'ümüz sadece alnında tek gözü olan dev değil, 

genellikle dev bir varlıktır. Bu nedenle Tepegöz'ün doğumunun aracı 

olan Peri Kızı, daha sonra destan bilincine sonradan eklenmiş ve Türk 

mitolojik düşüncesinin bir ürünü olarak boyun üst katında 

yaratılmıştır. Masallarımızda peri kızı ile ilgili çok sayıda olay örgüsü 

olması bunu kanıtlıyor. Boyun üst olay örgüsünde gördüğümüz Basat, 

ikilenmeye uygun şekilde boyun alt katında dev bir tepegözle ile 

karşılaşıyor, ama Peri kızı burada yok. Alt katta Peri kızı yoksa 
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Tepegöz'ün arkaik imajı kim? Bu soruya cevap vermek zor. Sayısız 

yıllar bizi o dönemden ayırıyor. Adlandırma epik düşünceye ait 

olduğu için, bu antik imaja geleneksel olarak genel şekilde adı 

olmayan "dev bir tek gözlü" diyeceğiz. 

Alt katta Basat, isimsiz bir devle savaşır, bu kavga daha çok Şer 

ile Şer'in bir mücadelesidir, Kırgız mitolojisinde Şer güc olan Albarstı 

Basatın, şer bir devle savaşıdır ve boyun üst katmanında ise şer Basat 

pozitif Basata dönüşür. Albarstı Basat'ta şu özellikler görülebilir: Bu 

varlık, göze çarpan her şeyde bir "standart" görmek ister. Başkalarına 

karşı talebkardır. Geri adım atmıyor. Bir "mutlak" varsa ona ulaşmak 

için çaba sarf etmesi gerektiğine içtenlikle inanıyor. Onu ikna etmek 

imkansızdır, sadece enerjisi tükendiğinde "durur" (znachenie-tajna-

imeni-ru). Bu özellikler, üst kattaki Basat'ta da görülebilir. 

 Bu özellikleri gözlemlemek için metne dikkat edelim. 

Tepegöz'ün boyun en üst katında oturan Kapıkgan adlı bir adamın 

oğlunu yemesinin ardından ikinci oğlunun sırası geldiğinde Basat bir 

geziden yeni dönmüştü. Çocuğun annesinin ağlaması, Basat'ın 

Tepegöz'le savaşmasına neden olur. Kazan Bey'in onu engelleme 

ısrarı Basat'ın kararını değiştirmez. Basat, enerjisi bittiği için 

Tepegöz'ü yenmek için başka bir yöntem kullanır. 

Dejeneratif zaman açısından Basat ile Kazan Bey arasında bir 

yakınlık vardır. Her ikisi de dejeneratif zamanda Şer güçle kavga edir. 

Kazan Bey bir ejderhayla, Basat bir devle savaşır. Kazak mitolojisinde  

Kazan Bey'in Ejderha ile savaşı hakkında Serikbol Kondybay'ın 

anlattığı “Ejderha Kara oren kopdi Depe Göz. Onu Tanrı'nın tahtının 

önünde çevreledim ama yakalayamadım. Depe-Göz kızgın bir aslan 

gibi ayağa kalktı; Onu kalın bir kamışlıkta kuşatmaya aldım, ama 

yakalayamadım" (Серикбол Кондыбай 2008: 320) cümleleriyle 

"Basat Tepegöz'ü öldürdüğü boy"da Basat'a söylediği "Kara evren 

koptu Depegöz! Arş yüzünde çevirdim, alımadım, Basat! Kara kaplan 

koptu Depegöz! Kara-kara dağlar çevirdim, alımadım, Basat!" (Kitab-

i Dede Korkut, 1977: 119) cümleleri, ejderhanın ve devin kökenlerinin 

ayni olduğunu göstermektedir. Kazan Bey'in dejeneratif zamanda 

Ejderha ile kavgasını anlatan "Kara evren koptu Depegöz" ifadesi, 

Tepegöz'ün Ejderha’nın paradigması olduğu fikrini de doğruluyor. 

Kazan Bey ile Basat arasında ejderhaya ve dev tek gözlü ile olan 

savaş, onlar dejeneratif zamana döndükten sonra gerçekleşir. Orta 

Dünya'da yaşayan Basat, alt dünyanın sakini tek gözlü ile savaşmak 

için destansı zamandan dejeneratif zamana girmek zorundadır. Öyle 
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görünüyor ki boydaki tüm kahramanlar zamanlarını değiştirebiliyor. 

Böyle bir özelliğin Atlantislilere ait olduğunu biliyoruz (Погорелов 

С., 2014: 223 - 228). Atlantisliler de ne zaman isterlerse geçmiş 

zamana dönebilir, zamanlarını değiştirebilirler. Bu dünya ve o 

dünyanın sınırları boyda hissedilir. Köç sırasında Basat'ın çeteden 

ayrılması ve bir aslanın onu alıp büyütmesi onu mitolojik bir 

kahraman yapar. Böylece destanın kahramanı Basat, aslanın yaşadığı 

mitolojik zamana veya dejeneratif zamana geri dönebilir. Sazlıklardan 

aslan gibi çıkıp insan gibi apul apul yürümesi, at basıp kan sümürmesi 

bu dünyaya geri döndüğünü göstermektedir. 

Dev tek gözlü alt dünyada yaşadığı için, Dede Korkut ile 

tanışması da dejeneratif zamanda gerçekleşir. Kazan Bey'in dev tek 

gözle savaşı da dejeneratif zamandadır. Basat'a tek gözlü devi 

yenememesini hatırlatır. Basat onu dinlemiyor ve tek gözlü devi 

öldürmeye gideceğini ve kardeşinin, Oğuz'un intikamını alacağını 

söylüyor. Dejeneratif zamanda Basat tek gözlü devi  öldürdükten 

sonra alt dünyanın simgesi olan mağarayı terk ederek orta dünyaya, 

Oğuz dünyasına girer. 

Oğuzlar da dahil olmak üzere eski insanlar çok büyük ve boyları 

uzun olmuş. Bu nedenle Oğuzların düşmanı Tepegöz'ün de dev ve 

uzun olması gerekir. Uzun boylu dev Tepegöz ile savaşan Basat'ın 

boyu da düşmanın boyuna göre tarif edilmelidir. Öte yandan 

Tepegöz'ün Basat tarafından öldürülmesi Oğuzların ne kadar güçlü 

olduğunu göstermelidir (Epik çalışmalar, 2013: 10). Tepegöz de yarı 

Oğuz ve yarı peri kökenlidir. Basat'ın Şer'in yarattığı Tepegöz'ü 

öldürmesi Oğuzların gücünü ve kudretini yansıtır. 

Sonuç 

Dejeneratif zaman, mitolojik bilinçte zamanı geri çevirme 

sürecidir. Bu aynı zamanda bilinçte nostaljik duyguların ortaya 

çıkmasından da kaynaklanmaktadır. Bu nostaljik duyguların etkisi 

altında, mitolojik kahramanın geçmiş yaşamına dönme arzusu oluşur. 

Bu, özellikle mitolojik kahramanın düşmanının geçmişte 

yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bu geri zamanda kahramanlık 

şarkılarının temelinin atılmasıyla bağlantılı olarak, mitolojik 

kahramanlık etkinliğinin mitolojik bilinçte ve mitolojik zamanda 

izlerini görmek mümkündür. Bu süreç Basat ile ilgili şarkılar için de 

geçerlidir.  
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Mitolojik zamanda Tepegöz ve Basat karşı karşıya dayanan zıt 

kutuplardır. Tepegöz'ün yeraltı dünyasındaki varlığı, Basat'ın efsanevi 

bir kahraman olarak olgunlaşmasının temel koşuludur. Zıtların 

mücadelesinin bozduğu uyumun restorasyonu ancak mit bilincinde 

mümkündür. Bu sürecin "Basat Tepegöz'ü Öldürdüğü boy"da tasvirı, 

mitolojik zamanın değişken olmasından ve mitolojik bilincin bugün 

olduğu gibi geçmişi yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

dejeneratif zaman, destanın alt katmanlarında kalır ve görünmez hale 

gelir. Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi de günümüzde yaşanan bir olay 

olarak bilinçte anlaşılıyor. Basat'ın bugünden ayrılışı ve geçmiş 

zamanda faaliyeti ancak dejeneratif zaman formülü ile belirlenebilir. 

Bu durumda, Basat'ın  mitolojik imajının doğası tamamen açıklığa 

kavuşacaktır. Boyda anlatılan olayları dejeneratif zamana aktararak, 

Basat'ın mitolojik yaşamının en ince tonlarını bile, aslan, Güneş ve 

Ağaç ile yakın bağını gözlemlemek mümkündür. Sonuç olarak, 

mitolojik bağlam tamamen geri yüklenir. Mit, Basat'ın doğumunu, 

Güneş ve aslanın koruması altındaki yaşamını, gelecekteki 

kahramanlık faaliyetinin tüm parametrelerini, dev tek gözlü ile 

yüzleşmesini, zaferini programlar. Hint mitolojisinde Vişnu da zalim 

Kans'ı yok etmek için Yeryüzüne gönderildi. Bu motif Türk 

mitolojisine de yansımıştır. Basat da Şer'i yok etmek için doğdu. Bu 

mücadelenin sonu boydaki gibi aynı. Bu dövüş için Basat seçilmişti. 

Bu nedenle ona deli denmez, yani mitolojik bir tanrıdan bir 

kahramana dönüşmez. Basat, tüm geçmiş ve tarihi dönemlerde olduğu 

gibi yaşarken, Tepegöz tarihi zamanda kendi adıyla, dejeneratif 

zamanda ise isimsiz tek gözlü dev olarak yaşıyor ve Basat ile 

yüzleşiyor. Bu devin tek gözlü olması, tarihi devirlerde Tepegöz 

adıyla yaşamasını sağlar. Bu da Tepegöz'ün eski bir düşüncenin ürünü 

olduğunu gösteriyor. Mitolojik dönemde bu dev Tepegöz olarak 

adlandırılsaydı, boyun eski olduğunu iddia etmek zor olurdu. 

Böylelikle Basat ve Tepegöz, kendilerini her zaman mitolojik ve tarihi 

çağlarda yaşayan figürler olarak öne sürerler. Destansı zaman, Basat 

ve Tepegöz varlıklarının toplumsallaşmasının önünü açar. 
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Deli Dumrul boyunda Aylanu konsepti ve yumuşcu oğlan 

Deli Dumrul, mitolojik özelliklerinden dolayı diğer boylardan 

ayrılır. Bu boy, en eski mitolojik dünya görüşünü yansıtır. Tarihi, 

hatta Üst Paleolitik döneme ait totem ve ongon düşüncesi bile 

yapısında yaşamaktadır. Deli Dumrul, eski atalarımızın Üst Paleolitik 

dönemdeki mitolojik dünya görüşü hakkında bilgi veriyor. Boyun 

yapısında, eski atalarımızın yaşam ve ölüm, o dünya hakkındaki 

tasavvurlarının bir sonucu olarak, can yerine can motifinin, yumuşcu 

bir oğlan hakkında irrasyonel düşüncenin kabile dünya görüşüne 

yansıdığını görüyoruz. Atalarımız doğayı gözlemledikçe Gece’nin 

yerini Gündüz’ün aldığını, güneşin batışını ve çıkmasını, Ay’ın gece 

doğduğunu ve gündüzün kaybolduğunu görer, bu süreçlere mitolojik 

bir kıyafet giydirirler. Şu anda, bilinçaltlarında, Güneş'i ve Ay'ı yutan 

gücün kötü olduğu, bir ejderha olarak tasavvur edildiği ortaya çıkar. 

Ayı ve güneşi yutan ejderha hakkında bu tasavvurlar mitlere 

dönüşüyor, anaerkil dönemde, Güneş ve Ay kızlar olarak tasavvur 

edilir. Bu nedenle atalarımız, Güneş’i ve Ay’ı kötü güçlerden 

kurtarmak için onlara kurban verme ritüeli gerçekleştirirler. Mitolojik 

bilinçte kızları kurban verme neden kabul ediliyor? Çünkü 

anaerkillikte bir kızı pak olduğu için kurban etmek amaca uygun 

görüldü. Bu anlamda Güneş’e ve Ay'a kurban edilen kız, bu 

fedakarlığı kabul etmede erkekten daha önemli olmuştur. Bu nedenle, 

canlı tasavvur edilen Güneş ve Ay'ın canı yerine can verilmesi 

mitolojik bilinçte onların dirilişi olarak anlaşılır. Özellikle Ay'ın 
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dirilişi için Ejderha’ya kurban edilen kız, can yerine can motifi 

işlevinin uygulanmasında daha sonraki tasavvurlarda bir tanrıça 

rolünü oynar. Bu motif Altay-Türk mitolojisinde Aylanu olarak 

geçmektedir. Diğer motiflerde böyle bir isim verilmesine 

rastlanmamaktadır. Bu, Aylanu motifinin dünya görüşü düzeyinde çok 

eski bir motif olduğunu kanıtlıyor. Bu nedenle, eski bir motif olarak 

Aylanu, dünya görüşünün birçok düzeyinden geçmiştir. Aylanu'nun 

oluşumunun en erken aşaması, onun bir tanrıça olduğu dönemle ilgili 

olabilir. Hayatlarını feda eden tanrılar hakkında dünya mitolojisinde 

pek çok bilgi vardır. Ama hiçbiri Ay'la bağlantılı olarak ölüb dirilme 

ve kurban verme ritüelinden geçmiyor. Sadece Sümer mitolojisinde 

Gestinanna ve Enki'nin kurban etmek için yarattığı tanrılar Ay'ın 

mitolojik kavramına karşılık gelir. Türk mitolojisinde can yerine can 

motifinin özel bir forma dönüşmesi, kurbanın Aylanu olarak 

adlanmasına neden olur. Öyle nedenlerden ötürü, Aylanu'nun ölmüş 

ve dirilmiş bir tanrıça imajı epik düşünceye girer, özellikle Kitab-i 

Dede Korkut'taki Deli Dumrul boyu’nun oluşumunda rol oynar. 

Ataerkil dönemde Ay'ın erkek olaraq tasavvur edilmesiyle, Deli 

Dumrul'un yumuşcu bir oğlan gibi faaliyetine olan inanc ortaya çıkar. 

Boy, Dumrul’un yumuşcu oğlan işlevinin ne kadar sürdüğünü gösterir. 

Azrail (alt dünya görüşünde Aldacı) tarafından ölen bir yigidin 

canının alınmasıyla yeni bir mitolojik dünya görüşü benimsenir. 

Ancak bu olay boyun üst katında meydana gelir. Boyun alt katında 

can alan meleğin adı, Altay-Türk mitolojisinde olduğu gibi Aldacı 

olarak sunulur. Deli Dumrul'un Azrayil ile savaşı Aldac; ile 

mücadelesine dayanıyor gibi bize geliyor. Aldacıya yenilen Deli 

Dumrul'un canı yerine can gereklidir. Mit bilincinden destan bilincine 

geçişte, ölüp dirilen tanrıça Aylanu'nun kurban olarak seçilmesi motifi 

boyda da kullanılmaktadır. Ancak Aylanu'nun adı boyda geçmez. 

Bunun birkaç nedeni olabilir. Ya Aylanu çok kutsal sayılır, bu yüzden 

Deli Dumrul'un hanımına onun adı verilmemiştir ya da boyun eski 

varyasyonlarında hanımın adı onun adını almıştır ve daha sonraki 

varyasyonlarda ya da ona benzer şekilde ismini almış olsa da adı, daha 

sonra kayboldu. Ancak buna rağmen kurban verme motifi can yerine 

can motifi ile birlikte Deli Dumrul'un hatununun kendi hayatını 

kocasına affetmesinde  özel bir rol oynamıştır. Bu İslam düşüncesine 

uygun değildir, dolayısıyla her ikisinin canı affedilmiş ve 140 yıl 

ömür verilmiştir.  
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"Duha Koca oğlu Deli Dumrul Boyu" "Kitab-i Dede Korkut" 

boyları arasında en eskilerden biridir. Boyun antikliğini gösteren 

çeşitli motifler ve arsalar vardır. Deli Domrul'un Azrail ile savaşı, Deli 

Domrul'un anne ve babasından ve eşinden kendi canı için can 

istemesi, Deli Dumrul'un bir ölüm meleği olarak boyun olay 

örgüsünden restore olunması, hatunun can yerine can vermesiyle ilgili 

motifin ve hatunun isminin restore olunması, hatunun ölüp dirilen 

melek adının takib edilmesi, can yerine can və ölüp dirilme 

motiflerinin  bir imgede tecessümü, Deli Dumrul'un kabilenin ölüm 

meleği olarak işlevi, eski Türk mitolojisinde ölüm meleği olarak 

bilinen Aldacı ile o ölüm meleği - Deli Dumrul arasındaki ilişkiler, 

Deli Dumrul savaşının arka planında Deli Dumrul ile Azrail 

arasındaki ilişkiler, anaerkillikten ataerkilliğe geçiş ve yaşam 

güdüsüne yakın motifler, Azrail’in kendini yumuşcu oğlan 

söylemesinin ona yok, Deli Dumrul’a ait olması, Deli Dumrul'un ölüm 

meleği işlevi vb. sorunlar bu boyun türküsünün yapısında yer 

almaktadır. Boyda Deli Dumrul'un Azrail ile karşılaşması iki kısma 

ayrılabilir: Deli Dumrul'un Azrayil ile savaşı ve Deli Dumrul'un can 

yerine can arayışı. İlk bölümde Deli Dumrul, eski bir ölüm meleği 

statüsüne güveniyor. Bana göre boydaki "yumuşcu oğlan" kelimesi 

sadece Aldacıya atfedilmemelidir. Katip, Deli Dumrul'un bir ölüm 

meleği olduğu düşüncesi İslam fikriyle örtüşmediği için bu terimi 

Azrail'e atfetti. Ancak Azrail, din mantığına göre Kuran ile çelişen bu 

Türk mitolojik düşüncesi adını taşıyamaz. Mit mantığına göre Aldacı 

ile savaşan Deli Dumrul, aynı zamanda yumuşcu oğlandır. Bu 

bakımdan S. Rzasoy Deli Domrul'u "yumuşcu" işlevinin bir 

paradigması olduğu iddiasında haklıdır (Rzasoy S., № 4, 2004: 7). Bu 

bölümde Deli Dumrul, Azrail ile iki kez karşı karşıya geliyor. Can 

alan ve can verenin Yüce Allah olduğunu anlar. Ancak o zaman 

Tanrı'yı bilir. Azrail'e nida gelir ki Hakkın birliğini tanıdığı için can 

yerine can bulsun kendi canı özgür olsun (Kitab-i Dede Korkut, 1977: 

90). Ancak ölüm kaçınılmazdır ve hiç kimsenin ömür boyu yaşamaya 

hakkı yoktur. Can yerine can arayışı eski bir düşünce olduğu için bu 

Türk mitolojisinde tanrılara verilen yetkidir. 

Yumuşcu kelimesi itaatkâr anlamına gelir. Azrael itaatkâr bir 

hizmetçi olarak Tanrı'nın emrini yerine getirir. Boyun bu kısmına 

kadar Deli Dumrul'un yumuşcu mu yoksa ölüm meleği mi olduğuna 

dair hiçbir şey söylenmez. Bu işlevi benzer metinlerdeki durumlara 

göre geri yükleyebiliriz. Deli Dumrul'un ifadesiyle, “Mere, Azrail 
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dediğin nasıl kişidir kim adamın canını alır? Ey Yüce Allah, bana 

birlik ve varoluş gerçeği için Azrail'i göster! Dövüşeceğim, 

savaşacağım, direşeceğim, iyi bir yigidin hayatını kurtaracağım” 

ifadeleri, hâlâ bir ölüm meleği olduğunu iddia ettiğini gösteriyor. 

Sümer mitolojisinde İnanna, yeraltı tanrısı Enki tarafından 

kurtarılır. Enki çamurdan iki çirkin yaratık yapar, onları İnanna'yı 

diriltecekleri yeraltı dünyasına gönderir (Şıhıyeva S., 1, 2011: 249). 

Annunaklar, dirilişini protesto eder ve Inanna'nın akrabalarından can 

yerine can isterler. İnanna ölümün bakışlarını Dumuzi'ye yönlendirir, 

Dumuzi ölür ve şeytanlara verilir (Şıhıyeva S., 1, 2011: 250). Yunan 

mitolojisinde Deli Dumrul ismiyle ilişkilendirilen can yerine can 

motifinin izleri görülebilmektedir. Ecel vakti geldiğinde, Admet 

ölmek zorundadır. Ama Admet kendine bir can bulabilirse Ecel onun 

canını almaz ve anne-babası Deli Dumrul’un ebeveynleri gibi oğulları 

için ölmek istemez ve eşi Alkesta onun için canını vermeyi kabul eder. 

Hades'in karısı, yeraltı tanrısı Persephona, bu bağlılık karşısında 

yumuşar ve Alkesta'yı kocasına verir (s. 237, Muharrem Kaya, 

Folklor/Edebiyat, 2004/1. Cilt X. Sayı: XXXVII). 

"Er-Töştük" destanında Jesmen Bay, kendisini öldürmek üzere 

olan Kafir'in oğlu Yel Mogus'a (Zel Mogus) kendi canı yerine oğlu 

Er-Töştük'ün canını sunar. İkinci gelin (destan, Er-Töştük'ün iki 

eşinden - Kül ayim ve Biyti-küng'den bahseder) hayatını Er-Töştük'ün 

canı yerine Yel Mogus'a vermek ister. Yel Mogus ikisini de serbest 

bırakır. Altay'da yaşayanların Ay Mangus mitinde, kahraman 

yoksulluk taşını atmak için maceralara atılır. Altın Erkek ile 

savaşmaya başlar, ancak yeterince güçlü olmadığında, Altın Erkek 

onu öldürmeye çalıştığında, Çek Pergen canını verir ve ölür. Daha 

sonra bu çatışmalarda iki müzisyen Ay Mangus yerine canlarını sunar 

ve söyledikleri şarkıların etkisiyle Altun Erkek ve atı taşa döner ve 

onlar da kurtulur. Burada da Er-Töştük ile Deli Dumrul arasında 

karşılaştırma yapmak mümkün. Er-Töştük yenilmez bir yigittir. Deli 

Dumrul'un aksine ölüm meleği değil, babasının canı yerine kurban 

olarak seçildi. Hem Deli Dumrul'un hatunu hem de Er-Töştük'ün 

karısı onun yerine ölmeyi kabul eder. "Er-Töştük" destanında Yel 

Mogus şeytani bir güçtür ama gençlerin birbirlerine olan sevgisi 

karşısında yumuşatır ve  Er-Töştük'ün canını özgürleştirir. Ancak 

"Deli Dumrul boyu"ndaki benzer bir arsada Yel Mogus'a benzer bir 

isim silinmiş ve kötü gücün adı, hayırsever Allahü teâlâ ile 

değiştirilmiştir. 
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Türk mitolojisinde Aylanu motifinin üç gelişme aşamasından 

geçtiği görülmektedir. Aylanu adı, eski Türk halklarının destan 

düşüncesinin bir ürünü ve adı olarak mı yoksa "Kitab-i Dede 

Korkut"taki Deli Dumrul'un hanımının adı olarak mı kabul edilmeli? 

Bu sorunun cevabını açıklamak, ölüp dirilme motifinin mit veya 

dinsel bilinçte ilkin olduğunu öğrenmek kadar zordur. Bu sorunun 

cevabı çok fazla açıklama gerektiriyor. 

1.  Önce etnik düşünceyi kabul edersek, Aylanu'nu ölüp dirilme 

tanrıçasının adı ve can yerine can motifi olarak kabul etmeliyiz. Bir 

eylemin içeriğinin bir ismin içeriğine karşılık gelmesi gibi, 

düşüncenin yarattığı dünya görüşünün de modeline uyması gerekir. 

Öyleyse model, düşüncenin ifade edildiği ve düşüncenin onu somut 

bir adla ifade ettiği bir biçimdir. Motif aynı zamanda düşüncenin 

yarattığı bir modeldir ve ona isim vermek bilincin görevidir. Bilinç 

aynı zamanda kurban verme motifini de yaratır. Uygulandığı yeri - 

ritüeli insan bilinci gerçekleştirir. Mağdur bir insan ise, içeriğinin iyi 

anlaşılması için bu işlem açıkça yapılmalıdır. Yani, kurban birkaç 

içeriğe sahip olabilir. Bunlardan biri, can karşılığında gerekli olan 

canın feda edilmesidir. Bu hem fiziksel olarak hem de bir psikolojik 

sosyal düşünme biçimi olarak anlaşılabilir. Genellikle ikinci (form) 

ilkini uyarır. Ve bu kişinin kişiye olan bağlılığına bağlıdır. Bu bağı 

Deli Dumrul'un hatununda görüyoruz. Deli Dumrul'un hatunu ölümü 

bir duygusal olarak kabul eder. Kocasına bağlı olmasaydı, duygusal 

halinde olmayacaktı. Genel olarak, tüm kurbanlar duygusal halinde 

olmasalar, bu eyleme inanmazlarsa ritüel gerçekleşemez. Kurban 

verme, kabile insanının kozmik bilincinde can yerine canın veya 

canların yeni bir hayata dönmesini sağlamak demektir. Kabile 

bilincinde ruh, insanın fiziksel özünün dışında kabul edilir, bu nedenle 

kurban ritüeli, günahların affedilmesi ve toplumun hayatta kalması 

için önemli bir süreçtir. Ancak Allah'ı tanımayan tek bir kişinin 

hatasıdır ve bu nedenle bu ritüelin temeli atılmalıdır. Ruh bedenden 

ayrı olarak kabul edilmeseydi, fedakarlık bir kişiye ait olacaktı. Ancak 

burada ruh bedenin dışında düşünüldüğü için tüm kabilenin 

günahlarının bağışlanması için kurban verme de genel bir karaktere 

sahiptir. 

Boyda da aşiret (Deli Dumrul) ile Oğuz kozmogoni arasındaki 

çatışmayı çözmek için kurban gereklidir. Ya suçlu ya da en yakın 

kurbanı feda edilmelidir. Genel olarak kurban verme, aşiret bilincinin 

duygusal bir hali olarak dikkat çeker. Kan, verilen kurbanın kabulünde 
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çok önemli bir rol oynar. Bu kan kurbanın kabulü için akmalıdır. 

Akan kan, eski insanlarda diriliş fikrini yaratır, yani kurban uzayda 

dirilir. Buna göre Deli Dumrul'u mitolojik bir kahraman ya da 

yumuşcu oğlan olarak kabul edersek, can yerine can motifini 

karakterize eden yumuşcu'nun hatununun can yerine can motifini 

karakterize eden isminin de Aylanu olduğunu görmeliyiz. Deli 

Dumrul isminin geçdiği tarihi ve mitolojik aşamanı takip ederken, 

görüşümüzü kendisine ve hatununa daha doğru ifade edebileceğiz. 

Bize göre, mitolojik düşüncenin bir ürünü olarak Aylanu, 

başlangıçta ölüp dirilme tanrıçasının ve can yerine can verme 

motifinin adı olarak kabul edilmelidir. Destan düşüncesinin bir ürünü 

olarak benzer kaynaklara göre Deli Dumrul’un hatununun adının 

Aylanu olduğunu düşünebiliriz. Aylanu isminin Ay ile olan bağlantısı, 

Ay'ı can yerine can vererek kurtaran eski mitolojik bilincin ürünüdür 

(Ay'a at kurban etme ritüeli,  ejderha tarafından yutulmaması için 

yapılır). Öleng isminin de Aylanu ile ilgili olması muhtemeldir. Öleng 

doğa kültüyle ilişkilendirilen su ve yeşillik tanrıçası olarak, aynı 

zamanda Gök Tanrının hatunu ve kadın kültüdür. Eski düğünlerde 

erkek ve kızların gelinin şerefine söylediği şarkılara Öleng şarkıları da 

denir (İzahlı Saz ve Kelime Sözlüğü, 2015: 81). Hızır'ın unutturduğu 

Öleng aynı zamanda ölüp dirilmeyle ilişkili bir bitkinin (üzerlik) adı, 

ailenin koruyucusu, doktorların koruyucusudur. Buradan Aylanu'nun 

Öleng gibi bir tanrıça olduğunu varsayabiliriz. 

2. Mitolojik düşüncede, Ay'ın ejderha tarafından yutulmaması 

için kurban edilmesi gerekir. Daha sonraki mitolojik düşünceye göre 

kötü bir güç olarak kabul edilen ejderha için, bazı Türk milletlerinde 

Ay’a tavşan veya at katledilmiş ve kanı göğe atılmıştır. 

Melikmammad'ın masalında Melikmammad, ejderhaya kurban edilen 

kızı kurtarmak ve kendini feda etmek için öne çıkar. Mitolojik 

düşüncede Aylanu, Ay'ı Ejderha’nın ağzından kurtarmak için can 

yerine can güdüsünü gerçekleştirir. Aylanu ve Aydahar (ejderha - 

Kazak mitolojisinde) kelimeleri ise "ay" parçacığıyla Ay tanrıya, 

aralarındaki tek taraflı bir mücadeleye işaret edir ("Melikmammad" 

masalının alt katındaki ejderhanın ejderhaya karşı mücadelesinin 

motifi henüz araştırılmamışdır, "Melikmammad" masalının gizli 

katmanındaki ejderha-Melikmammad mücadelesiyle ilişkilendirilen 

mitolojik düşüncede, Aylanu'nun canı, canlı bir şekilde hayal edilen 

Ay'ın dirilişi için can yerine ejderhaya feda edilir). Ay Ata, Altay 

Tengricilik inancında Ay tanrısıdır (Deniz Karakurt, 2012: 125). 
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Aylanu, hayırsever bir ejderhanın bir kıza reenkarnasyonudur. Ayla, 

hale demek, Aylanu dolunay demek. Aydan ismi aynı zamanda 

dolunay anlamına da gelmektedir. Aylanu, Aydan ismini y / d olarak 

değiştirerek düzeltilmiş bir isim etkisine de sahiptir. Yani ay yüzlü 

kız. Burada Ay kelimesi bir özellik değil, yüz, sıfat anlamındadır, 

güzellik, yaratılış, ışık sembolü olup Ürüng Ay Toyon, Ay Ata, 

Ayııhı, Ay han (Ayığ han) gibi yaratıcı tanrıların isimlerine 

eklenmiştir. Aylanu ise erkek cinsiyette tasavvur edilen sevdiği Ay 

için canını feda etmeye hazır bir yaratıktır ve "Div, Ay ninesini 

yakaladı" ifadesinde Ejderha'nın Ay Ana'nı yuttuğu düşüncesi vardır 

(Beydili, C., 2003: 76). Ayni zamanda, kurumsak kelimesinde 

"kurum"  kurbanlık, kurumsak kurban töreni anlamına gelir. "Kitab-i 

Dede Korkut"ta Oğuzların kendi kırımını seçme kurban anlamına 

yakın. Kur kelimesi aynı zamanda bir kurban (kurgan) sembolüdür, 

bir atın kuyruğunun kesilmesi ve ölen bir kahramanın mezarına atının 

kurban verilmesi ve gömülmesi de bu anlamla bağlantılıdır (Beydili, 

C., 2003: 354). Can yerine can motifi, kurban verme motifi ile de 

ilgilidir. Kurumsak kelimesi, Aylanu'nun ölüm meleğine kurban 

edilmesi olarak da anlaşılabilir. Ölüm meleğine yapılan kurban canlı 

bir kişi ya da tanrıça olduğu için Aylanu'nun da canlı olduğunu ve 

onun kurbanlık bir kız olduğunu düşünüyoruz. Aylanu isminin 

apelyatif anlamında can yerine can ve kurban edilen kız anlamları 

gizlenir.  

3. Aylanu fikri anaerkil dönemin bir ürünüdür. Düşünebiliriz ki 

Aylanu, kişiselleştirilmiş bir imgedir. Tarihsel dilbilim açısından 

Aylanu isminin gramatik açıklaması da ilgi çekicidir. A. Vamberi 

arslan kelimesini “arıs (güçlü) + lan (vahşi hayvan) olarak açıklar. 

A.Tietze ve Türkiye'den Sevan Nişanyan da bu kelimeyi ars (gri, 

kahverengi) + lan (vahşi hayvan) olarak açıklamışlardır. Yılan / yılan 

kelimesinde -lan parçacığı aynı zamanda hayvan veya kuş (yılan-kuş) 

anlamına gelir. Çince'de Lung / Loon / yılan olarak kullanıldığı, halk 

dilinde ise yalnız yılan şeklinde kullandığı bildirilmektedir (Eyvazov, 

P. 2019: 152). Mulan kelimesinde, -lan, bir hayvan (loon) anlamında 

bir ejderhanın işaretidir. "Mulan Şarkısı"nda, Mulan'a sadık Muşu'nun 

eylemlerindeki can yerine can güdüsünün izleri vardır. Öyle ki Mulan, 

Muşu'yu birçok kez ondan uzak tutar, ancak zor zamanlarında Muşu 

yeniden ortaya çıkar ve ona öğüt verir. Mulan isminin kökündeki -lan 

parçacığı aynı zamanda bir ejderhadır ve ejderha kökenli Mulan 

anlamına gelir. 
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Kısacası Aylanu, sadece can yerine canın adı değil, aynı 

zamanda ölüp dirilme motifiyle bağlantılıdır. Ölüp dirilme, tanrıların 

ve tanrıçaların bir özelliğidir. Kızlar tanrılara kurban edilir. Aylanu da 

ayrıca tanrıya (burada ay tanrısı) kurban edilir. 

4. Masallarımızda yılanla (yılan-kadın) evlenen erkekler, 

eşlerinin yılan kökenli olduğunu çoğu kez bilmezler. Bilge insanlar 

bunu anlattıktan sonra karılarını öldürmeyi düşünürler. Yılan ve Kız 

masalında kocası, evlendiği kadının yılan kökenli olduğunu 

öğrendikten sonra dervişin tavsiyesi üzerine onu fırında yakar 

(Azerbaycan masalları. 5 Ciltte. Cilt 5, 2005: 233). Ejderhanın 

sadakatini gösteren ejderha güdüsünde, soyuna karşı tutumu nezaket 

ve pozitif enerji ile ölçülür. Ejderha-kuş modelinde tasavvur edilen 

eski bir Türk tanrıçası olan Aylanunu, Ay (ay tanrısı) + lan (ejderha 

totem) kelimesindeki can yerine can motifinin antropomorfize ettiği 

ölü ve dirilmiş bir tanrıça olduğunu düşünebiliriz. Deli Dumrul 

isminin de kuş içeriğine sahip olması, bu tanrı ile Dumrul arasındaki 

yakınlığı göstermektedir. Böylece kız kardeşi Gestinanna da 

Dumuzi'nin hayata dönmesinde rol oynar. Aylanu ayrıca ejderha 

tarafından yutulan Ay'ın (ay tanrısı) dirilişi için kendini feda eder. 

Dolayısıyla, mit ve destanlarda Aylanu'nun ve onunla ilişkilendirilen 

imgelerin kurban edilməsi çok eski astral karşılaşmalardan 

kaynaklanmaktadır. Mitolojik dünya görüşleri, atalarımızın 

kozmogoni hakkındaki tasavvurlarını da bu şekilde yansıtır. 

Bu sözlü ve yazılı metinlerde ölüme direniş var. Ölüm kavramı 

daha sonra eski insanların bilincinde ortaya çıktığı için, bu düşüncenin 

bağlı olduğu tanrı, Aldaci ve Azrail gibi mabutları anlamakta 

zorlandılar. Bunun açık bir örneğini Deli Dumrul şahsında görüyoruz. 

Dumrul, kabile bilincinin yarattığı ve daha sonra ölümle 

ilişkilendirilen bir tanrıydı ve ilk günlerde kabilenin dini bir kahini 

olarak rol oynadığı açıktır. Bunun böyle olduğunu antik dilin 

gerçeklerinde görüyoruz. Deli Domrul boyunun antik çağında Proto-

Türk dilinin rolünü, boyun yapısında antik dil birimlerinin, arkaik dil 

materyalinin belirleyici rolünü gözlemliyoruz. Dilin ilahi kökeni, 

Hz.Süleyman'ın kuşların dilini ve Hz.İbrahim'in oğlu İshak'ın 

ağaçların dilini bilmesiyle de doğrulanmaktadır. Bu,Tanrı'nın 

kabilelere, aşiretlere verdiği dildir. Dilin ilahi bir kökene sahip olduğu 

ve bir iletişim aracı olarak gönderildiği hakkındaki efsaneler bunu 

kanıtlıyor. Hayata gelme, doğum, dilin verilmesi, sesin anne rahmine 
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ruhla girişi, yaşamın sonu - sesin ve ruhun dil dahil ilâhi 

mevcudiyetine dönüşü tüm döngüsel süreçler. 

5. Tanrı'nın ve peygamberlerin yeryüzüne gönderilmesi aynı 

zamanda Dünya'nın dönüşünü düzenlemeye hizmet eder. Çünkü dinî 

fikirlerde günahların artması kıyametin yaklaşmasına neden olur. 

Musa'nın ejderhayı öldürmesi ilahi bir emirdir. Çünkü ejderhanın 

totem olduğuna inanmayan kişi onu zaten kötü bir güç olarak görür. 

Dinsel düşüncenin yenilenmesi sonucunda Azrail ve Şeytan'ın 

inançları bir meleğin iki yüzü olarak farklılaşmaya başladı. Yahudi 

geleneğinde ve çoktanrıcılık çağında, Estan'ın sesinin olumludan 

olumsuza değişmesiyle birlikte meleğin adının anlamı da değişir. 

Estan - Şeytan, Ezazil (Tanrı'nın Sevdiği İbranice) - Azrail buna 

örnektir. Nasimi'nin eserinde bile Ezazil adı, Şeytan'ın (Azazel) eski 

adı olarak kullanılmaktadır. Muhtemelen, eski Türk dilinde, Dumrul 

adı da kötü bir melek anlamına geliyordu (Kara Huma'yı hatırlayın), 

sonra ölüm meleği Azrail'in işlevini taşıyan yumuşcu oğlan oldu ve 

ölüm, Dumrul adıyla eşdeğerdi (Ölüm, Öleng sözlerinde hayata yeni 

bir tutum, ölüm sonrası düşüncesi yaşıyor). Deli Dumrul, İbrahim, 

Musa ve diğerleri gibi ölüme direnir ve hayatın tatlı olduğunu tarihsel 

ve mitolojik bir imge olarak kabul eder. Rağmen, o ölümsüz bir 

melekti ama ölümün canlı olduğunun farkında değildi. Böylece kadim 

anlatıcı Deli Dumrul'un ölümsüzlüğünü bir ölüm meleği olarak işaret 

edir. Yunan mitolojisinde Tantal, ölümsüzlük nektarını içer ve uzun 

yaşar, Dumrul, Bilqamis'in aksine sonsuza dek bu dünyaya geldi, bu 

yüzden ona günahından dolayı cezalandırılmak yerine ona sembolik 

140 yıllık bir ömür (ölümsüzlük) verilir. 

Musa Peygamber'in canını Allah tarafından alınması motifine 

uygun olarak bu boyun en eski varyantındaki eski mitolojik Türk 

tanrısı tarafından Deli Dumrul'un canının alınması arzusu da dikkat 

çekicidir. Destanda, Deli Dumrul'un bilincine göre İslam'daki Azrail 

tarafından ölüm meleğinin canının alınması doğru sayılmaz. Epik 

düşünceden farklı olarak, eski rivayetlerde olduğu gibi, Türk mitolojik 

düşüncesi ölüm meleğinden bahsetmez, ona özel bir isim vermez ve 

genellikle Kara Yılan olarak anılır. Bu, eski Türklerin ölümsüzlük 

hakkındaki mitolojik fikirlerinden kaynaklanmaktadır. Bu algı daha 

sonra ölümün gerçek olduğu fikrine dönüşür. Türk-Sümer 

mitolojisinde "Bilgamis" destanındaki "ecel suları" kavramının (daha 

sonra Yunan mitolojisine geçmiştir, Haron ecel sularında kayıkla ölü 

ruhunu taşır) yerini "Şahmeran'ın ayak suyu", ölümle ilişkili "ecel 
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suyu" almıştır (metne sahibim). Masalda, Şahmeran Camısaf'tan ona 

düşman olan remmalleri öldürmek için "ayak suyu"nu vermesini ister. 

Eski totemlerin de ölümsüz olduğu düşünülüyordu, ancak kahramanlar 

tarafından öldürülmeleri bu ölümsüzlük için bir meydan okumadır. 

Melikmammad ne olacak? O bir ejder ise, neden ölümsüzlüğe hizmet 

ediyor? Çünkü o, rotartasyon sürecinden geçen ve aynı zamanda 

mitolojik ölüp dirilme tanrısının antropomorfize edilmiş bir formu 

("Azerbaycan benzetmelerinde mitik görüşler" kitabında kendisinin de 

bir ölüp dirilme tanrısı olduğundan bahsetmiştim). Yani totem 

ejderhadan mitolojik bir tanrıya, sonra tekrar bir kahramana 

dönüşüyor (Canlı bir imge olarak ölüm, ayni zamanda ölüm olayının 

uygulayıcısı olarak bir yılana da dönüşebilir. Bu süreçten sonra 

Melikmammad, ejderha, yılan kökenli olduktan sonra mitolojik 

bilinçte ölüp dirilme tanrısına dönüşebilir. Bu, eski Türk mitolojik 

bilincinde Ay ve Ejderha'nın "ölümü ve dirilişi" nedeniyledir). Türk 

mitolojisinde olduğu gibi İslam düşüncesinde ve Kur'an'da da ölümü 

gerçekleştirenin adı genel olarak "melek-ül mövt" olarak verilir ve 

daha sonra Azrail olarak tanımlanır (Kur'an, Eraf Suresi, 7, 37, Secde 

Suresi, 32/11, Enam) Sure 6/61). Bu yönüyle S. Şıhıyeva, Deli 

Dumrul boyunun 10. yüzyıldan sonra yeniden işlendiğini ve yeniden 

yazıldığını yazar (Şıhıyeva S., 1, 2011: 247). Deli Dumrul'un, 

mitolojik çağın eski Türk tanrısı panteonunda ve Türk mitolojisinde 

isimsiz bir ölüm meleği olması ve gerçek ölüme duyduğu şaşkınlık, 

kabilesinin ölüm meleği olmasından kaynaklanmaktadır. Deli 

Dumrul'un ölüm meleği iddiası, kuru nehir üzerine yaptırdığı köprüyü 

geçenlerden 33 akçe aldığını onaylayır (33 adedi o dünyanın 

sembolüdür. O dünya bu dünyanın tam tersi olduğu için, dünyamızın 

nehir üzerindeki köprüsü, mitolojik bilinçte, o dünyanın kuru (susuz) 

nehri üzerindeki köprü ile değiştirilir). Durum buysa Deli Domrul 

ölülere o dünyaya eşlik etmeli ve yumuşcu oğlan gibi görevlerini 

yerine getirmeli. 

Türk mitolojisinde Azrail'in işlevinin Aldacı tarafından 

yapıldığını görüyoruz. Deli Dumrul'un destansı düşüncede karşılaştığı 

ölüm meleği de Aldacıdır. Yine destana göre Dumrul'un hatununun 

adının mitolojik Aylanu'nun adıyla benzer olması mümkündür. V. Y. 

Butanayev yazar ki Sayan-Altay Türkleri, ölmemeleri için 

yenidoğanlarına Aylan (library.tersu.uz) adını verdiler. Kırgız'larda 

ona Aylan han adı verildi. Eski Altay halkı zamanın hareketini Aylanu 

olarak adlandırdı. Aylanu, rotasyon, dönüşüm demektir (Altay - Rusça 
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sözlük, 2018). "Ak Mergen" Kazak destanında ailede, aralarında genç 

Aylan, beş yaşındaki erkek kardeşi ve annesi de dahil olmak üzere 11 

kişi yaşıyor. Şimdi bile Kazaklar doğmuş bebeğe Aylana diyor. 

Eski Türkler Ayın doğuşunu ve batışını bir ölüp dirilme olarak 

anladılar. Can yerine can motifi Aylanu olarak da adlandırılır. Deli 

Dumrul boyuna tekabül eden tüm mitlerde seçilen kurbanın adı verilir. 

"Er-Töştük" destanında Jesmen Bay, onu öldürmek isteyen Kafir'in 

oğlu Yel Moguş'a canı yerine oğlu Er-Tğştük'ün canını sunar. 

Deli Dumrul'un eski adı Altay ve Türkçe'de Tungrul'dur. Deli 

Dumrul adı gibi bazı bölgelerde -m sesinin -n gibi telaffuzu, Dumrul 

adının Dunrul / Tungrul olarak telaffuz edilebileceğini söylememize 

olanak tanır. Bu isim Togrul kuşu ile de bağlantılıdır. Bahaeddin Ögel 

Hammer'a atıfta bulunarak, Osmanlı devletinin ilk beylerinden Er 

Togrul Gazi'nin rüyasında uçan bir güvercin gördüğünü ve uyanır 

uyanmaz rüyasını anlamak istediğini yazıyor. Rüyanın anlamını ortaya 

koyanlar, onun hükümdar olacağını söylüyorlar. Er Togrul'un adı da 

bu doğan türünün adıydı (Bahaeddin, Ögel, 2006: 587 - 588). Celal 

Beydili yazıyor ki ilk Selçuklu beylerinden Togrul, Çağn, Beyku'nun 

isimleri yırtıcı ve kuş adları taşırdı (Beydili, C., 2003: 23). Eski Türk 

kahramanlarına, hatta tanrılar seviyesinden inmiş kahramanların bile 

kuş ismi taşıması biliniyor. C. Beydili, Müslüman olan Oğuzların da 

iki isimleri olduğunu yazıyor. Biri yeni bir Müslüman ismiydi, diğeri 

ise boy ve soy mensubiyetini gösterirdi (Beydili, C., 2003: 23). 

Kumandinlerde ölüm meleğine verilen ad olarak Aldatıcı 

sözcüğünden bahseder (Beydili, C., 2003: 41). Kuş olarak tasavvur 

edersek, masallarımızdaki ("Talat'ın masalı" vb.) ruh taşıyan kuşlarla 

aynı işleve sahip olduğunu düşünebiliriz. Eski zamanlarda ölüm, 

yaşamın sonu olarak anlaşılmıyordu. Bu nedenle ölüm, kötü ruhların 

etkisi altında algılanır ve eski Türkler, diğer dillerin etkisi altında 

"ölüm meleği"ne inanırlar. ürk halklarının dilleri, birbirlerinin 

sözcüksel yaratıcılığını zenginleştirmede rol oynadı. "Yumuşcu" 

kelimesinin aynı zamanda Türk halklarının genel işlek sözlüğü 

olduğunu düşünüyorum. Deniz Karakurt, Aldacı'nın Türk ve Altay 

mitolojisinde bir ölüm meleği olduğunu yazıyor. Aldacı, Erlik'in 

insanların canını almak için gönderdiği ve en çok inandığı şeytani bir 

ruhtur. Yolculuğunda ona eşlik eden ruhun (ti) hareketsiz kısmına sur 

adı verilir (Deniz Karakurt, 2012: 68). 

6. Deli Dumrulla Hatun'un ilişkisine anaerkil bir toplum 

prizmasından bakmaya çalışın. Hatun'un o dönemdeki antik imajı 
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kimdi, hayatın ilkeleri nelerdi ve Dumrulla ile ya da antik imajıyla 

olan tutumu düzeyi neydi? Hatun'un kadim imgesi, boydan 

gördüğümüz can yerine can motifini işlevselleştirir yoksa bu motif 

daha çok Dumrul'a mı ait ve geçmişinin bir sorunu mu? Her 

halükarda, tarih ve destan bu konu hakkında herhangi bir bilgi 

sağlamaz. 

Hatun ve Deli Dumrul'u mitolojik bilinç tarafından yaratılan 

imgeler olarak düşünürsek, anaerkil bir toplumda hem kadınların hem 

de erkeklerin kendi konumları ve hakları olmalıdır. Dumrul bir tanrı 

seviyesinden indiği için hakları toplum tarafından kabul edilemez. 

Dumrul'un erkek hakkı korunmuyor. Destanda, karısı sadık bir eştir. 

Ancak kadın hakları, destandan önce yaşadığı anaerkil toplumda 

başrol oynar. Destanda hatuna ait can yerine can motifi kullanılsa da 

toplumda anaerkil anlaşılmamakta ve totem canına bağlı olduğu için 

herkes kendi canını korumaktadır. Bu toplumun kuralları kadınlara 

erkeklere egemen olmayı öğretir. Destansı düşünceye bakarsak, Deli 

Dumrul'un ailesi de bu cemiyetin bir üyeleridir. Ancak anaerkil bir 

toplumda can genel olarak herkesin canı olarak kabul edilir. 

Ebebeynleri neden canlarını Deli Domrul'a vermiyorlar? 

Deli Dumrul'un bizzat yaşayan bir melek olmasından ve 

mitolojik bir kahraman düzeyine inmesinden sonra, can almak işlevi 

insana ait can yerine can isteme (kendi canını rehin ederek) ile telafi 

olunmuştur. Melek seviyesindeyken, ruh yerine ruhun güdüsünün 

taşıyıcısı oldu. O da ilahi kökenlidir. Ebeveynleri hayatlarını Dumrul'a 

vermiş olsaydılar, bir melek olarak kalabilirdi. Ancak bu olmayınca 

mitolojik düşüncede Dumrul'a güven kaybolur, inisiyasyon süreci 

gerçekleşmez ve Dumrul ölüp dirilemez, işlevini kaybeder ve 

kahramana dönüşür. Aldacı (Azrail) ile yüzleşmesi, "yetkisini" yitiren 

meleğin çaresiz bir deli statüsüne sahip olduğu ve yenildiği anlamına 

gelir. 

Deli Domrul, Duha'nın (boğanın) canını verdiği, yarattığı bir 

yaratıktır. Bu nedenle Dumrul, yaratıcısından kendisine yeniden can 

(ruh) vermesini ister. Duha neden can vermek istemiyor? Çünkü 

temsil ettiği baba, ataerkil bir toplumun bir üyesi olarak yaşıyor. Bir 

anaerkillik dönemi olsaydı, can verme meydana gelebilirdi. Ancak 

ataerkillik çağında ruh bir inanç olarak özelleştirilmiştir, bireye aittir, 

buna rağmen bedenin dışında düşünülür. Anaerkillik çağında ruh 

geneldir. Demek totem ruhunun herkese ait olması mitolojik 

düşüncede can yerine can istemeyi kolaylaştırırken, ataerkil 
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döneminde canın beden dışında düşünülmesi, sadece  can yerine can 

vermeyi imkansız kılıyor, ancak onu öldürerek canına sahip olmak 

mümkün. Melikmammad da devi öldürür, masalda devin canına sahip 

olma hissi olmasa da o dünyaya ölü olarak girer, bu yüzden devi 

öldürdükten sonra canını alır ve dirilir. Bu, kahramanın o dünyadan bu 

dünyaya dönüşünde rol oynar ve dev, kendi canının koruyucusuna 

dönüşebilmez. Aynı süreç Tepegöz'de de yaşanıyor. 

Ecdat-melek-kahraman seviyelerinden geçen Deli Dumrul, can 

yerine can güdüsü yardımıyla ecdat-insan, melek-insan formülleriyle 

karşı karşıyadır. Dumrul'un melekle bağlantısı zoonomik düşüncede 

mümkündür, ancak tarihsel düşüncede bu bağlantı kopmuştur. Bu 

onun ebeveynlerinden can almasını imkansız kılar. Destanın bu 

noktasında "ölümle uzlaşmamak" fikri var. "Ölümle uzlaşmamak" 

fikri, mitolojik bilinçte ölümden kaçma motifi oluşturur. Bu nedenle 

mitolojik bilinçte tüm mitolojik kahramanlar, canlarını korumak için 

canlarını rehin etmek zorunda kalmaktadır. Ancak tarih bilincinde 

Deli Dumrul'un kendi canını rehin koyması söz konusu değildir çünkü 

boyda Dumrul'un ölümü doğrudan gereklidir. Çünkü o, insanların 

canını alan bir melek olduğu için, dedikleri gibi bir tencerede iki koç 

başı kaynatılamaz. İki melekten biri kalmalı.  

Moğol kahramanı Ödegey ve Humayun için hayatını kaybeden 

Babur'un yerine ölen Tuluy (Tulu kuşu) örneklerinde de başkasının 

yerine ölme sebebi görülmektedir (Beydili C., 2003: 236). Tulu kuşu, 

can yerine can motifinde katılım edir. Mite göre Deli Dumrul / 

Tungrul / Dunrul için ölen Tulu kuştur. Ak Kuş'un masalında da Ak 

Kuş, sevgili Şirzad'ı tehlikelerden kurtarır, sonunda ona hayat verir ve 

kendini ölür (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt 2, 2005: 102 - 110). 

Şirzad aslan sütü ile büyüdü. Bu nedenle Basat ile özdeşleştirilebilir. 

Aslan, her ikisinin de taptığı bir hayvandır. Ancak Shirzad'ın ongonu 

beyaz bir kuştur. Domrul'un ongonu bir tulu kuşudur. Ongon, 

kendisine tapanlar için hayatını feda etmelidir. Ak kuş da Şirzad'a 

canını feda ediyor. Oğulların Ongun adıyla isimlendirilmesi henüz 

Tulu oğlu Dumrul, Değelek oğlu Dumrul / Tunrul / Tungrul / Tuğrul 

(Tulu oğlu Tulu, Değelek oğlu Değelek) gibi paralelliklerde bir 

açıklama olmamıştır. Serikbol Kondybay da Tulu kuş'un diğer adının 

degelek olduğunu belirtmektedir (Kondybay, S., 2008: 346 - 350). 

Dumrul ismiyle Tungrul / Tuğrul - Tulu arasında benzerlik vardır. 

Aldacı kelimesi, aldatma fiilinin de anlamını taşır. "Ak Kuş" 

masalında, Ak Kuş yardım ettiği ve koruduğu kişiyle bir ongun gibi 
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evlenmek istedi, ancak oğlan sadakatsiz olduğu için yine de canını 

feda etti. Şirzad sadakatsiz olmasaydı, Ak Kuş onunla evlenirdi. 

Dolayısıyla Şirzad'ın aksine Ak Kuş (Tulu Kuş) sadıktır. Bu yüzden 

onun için canını feda ediyor. Şirzad sadık olsun ya da olmasın, Ak 

Kuş onun için canını feda etmelidir çünkü koruyucu olarak koruyucu 

bir işlevi vardır. Bunun bir örneği Ak Kuş'un sonunda söylediği 

şeydir: “Alnıma birine yardım etmem gerektiği yazıyordu. Eğer o kişi 

cesursa, ona evleneceğim, cesur deyilse ölürüm. Şimdi zamanım 

doldu. Bunu söyledikten sonra Ak Kuş döndü ve taşa döndü” 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltlik. 2. cilt, 2005: 110). Bu masalda can 

yerine can verme, Aylanu motifi olay örgüsünün merkezinde yer 

alıyor. Ak Kuş, Deli Dumrul'un hatununun masal tipidir. Motifin 

şartlarına göre Ak Kuş, sevgilisini ölümden kurtarır ve taşa döner.  

Mitteki antik arsaya göre Deli Dumrul'un hatununun proto-

imgesi ölürse Tulu Kuş da ölür. Peki boyda bir kadının hayatı neden 

affedilir? Kadın, canın yerine, can güdüsünün şartına göre ölmek 

zorunda kaldı. Bu boyun eski versiyonunda Deli Dumrul'un 

hatununun ölümünü düşünebiliriz. Burada İslam'ın etkisi var. 

Merhamet, Allah'ın ilk sıfatlarından biridir, dolayısıyla merhametli 

Allah, Hatun ve Dumrul'un canlarını bağışlayarak onlara 140 yıl ömür 

verir. 

Ama destanda neden Dumrul Duha'nın (öküz'ün) oğlu olarak  

sunuluyor? Ongun dünya görüşününe göre Dumrul adı, kuş ailesiyle 

olan bağlantısı olmasıyla restore edilebilir. Anaerkil dönemi olsaydı, 

Tulu'nun oğlu, ataerkil döneminde Duha'nın oğlu olarak sunulması 

gereken Tungrul olurdu. 

Burada Oğuz'un da işaretinin bir kuş olduğunu (öküz-kuş / duka 

/ dege-lek) hatırlayalım. Yine duka / düge kelimesini degelek 

kelimesiyle karşılaştırmamız gerekecek. Dügenin temelinde bir dege / 

düge apelyatii vardır. Kuş kelimesini ifade etmek için kelimeye -lek 

eki eklenmelidir. Bu son ek, leylek kelimesinde korunmuştur. Ley 

şahin anlamına gelir ve -lek eki eklendikten sonra yeni bir kuş adı 

belirir. Leylek, tilek ve öleng unvanlarda -lek soneki, kelimelerin 

içeriğinde bir kuşun anlamının yaratılmasına katılır. Serikbol 

Kondybay, "degelek" kelimesinin "dege" (deg) ve "lek" (elek) 

kelimelerinden oluştuğunu da yazıyor. “Buradaki "elek" (uleg / ilang) 

kelimesi, bir yılanla (yılan-kuş) ilgili bir kavram anlamına gelir. "Deg" 

(dege) kelimesi, şogım (sağır nun) işaretindeki kesişme noktasının 

adını ifade eden -tag varyantı antik form -tang proto-Türkçe antik 
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formundan türetilmiştir. Teñir  - tengri kelimesinin "tagalan", 

"tagimasad" (İskitlerde kutsal kuş), "aydahar" kelimeleriyle aynı köke 

sahip olduğu ortaya çıktı” (Kondybay S., 2008: 349). Yazar dege + lek 

(deg) kelimesinin bir öküz tanrısı ve bir ejderha anlamına geldiğini 

söylemek istiyor. Burada da tulu ile degelek kuşun adının ejderhaya 

bağlı olduğunu görüyoruz. S. Kondybay, tulu kelimesinde, tu / tug 

parçacığının (can ve bayrak) ejderha ile bağlantılı olduğunu yazar. 

"İşaretin "okunması" sonucu, "bayrak" - "can" - "ruh" - "ruhun 

zoomorfik siması (yılan)" - "ejderha / yılan-ecdat" - "ecdat-kuş" - 

"hayat ağacı" vb. anlamsal bir zincirin varlığını doğrulayabiliriz" 

(Kondybay S., 2008: 311). Eski Türk bayraklarının üzerinde bir de 

ejderha sembolü var. 

Tüm bu gerçekler, ejderha toteminin arkaik köklere sahip 

olduğunu göstermektedir. Yukarıdakilere dayanarak, Dumrul imajının 

eski zamanlarda oluştuğuna inanıyoruz. Hem Aylanu motifi hem de 

Deli Dumrulla ilgili can yerine can isteme ve can yerine can verme 

motifleri, Dumrul ve hatununun ayni mitolojik köklerden 

kaynaklandıklarını doğrulamaktadır. Bu motiflerin mitolojik dönemde 

ortaya çıkışı, destanda ve boyun yapısında öncü bir konuma sahip 

olması, Aylanu'nun ejderha semantiği, Dumrul'un kuş semantiği ve 

mitolojik düşüncede stabilizasyonu, bunlarla ilgili mitler Deli 

Dumrul'un boyunun oluşumunda önemli rol oynamıştır. 

"İç Oğuz'a Dış Oğuz Asi olup Beyrek'ın öldüğü boy"un alt 

yapısında Kazan, Beyrek ve Aruz Üçgeni 

"Kitab-i Dede Korkut" destanının boyları yapı açısından diğer 

destanlardan farklıdır. Destan mitolojisi açısından bakarsak boyların 

yapısının oldukça karmaşık ve farklı detayları dikkat çekiyor ve her 

boyun kendine ait mitolojik yapısı vardır. Bu açıdan "İç Oğuz'a Dış 

Oğuz Asi olup Beyrek'ın öldüğü boy"un yapısı da "Kitab-i Dede 

Korkut" mitolojisinde önemli bir yer tutuyor. 

"İç Oğuz'a Dış Oğuz Asi olup Beyrek'ın öldüğü boy", "Kitab-i 

Dede Korkut" destanındaki mitolojik köklere sahip eski boylardan 

biridir. Bu boy, mitolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Boyun en çok 

dikkat çeken özelliği, totem dünya görüşüdür. İlk bakışta boy, totem 

dünya görüşünün mitolojik yapısını göstermez. Bu yapıyı ortaya 

çıkarmak için boyun ana katılımcılarından Kazan, Beyrek ve Aruz 

arasındaki mitolojik bağlantıları görmek ve aralarındaki bağımlılıkları 

bulmak gerekiyor. Kazan, Beyrek ve Aruz, ilkel bilinçte kahraman 
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olmadan önce köpek-kuş, kurt-kuş ve at-kuş hipostazlarına ait 

mitolojik düşünce düzeylerinin yarattığı düşünce biçimleri olarak işlev 

görüyorlardı. Mitolojik literatürde köpek-kuş hipostazı üzerine pek 

çok gerçek, mitolojik karşılaşma ve maddi kültür örnekleri vardır. At-

kuş hipostazı, mitolojik literatürde ve mitolojik karşılaşmalarda da iyi 

yansıtılmıştır. Yalnızca kurt-kuş hipostazı ile ilgili maddi kültür 

örnekleri mitolojik literatürde nadirdir. Ancak boyun yapısına 

yakından bakarsak, üç kahraman arasında özellikle Kazan ile Beyrek 

arasında yakın bir bağ olduğunu görürüz. Kazan ile Beyrek arasındaki 

yakın bağlantı bir dereceye kadar başka boylarda da bulunur. 

Aralarındaki bu bağlantıya dayanan mitolojik düşünce nedir? Onları 

incelemek için, Türk halklarının eski mitolojik destan kahramanlarının 

mitolojik kökenini analiz etmek gerekir. Salur Kazan ile ilgili 

yazılarımda onguna - kaza bağlı olduğunu gözlemledik. Ama kurt 

totemiyle bağlantısı boylarda görünmediği için bunun hakkında 

konuşmadık. Salur Kazan'ın kurt-kuş hipostazı, köpek-kuş hipostazı 

üzerine gölge indirdi. Salur Kazan'ın imgesi doğrudan köpek ve kurt 

totemleriyle ilgilidir. Bununla birlikte, Salur Kazan'ın kurtla 

iletişimini dikkate almazsak, arkaik zamanlarda boyun içindeki proto-

imajının  köpek ya da kurt totemine olan bağını kaybetti. Bunun 

nedeni, "Kitab-i Dede Korkut"un arkaik semantiğinin, totem dünya 

görüşü temelinde henüz tam olarak çalışılmamış olmasıdır. Bu, Türk 

mitolojisindeki köpek totemine ilişkin tek taraflı bilimsel görüşlerden 

kaynaklanmaktadır. Araştırmalar köpek totemini Türk mitolojik bir 

dünya görüşü olarak görmediğinden, bu sorun çözülmemiştir. B. Ögel 

bunun nedenini Türklerin köpeği aşağılık bir hayvan olarak görmeleri 

şeklinde açıklamaktadır (Bahaddin Ö., 2006: 559). Bu nedenle Türk 

mitolojisinde köpek totemine karşı farklı bir tutum vardı. Cemal 

Şener, Türk halklarında bir köpek kültü olduğunu ve "Barak" adlı bir 

köpeğin kutsal kabul edildiğini yazar (Nasirova S., http://www.anl.az, 

s.68). Moğol mitolojisinde Barak Ata bir köpek tanrısı ve Barak Ana 

bir tanrıçaydı. Ancak, eski tarihin bir tanrısı olduğu için bugün onun 

hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Kadim Nahçıvan'da, I. Kultepe ve 

Sarıtepe mezarlıklarında bir totem köpeği gömme geleneği 

bulunmuştur (Nasirova S., Azerbaycan halılarında Zoomorfik 

unsurlar: köpek resimleri / http://www.anl.az, s.70) . Kuştan doğan 

köpek, Oğuz Kağan destanındaki Köpek-Barak kabilesinin totemiydi. 

Bu gerçek, Barak adlı bir köpeğin, yaşlılıkta Agbaba adlı bir kartalın 

bıraktığı iki yumurtadan birinden doğmasıyla doğrulanmaktadır 



372 | RAMİL ALİYEV 

 

 

(Aliyev R., 2014: 75). Birçok nesil ve kabileler totemin ismiyle köpek 

soyu, kurt soyu, kartal soyu ve çocuklar köpek oğlu, kurt oğlu, kartal 

oğlu ve başka isimlerle çağrıldı. "Kara köpekle Benek" efsanesinde 

Benek ile savaşan kurdun adı Garabalık'tır (mitolojik düşüncede 

"Garabalık" anlamsızdır, bu nedenle bu ismi Kara Barak olarak kabul 

etmek daha doğrudur (Aliyev, R., 2014: 76). Diğer Türk halklarında, 

Altay Türklerinde ve hatta Macarlarda, köpeğe bir totem olarak 

tapılırdı ve bir inanç yeriydi. Macarlar köpeğe Kutya derler. Kutya 

kelimesi ile Kut kelimesi arasında da benzerlik vardır (Deniz 

Karakurt, 2012: 47 - 48). Köpeğin ve kurdun yakın kökenli totemler 

olduğunu gösteren mitler, efsaneler ve eski destanlar vardır. Böyle bir 

metin, köpek ve kurdun akraba olduğunu söylüyor. Kurt avluda, 

köpek dağlarda yaşıyordu. Köpeyin yavruları hastalanır. Köpek gelip 

kurda, "Yeriniz sıcak, çocuklarım hasta. Bir hafta avluda yaşayacağız. 

Çocuklarım iyileşir iyileşmez onları tekrar dağlara götüreceğim" dedi. 

Kurt inanır, avludan ayrılır ve dağlara gider ve bir hafta sonra gelir ve 

köpeğe "Uuu, çocuklar iyileşti mi?" diyor. Köpek cevap verir, "Hayır, 

hayır, hav, hav." Kurt dağa geri döner. Bir hafta sonra gelip çocukların 

iyileşip iyileşmediğini sorar, köpek "Hayır, hayır, hav, hav, hav" diye 

havlar ve asla insanları terk etmez (Efsane Şeki yöresinin Bideyiz 

köyünde ve yakın köylerde yayıldı. Anlatıcı, 1926 doğumlu Tamara 

Mustafa kızı Mammadova idi). 

Tanrı ilk insanı yarattığında, onu koruması için bir köpeği 

görevlendirdi, ancak görevinde başarısız oldu ve Tanrı'ya ihanet etti. 

Türk-Moğol kültüründe yarı insan yarı hayvan yaratıklar var diyorlar. 

Örneğin "Oğuz Kağan" destanında Köpek-Barak ismini zikredebiliriz. 

Barak kelimesi aynı zamanda efsanevi bir köpeğin adıdır. Barak adı 

da mitolojik olarak kurtla (böre) ilişkilendirilir. Beyrek isminin de 

küçük bir kurt içeriğinde kurtla bir bağlantısı vardır. Barak'ın hem 

köpek hem de kurt içeriğini ifade etmesi, köpek ve kurt arasındaki 

ilişkiden gelir. Köpek basitçe evcilleştirilmiş bir hayvandır ve kurt 

vahşi bir hayvandır. Köpek ve Kurt Masalı'nda bu hayvanlar bir 

düşünce modeli olarak iki kardeş gibi sunulmuştur (https: // 

qaynarinfo). Hikayede köpek ve kurt insanbiçimci imgelerdir. Köpek 

ve kurt aynı biyolojik kökenlidir ve her iki hayvanın dişilerine kancık 

denmesi tesadüf değildir. Her ikisi de dünyaya ışıkla inen mitolojik 

hayvanlardır. Köpek ve kurt sözcüklerindeki -kö, -ku parçacıkları 

sıcaklık anlamına gelir. Kancık kelimesinde -ga / ka, ısı mazmununda, 

"kan salgılamak" anlamında bir sonektir (kas + pi, hız + ır, kızgın, ku 
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+ man). Oğuz kelimesinde gü / qu, içeriğinde sıcaklık, ateş anlamını 

kendi içinde korur. Oğuz mitolojisinde, kurt-kuş hipostazı, gücü 

nedeniyle, Salur Kazan'ın proto-imajına ait eski köpek-kuş hipostazını 

kaybederek ortadan kaybolmuş, sadece ejderhaya bağlı kalmıştır. 

Tulu, ongun iken Kazan şeceresinde aktif olarak varlığını sürdürdü. 

Ancak Altay mitolojisinde köpek-kuş hipostazı güçlüdür. "Maaday-

Kara"daki Kara Kula (Kula kötülüğün kölesi, köle anlamına gelir) 

ismine rastlıyoruz. Tuva destanında da bu ad Kara Bula'dır, boynuzlu 

bir boğa, boyunduruğa bağlanmış bir boğa anlamına gelir (Pukhov IV, 

2003: 84 - 141). Kara Kula isminin ikinci anlamı var. Kula, gövdesi 

koyu sarı, kuyruğu, bacak kılları ve yelesi kara olan at demektir 

(Deniz Karakurt, 2012: 18). Bu imge, karakteristik özelliklerinden 

dolayı Alp Aruz için çok uygundur. Destanın sonunda Maaday-

Kara'nın iki kuşa (berkuta) ve atının iki köpeğe dönüştüğünü 

görüyoruz. Maaday-Kara dağ ruhunun insanbiçimli bir imgesidir. 

Maaday, tau / dağ ve maa'dan (ama / anne) oluşan bir kelimedir ve 

yaşlı bir kadın olarak tasavvur edilen büyük bir yaratıcı dağ ruhu olan 

Altay ruhunun bir sembolü olarak yorumlanabilir. Destanın ilk 

bölümünde Maaday-Kara ve oğlu Kögüdey Mergen (Kögüdey adı 

"gökyüzü köpeği", Mergen ise belirli bir hedefi olan okçu anlamına 

gelir). Bu isim, hayvan ecdada tapınma ile ilişkilendirilir ve mitolojik 

geleneğe uygun göz boncuğu olarak köpek tanrısının onuruna doğan 

bebek böyle adlandırıldı (Пухов, И. В., 2003: 84 - 141). Kögüdey 

Mergen'in atı suyun ruhundan yaratıldı. İkinci bölüm Kara Kula adlı 

işgalci kağanla mücadelesini, Kögüdey Mergen'in elçiliğini ve 

evliliğini, üçüncü bölüm ise Kögüdey Mergen'in yeraltı yolculuğunu 

ve Erlik ile mücadelesini konu alıyor. Kahraman, Erlik'i ve tüm yeraltı 

dünyasını yok eder, ebeveynlerini, ezilen ve acı çeken insanları 

esaretten kurtarır ve onları ışık dünyasına getirir (Алтайский 

народный героический эпос “Маадай-Кара”, 1973). Böylelikle, 

"Kitab-i Dede Korkut" ve "Maaday-Kara" destanlarında köpek, kurt 

ve at totemleriyle ilgili olan ve her iki destanda karşılaştırılan 3 tür 

olumsuz ve olumlu karakter olduğunu görüyoruz: Dede Korkut - 

Maaday-Kara, Kazan Han - Kögüdey Mergen, Kara Kula - Alp Aruz. 

Korkut, gök ışığı ve kurt totemiyle, Maaday-Kara, dağ ruhu ve köpek 

totemiyle ilişkilendirilir. Kurt toteminin izleri Korkut'ta görülebilir, 

Kazan Han'ın daha sonraki mitolojik geçmişi kurt, Kögüdey Mergen 

köpek, Kara Kula ve Alp Aruz at ile ilişkilidir. "Kitab-ı Dede Korkut" 

ve "Maaday-Kara" destanları arasında Maaday-Kara - Dirse Han oğlu 
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Bogaç, Maaday-Kara - Basat bağlantıları vardır. Bogaç Bayındır 

Han'ın boğasını, Maaday-Kara da yer altı boğasını, Basat Tepegöz'ü, 

Maaday-Kara da Yalbış-eren atlı Yam Yeek adlı Tepegöz'ü öldürür 

(Türk folkloru, IV. Kitap, Altay destanları ve efsaneleri, 2016).  

Köpek-kuş hipostazı, en eski mitolojik dünya görüşüdür. "Kitab-

i Dede Korkut" destanının arkaik yapısında bunun izleri bulunabilir. 

Hem Salur Kazan hem de Alp Aruz'un arkaik mitolojik kökenlerinde 

bulunan köpek-kuş hipostazının totem yaşamında rol oynadığını 

düşünüyoruz. Salur Kazan'ın arkaik imgesinin köpek-kuş hipostazında 

kuşun aktif bir rol oynadığını ve kurt toteminin (veya köpek 

toteminin) aktif olmadığını söyleyebiliriz. Kurt-kuş hipostazı, destan 

kahramanı olarak Beyrek'in oluşumunda güçlü bir rol oynamıştır ve 

kuşun aktivitesi (bamsı) görünmezdir, bunun yerine kurdun güçlü bir 

totem etkisi vardır. Beyrek'in adına daha geniş bir bağlamda 

bakılmalıdır. Beyrek'in imgesi, mitolojik bilinçte hem kurttan hem de 

ongundan doğan bir adam olarak ve tarihsel bilinçte bir neslin, bir 

boyun kahramanı olarak oluşur. Sonuç olarak, ozanlar destanda 

Beyrek'in kahramanlığı hakkında şarkılar söylediler.  

Aruz-Beyrek ilişkisinin temelinde bir köpek-kurt, at-kurt 

mücadelesinin motifleri vardır. Destanda köpek ile kurt arasındaki 

mücadele tarihsel bilinçten silinmiş, at ile kurt arasındaki mücadeleye 

daha fazla önem verilmiştir. Aruz, Kazan Han’ın da kökünde "Azvay 

kurt eniğinin erkeği" gibi bir sıfat olduğunu anlıyor. Öyleyse Aruz, 

kavgada iki kurttan birini ortadan kaldırmalıdır (iki boğadan birini 

kandıran aslan efsanesinde olduğu gibi). Bu nedenle Beyrek aldatılır 

ve Dış Oğuz'a getirilir. Kurt ihanet edemez. Bu daha sonra At ağızlı 

Aruz tarafından bilinir hale gelir. Bu nedenle boyda Beyrek'in 

öldürülmesiyle bağlı olay izleniyor. Boyun yapısında, kurt sürüsünden 

öldürülen bir kurdun Kazan Han - başçı kurt tarafından intikamının 

alınması epizodu var. Hem Vatikan hem de Dresden varyantlarındaki 

son boyun arsasında, iki kurt ve bir atın zoolojik karakteri, mücadele 

için gerekli bir ayrıntıdır. Aruz'un at totemine olan inancında da iki 

nitelik vardır. Biri sadakat, diğeri ihanet. Aruz'un sadık sıfatı 

görünmez, hain sıfatı daha görünürdür. Dilimizde "ağızlı" kelimesinin 

olumsuz tonları da vardır. "At ağızlı", "avrat ağızlı" kelimelerinde 

"ağızlı" kelimesi gerçek anlamından uzaklaşarak artık sıfat ve karakter 

anlamında daha fazla dikkat çekiyor. S. Rzasoy, kelimenin boydaki 

anlamını böyle ifade eder: "Ağızlı - at sıfat demektir. Bu, Aruz'un at 

totemiyle ilgili iki seciyesini ortaya çıkarır” (Rzasoy, S., 2009: 268). 
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Aslında, iki kurt ve bir at  arasındaki mücadele yeraltı dünyasında 

gerçekleşmiş gibi görünüyor. Maaday-Kara Altay destanında, Kara 

Kula ile savaşan bir kurt (destandaki köpek, Maaday-Kara) o dünyada 

ikiye dönüşürse üst dünyada da ikinci kurt, Maaday-Kara'nın oğlunun 

(Kögüdey-Mergen'in) şahsında da ikiye dönüştürülmesi gerekir. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında Beyrek'in ölümü ile Maaday-

Kara'nın ölümü arasında yakınlık işaretleri var. Boyda Beyrek Aruz 

tarafından öldürülür, mitolojik sebep, ikinci kurdun (Beyrek) bir hain 

olmasıdır. Beyrek, Takfur'un kızını 16 yıl düşman kalesinde savaş 

esiri iken evlilik adına aldattı. Böylece ölümüne ihtiyaç vardı. 

Azerbaycan masallarında hainlerle ilgili pek çok gerçek var. 

"Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm" masalında kurt, keçinin üç 

yavrusundan ikisini yer ve böylece kendi ölümünün bir fermanını 

imzalar. "Kırmızı şapkalı Kız" masalında, Kırmızı Şapkalı Kız'ın 

ninesini yiyen kurt, avcılar tarafından öldürülür. 

İhanet, Beyrek boyunun alt katındaki kişisel kalitesidir. Beyrek 

ile Aruz arasındaki çatışmanın nedeni, Aruz'un Gri Ok'un, Beyrek'in 

ise Üç Ok'un soyundan olmasıdır. Bayındır han da Üç Ok'tan biridir. 

Bayındır Han'dan sonra güç Gri Oklara geçmeli ve Gri Oklar iktidara 

gelmelidir. Ancak Kazan Han'ın Bayındır Han'ın yakın akrabası 

(göygü, damat) olması nedeniyle bu emir bozulmuş ve iki Oğuz aşireti 

arasında düşmanlık doğmuştur. Aruz'un kozmogenetiğinde totem 

seviyesi, su seviyesi ve kadın başlangıcı vardır. Mitolojide at aynı 

zamanda yeraltı dünyasının ve ölümün bir sembolü, su unsurunun, 

kadın başlangıcının, kurt toprak başlangıcının, kuş sema ve su 

başlangıcının ve at şaman imajının işaretidir. Hem boy hem de 

mitolojik düşüncede oğulların ikilenmesi (Basat ve Tepegöz), 

babaların ikilenmesi (Aruz ve Sarı Çoban) ve kurtların ikilenmesi 

oluşur. İkilenmeler ise yeraltı dünyasının özelliğine ait tasvir gibi 

dikkat çekiyor. Boyda üçleme süreci oluşmaz. Bu da olayların sadece 

o dünyada gerçekleştiğini gösterir. 

Kazan Han’ın evini yağmalatması Oğuz topluluğunun 

korunmasına hizmet eder. Bu gelenek Hunlar arasında da vardı. Attila, 

Bizans, Roma, Yunanistan ve diğer topraklardan büyükelçileri 

servetini yağmalamaya davet edecekti. 

Alp Er Tonga da kendisine ihanet eden kardeşi Alp Aruz'un 

öldürülmesi emrini verdi. "Kitab-i Dede Korkut"taki Aruz da bir hain. 

At-kuş hipostazında atın kanatları olduğu düşünülmektedir. Pegasus, 

Kırat ve eski Türk destanlarındaki atların da kanatları vardı. Ali, atın 
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kanatlarının çıkması için Kıratı'yı yer altı ahırına koyar ama Rovşan, 

çatıdaki delikten sabırsızlıkla baktığında Girat'ın kanatları erir. Kazan 

Han'dan, kâfir eşi de sordu: "Ne içiyorsun, ne yiyorsun, neye 

biniyorsun?" Kazan "Ölülerinizin yemeğini yerim ve ölülerinizi 

yedekleyerek binerim" diyor. Ölüleri bir kuyuda yedeklemek ve  

binmek, yeraltı dünyasında yedeklenmiş kanatlı bir atın yardımıyla 

uçmak ve buı dünyaya dönmek demektir. Bu, mitolojik düşüncede at-

kuş hipostazının oluşumunu etkiler ve kuşun uçma yeteneğinin, kuş ve 

atın bilinçte birleştirilerek ata uygulandığını gösterir. Ölü kültü ile 

kanatlı at arasındaki bağlantı ve büyük kuşların ölü ruhunu o dünyaya 

taşıdığı gerçeği özel bir araştırma gerektirir. Böylece totem ve 

ongunun katılımıyla, destanda Salur Kazan, kaz ve kurt üçgeni, 

Beyrek, kurt ve yeryüzü üçgeni, Aruz, at ve kurt su üçgeni belirir. 
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KAHRAMANLIK DESTANLARI 

 Kahramanlık destanları tarihi olaylarla yakından bağlantılıdır, 

ancak tarihi olduğu gibi yansıtmaz, sanatsal renklerle yansıtır. 

Kahramanlık destanları hiçbir zaman tarihsel bir olayı da yansıtmaz, 

ancak kahramanlık ruhunu tanımlar. Bu tür destanlar millî ruhu 

yükseltir ve zafere olan güveni artırır. Kahramanlık destanlarında millî 

ruhu ve zafer ruhunu uyandıran kahramanlık türküleridir. Bu tür 

türküler olmadan destan sanatsal bir biçim alamaz, destanın yapısı 

kurulamaz. Bu tür türkülerin baş kahramanları halk içinden ortaya 

çıkan cesurlardır. Onlar hakkındaki rivayetler genişler ve destanın 

şiirsel yapısında büyük bir metin haline gelir. 

Kahraman ve düşmanları, kahramanlık destanlarının ögesi ve 

nesnesi olarak hareket ederler. Tarihsel olarak kahramanlık destanları, 

yapılarına ve biçimlerine göre ikiye ayrılabilir: klasik kahramanlık 

destanları ve kaçakçılık destanları. 

Kahramanlık destanlarının ana motifinin kahramanlık olduğunu 

biliyoruz. Azerbaycan kahramanlık destanları ile türk kahramanlık 

destanlarının ister büyük kahramanlık motiflerini, gerekse ana 

motiflerini mukayese etmiş olsak, Azerbaycan destanlarındaki ("Dede 

Korkut", "Köroğlu" ve diğerleri) kahramanlık arsalarının hem 

birbiriyle ilgili olması, hem de ayrı boy, destan tipi olduğuna ait 

ilişkin sonuçlara gelebiliriz. 
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"KITAB-i DEDE KORKUT" DESTANI 

  "Kitab-i Dede Korkut" destanının yayımları ve 

araştırmacıları. "Kitab-i Dede Korkut" destanı toplumun tarihi, 

sosyal ve mitolojik düşünce modelidir. I binyılın ikinci yarısından 

itibaren tarihi Azerbaycan topraklarında oluşan "Kitab-i Dede Korkut" 

halkımızın tarihini, kahramanlık geçmişini yansıtıyor. Destanda 

halkımızın eski mitolojik düşüncesini yansıtan motiflerle birlikte, 

birinci binyılın ikinci yarısına ait olan toprak, vatan sevgisi, devlet 

gelenekleri de yansımıştır. Kitab-i Dede Korkut" destanı VII. 

Yüzyılda iki dinin kavşağında mevcut olan Oğuz devletinin tarihi ve 

eşsiz yazılı abidesidir. Bu destan Azerbaycan halkının eski kültürünü, 

sosyal yaşam ortamını ve onun ilk devletini, siyasal - idari, askeri, 

coğrafi ortamını yansıtan, sözlü halk yaratıcılığının dili ile tarihsel 

bilince etkileyen abidesidir. Bu destan sanatsal içerik itibariyle 

Azerbaycan'ın orta çağ Aran - Arnavutluk topraklarında net ve sağlam 

sınırlara sahip öz topraklarını koruyan ve ülke genelinde İslam’ı kabul 

etmemiş hristiyan - kıpçak meliklerine karşı mübarıze yapan 

Azerbaycan-Türk oğuzlarının tarihidir. 

 "Kitab-i Dede Korkut" Azerbaycan halkının tarihi geçmişini 

yansıtan edebi sanat abidesidir. Bu destan 220 yıldır korkutçu bilim 

adamlarının araştırma tesisidir.  

Bu anıtın iki el yazması nüshası vardır. Destanın 12 boydan 

oluşan bütüncül el yazması Dresden kütüphanesinde, 6 boydan oluşan 

yarım el yazması ise Vatikan kütüphanesindedir. Destanın asıl 

nüshasının unvan sayfasında "Kitab-i Dede Korkut ala lisâni - taifeyi - 

Oğuzan" yazılmıştır, bu nedenle bu anıt bilim dünyasında "Kitab-i 

Dede Korkut" ismini almıştır. Destanı Dresden kütüphanesinin el 

yazmaları arasında ilk kez bulup ortaya çıkaran ünlü alman 

şarkiyatçısı Yohann Jacob Reyske olmuştur (1716 - 1774). 

 Y. Reyske Dresden kütüphanesinin el yazmalarını incelerken, 

destanın mükemmel versiyonuna rastlamış, ama metni iyi okuya 

bilmemiş, onu 1521 yılında ölmüş Osmanlı şehzadesi Korkut'un adı 

ile ilgili yazı gibi kayda almıştır. 

Geçen yıllar içinde "Kitab-i Dede Korkut" destanı dikkat çeken 

olmamış, sadece XIX. Yüzyılın başlarında Dresden kütüphanesinin el 

yazmaları katalogunu tertip eden Fleyşer destanın nüshasının üzerine 

Osman Paşa'nın 1585 yılında vefatını gösteren ifadeyi görüp, onu 
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XVI. Yüzyıl el yazmaları kataloguna dahil etmiştir. Destanı ilk defa 

dünyaya tanıtan ise alman şarkiyatçısı Heinrich Friedrich von Dits'dir. 

 Von Dits Doğu el yazmalarını yakından biliyordu. Eski el 

yazmaları uzmanı olan bilim adamı 1815 yılında Dresden 

kütüphanesindeki "Kitab-i Dede Korkut" hakkında geniş bilgiyle 

birlikte destanın "Tepegöz" boyunu almanca yayımlamıştır. Onun 

ikinci hizmeti ise destan metninin kopyasını aktarıp Berlin 

kütüphanesine getirerek, 1857 yılında Wilhelm Grimm'in yayımladığı 

"Dünya Tepegözleri" krestomatisine dahil etmesi olmuştur. Onun 

ardından 1859 yılında Theodore Nyöldeke Dresden el yazmasının 

yüzünü aktarıp, bazı bölümlerini tercüme edip yayımlamak istemiş, 

fakat bu işi bitirme fırsatı bulmamış, elindeki el yazmasını V. V. 

Bartold’a vermiştir. Alman şarkiyatçısı Valter Ruben "Dede Korkut'un 

12 boyu ve 25 Tepegöz hikâyesi" eserini 1944 yılında, italyan 

oryantalisti Ettori Rossi’nin özel kütüphanesinde saklanan Vatikan 

nüshasından yüzü aktarılan 6 boydan ibaret yeni harekeli destanı ise 

geniş mukaddime ile birlikte 1952 yılında yayımlamıştı. 

XX. Yüzyılın başlarından itibaren, "Kitab-i Dede Korkut" tetkik 

ve yayımlanmaya başladı. 1916 yılında Kilisli Muallim Rifet Dresden 

nüshasını Berlin Kraliyet Kütüphanesindeki biçimine göre İstanbul'da 

ilk kez genel yayın seriyor, böylece destanın Türkiye'de geniş tetkik 

edilmesine ortam yaratıyor. Bundan 22 sene sonra - 1938 yılında 

Orhan Şaik Gökyay Dresden nüshasını kendisinin o zamana kadar 

rastladığı tüm araştırma eserlerinin özetlerinden oluşan büyük bir 

mukaddime ile yeni türk alfabesinde evvel seriyor. 1958 yılında 

Muharrem Erkin büyük bir araştırma - girişle Dresden ve Vatikan el 

yazmalarının yeni türk alfabesine köçülülmüş tam metnini, 1963 

yılında ise destanın bilimsel gramerini ve sözlüyünü yayımlamıştı. 

Türkiye'de "Kitab-i Dede Korkut"u son kez 1973 yılında yine Orhan 

Şaik Gökyay yayımlamıştır. 

1939 yılında Hamit Araslı Bakü'de "Kitab-i Dede Korkut"u ilk 

kez bütüncül şekilde yayın seriyor. E. Demirçizade 1938 yılından 

"Dede Korkut" destanının dili üzerinde geniş bilimsel araştırma işi 

yapıyor. 1941 ve 1943 yıllarında M. H. Tahmasip destanın bazı 

boylarını basitleştirip evvel seriyor. 1939 yılında Moskova'da yapılan 

"Azerbaycan şiiri ve antolojisi"nde kısa bilgiyle birlikte "Salur 

Kazanın evinin yagmalanması boyu", 1946 yılında Tebriz'de çıkan 

"Azerbaycan" gazetesinde ise tüm boylar parça parça yayımlanmıştır. 
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 "Kitab-i Dede Korkut" destanının boyları 

1. Dirse han oğlu Boğac'ın boyunu beyan eder 

 Boyda olayların mekanı belli değil, sadece Kazlık dağından 

bahsediliyor. Boyda Bayındır han'ın yılda bir kez Oğuz ellerini konuk 

etmesi tasvir ediliyor. O, oğlu olanı beyaz çadıra, kızı olanı kırmızı 

çadıra, oğlu-kızı olmayanı ise kara çadıra oturtuyor. Oğlu-kızı 

olmayan Dirse han kara çadıra oturtunca şahlanıyor, helaline 

şikayetlenir. Eşinin tavsiyesi ile açları da biraz, çıplakları giydirir. 

Yapılan alkışların sayesinde Allah ona oğul verir. Oğuz illerinde 

oğulun 14 yaşa kadar adı olmazdı, o, gerek baş kese, kan döke, yiğitlik 

göstere idi. Yine Dirse han Bayındır han'ın meclisinde katılıyordu. 

Bayındır han'ın boğası ipini kırmıştı, kız-gelinin üzerine geliyordu. 

Dirse han'ın oğlu boğanın önünü keserek, yumruğu ile onu yendi. 

Bundan sonra Dede Korkut ona Boğac adını verdi. Boyda bundan 

sonraki olaylar düşmanlar tarafından aldatılan Dirse hanın avda 

Boğac’ı okla vurmasını, hatun'un oğlunu aramasını, Kazlık dağının 

eteğinde bulmasını, annesinin Dede Korkut'un önerdiği dağ 

çiçeklerinden onun yarasına merhem koymasını, Boğacın babasını 

yağılardan kurtarmasını yansıtıyor. 

2. Salur Kazan'ın evi yagmalandığı boyunu beyan eder 

 Boyda Bayındır han ve Kazan han "Karacuğ'un kaplanı" olarak 

adlandırılır. Karacuğ Karabağ dağ silsilesinde Mil doğrusu sınırında 

yüksek zirvenin adıdır, aynı zamanda Nahçıvan'da köydür. Boyda 

tasvir ediliyor ki, Oğuz Gürcistan'la komşudur. Kazan han'ın "Kapılar 

Derbendi"nde malı, mülkü, yaylağı vardır. O, beylerin maslahatı ile 

ava çıkıyor. Bundan faydalanan yağılar Ala dağ'a saldırıyor, elini 

yagmalayıb Kazan han'ın ailesini, Burla hatun'u, Uruz'u kırk ince belli 

kızla esir götürüyorlar. "Kazan'da bir hayıfımız kaldı" diye Kapılar 

Derbendi'ndeki koyunlarını da götürmek istiyorlar. Karaca Çoban 

gelen 600 atlıya kardeşleri ile birlikte direnç gösterip, sapan taşı ile 

onları geri oturtuyor.  

Kazan han rüyasında yurdunu görür. Onun uykusunu beyler 

yorumlar. Kazan han yurdunun başına ne geldiğini sudan, ağaçtan, 

kurttan soruyor. Yağının peşinden giderek, ailesini esaretten kurtarır. 

Boyda Karaca Çoban imgesi parlak boyalarla verilmiştir. 
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3. Gam Böre'nin oğlu Bamsı Beyrek boyunu beyan eder 

 "Bamsı Beyrek boyu"nda beyler Gam Böre'nin çocuğu olması 

için alkış alıyorlar. Bu boy Allah'a yönelen  artsüremli gezidir ve 

boydaki gezilerle kesişiyor. Beyrek mitolojik kahraman, böredir, isim 

alıyorsa, demek ki, mitolojik imge ile kahraman Beyrek birbiriyle 

kesişen açı altında birleşiyor. Baybican beyin kafir beyi ile antlaşması 

(horizontal gezi) ile Beyrek'in kaçırılması tarihsel zamanda 

(horizontal) birbiriyle birleşiyor. "Kitab-i Dede Korkut"da mitolojik 

zamanla ilgili geziler artsüremli geziler, Beyrek'in arayışı ile ilgili 

tarihsel zamandaki tüm geziler ise yatay geziler. Bunlar çakışırsa, ya 

da kesişiyorsa, aktif veya pasif şekilde üçgen oluştururlar. 

Beyrek'in kaçırılması (horizontal gezi) tarihsel zamanda 

birbiriyle kesişiyor. Demek ki, "Kitab-i Dede Korkut" da mitolojik 

zamanla ilgili geziler hem de artsüremli gezilerdir. Tarihsel 

zamandaki geziler ise yatay gezilerdir. Bunlar kesiştiğinde pasif 

şekilde (kapalı) üçgen oluşturuyor. Bu yüzden "Kitab-i Dede Korkut" 

destanı kapalı destan sayılıyor. Banıçiçek - Beyrek göbek kesmesinde 

de gezi kesişiyor. Bu, onların yarışında görünüyor, mitolojik gezidir, 

av gezisini kesiyor, askeri gezinin yaranmasına şart oluyor. Banıçıçek 

- Yalancı oğlu Yalıncıg hattında yalan doğruyu kesiyor. Bu hat 

Banıçiçek - Beyrek hattına paraleldir. 

Destanda Oğuz beyleri "İç Oğuz" ve "Taş Oğuz" diye iki yiye 

bölünmüştür. Bayböre ve Baybicanın beylerin duası ile çocukları 

doğar. Beyrek ve Banıçiçek babaların isteği ile beşik kesme edilirler. 

Oğuz'tan çıkıp Rum halkına ticarete giden bezirganları haydutlar Kara 

Dervend ağzında soyuyorlar. Gam Böre'nin oğlu onları soyan 

eşkıyalardan kurtarıyor. Gam Böre bu kahramanlığı duyuyor, oğluna 

isim konulması için Dede Korkut'u çağırıyor. Sonra Beyrek'in 

Banıçiçek'le binicilik, güreş yarışmaları oluyor. Beyrek bu yarışlarda 

galip gelir. Beyrek Banıçiçek'le düğün gerdeğine girer, yağılar 

saldırarak Beyrek'i götürüyorlar. O, 16 yıl sonra tutsaklıktan kaçıp, 

Banıçıçek'e kavuşuyor. 

 Kara Dervend Gürcistan tarafında olup, Parasarın Bayburd 

duvarına yakındır. Fakat Bayburd ve Gürcistan bezirganlar için başka 

yerdir. Bezirganlar buradan Oğuz'a geliyorlar. Bundan sonra "karşı 

uyuyan Kara dağ"dan öz yurt yeri olarak bahsedilmektedir. 
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4. Kazan bey'in oğlu Uruz bey'in tutsak olduğu boyu beyan 

eder 

 Bu boyda Kan Abhaz'ın Oğuz elinin komşuluğunda olması 

gösteriliyor. Kazan han "ok atıp, kılıç çaldığı" yerleri oğlu Uruz'a 

göstermek için Cızıklar'a, Ağılkan'a, Gökçe dağ'a çıkıyor. Bu yerler 

ise Başı açık Tatyan ve Agsaka kalelerinin sınırına yakındır. 

 Kazan han oğlu Uruz ve beyler ile ava çıkıyor, avda kebap 

yiyor, şarap içiyor, sarhoş olurlar. Tekur'un adamları saldırarak Uruz'u 

esir alıyor. Kazan'ın bundan haberi olmuyor, eve geldiğinde Burla 

hatun Uruz'u soruyor, Kazan han ondan 7 gün beklemesini rica ediyor. 

 Kara Dervend'de kafirler Kazan'ın geldiğini görürler. Kazan 

oğlunu kurtarıp geri dönüyor. Boyda beyler ve Boyu uzun Burla hatun 

Oğuz'un yiğit kadını olarak Kazan'a oğlunu kurtarmaya yardım 

ediyorlar. 

5. Duka Koca oğlu Deli Dumrul boyunu beyan eder 

 "Deli Dumrul" boyunda o, mitolojik tanrı gibi hayatı 

düzenleyen, ona karşı çıkmayan kahraman olarak dikkat çekiyor. 

 Boyda mekan gayri - bellidir. Kahraman kendi şöhretinin 

Rum'a ve Şam'a yetişmesini arzuluyor. Deli Dumrul Oğuz'un yiğit 

erlerinden olmuştur. O, kuru bir çayın üstüne köprü düşürüp 

geçenlerden 33 akça, keçmeyenlerden ise 40 akça alıyordu. O, 

kendinden güçlü er tanımıyordu, yiğitliği ile övünüyordu. O, bir gün 

köprüsünün yanındaki yamaçta kamp salmış oba görür, onların hasta 

yiğitleri vardı, yiğit öldü. Gibi kardeş dedi, gibi oğul deyip ağladı. 

Deli Dumrul bu ağlaşmayı gördü. Belli oldu ki, Azrail bu gencin 

canını aldı. Azrail'i tanımayan Deli Dumrul onu görmek, çocuğu 

kurtarmak istedi. 

 Bundan sonra Deli Dumrul'un Azrail'le savaşma sahneleri tasvir 

ediliyor. Deli Dumrul onun Azrail olduğunu, onun canını almak 

istediğini duyunca 2 oğlu, özlemi olduğunu, helalleşmek istediğini 

söylüyor, yalvarıyor. Allah'ın buyruğu ile Azrail onun canı yerine can 

talep edildiğini söylüyor. Dumrul'un anne babası canlarını ondan 

esirgiyorlar, sadece helali kendi canını vermeye razı olur. Allah'ın 

emriyle Dumrul’un anne babasının canı alınır, onunla helaline 140 yıl 

ömür verilir. 

Deli Dumrul, ölümün işlevselleştirildiği mitolojik bir imge. Net 

söylersek, o, Azrail'in türk mitolojisinde görevini yerine getiriyor. 
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Yunan mitolojisinde da can alan meleğin ismi Tanat'dır. Bu boyda 

eski türk tefekkürü ile İslam tefekkürü karşı karşıyadır. 

 6. Kanlı Koca oğlu Kanturalı boyunu beyan eder 

 Bu boyda "İç Oğuz" ve "Taş Oğuz" somut coğrafi mekan olarak 

tasvir edilir ve Oğuz adı yer anlamında gösteriliyor. Oğluna kız arayan 

Kanlı Koca İç Oğuz'a girip kız bulamıyor, Taş Oğuz'a girip kız 

bulamıyor. Dolaşıp Trabzon'a gelir, orada Selcan hatun'un güzelliği ve 

yiğitliğini duyuyor, ona âşik  olan 32 kişinin başının asıldığını görür, 

oğluna haber veriyor, hünerin varsa git diyor. 

Kanturalı Selcan hatun'un ardından yola düşüyor. Kızı almak 

için 3 şartı yerine getirmek isteniyor: kağan aslan, siyah boğa ve siyah 

buğranı yenmek. Kanturalı bu hayvanları mağlup edip, Selcan hatun'u 

alıp geri dönüyor. Kendi sözünden pişman olan tekur onların ardından 

ordu gönderir. Kanturalı onları mağlup ediyor. Kendisinin 

düşmanlarına izinsiz kılıç çaldığı için Selcan hatunu cezalandırmak 

istiyor. Onlar sonra birlikte Oğuz'a geliyorlar. 

 Olayların gidişatından görünüyor ki, Trabzon Oğuz'tan uzak, 

yabancı bir ülkedir. Oğuz'la Trabzon arasında "siyah - siyah" dağlar, 

"kanlı - kanlı" sular vardır. 

7. Kazılık Koca oğlu Yigenek'in boyunu beyan eder 

 Boyda yine Oğuz kahramanlarının uzak yerlere gezilerinden 

bahsediliyor. Kazılık Koca kendi ekibi ile Karadeniz dışındaki 

Düzmurd kalesine gidip çıkıyor. Düzmurd kalesi o kadar uzaktır ki, 

Kazılık Koca masallarda söylendiği gibi, "çok dağlar, dereler, tepeler 

geçip günlerde bir gün" gelip çıkabilir. Onu esir alırlar. O, geziye 

giderken oğlu Yigenek beşikte idi. Düzmurd kalesine babasını 

kurtarmaya gelen Yigenek'in arkadaşlarından ve 24 sancak beyinden 

biri olan Deli Dundar’ın önceleri Demir kapı Dervend'de bey olduğu 

belirtilmektedir. Tovuz ve Kubatlı’daki birkaç köyün adının Dundar 

olması bu ismi dikkate çeken bir olgudur. Kahramanlar Kazılık 

Koca'yı esaretten kurtarmaya giderken Yigenek'in rüyada gördüğü 

gibi, "ala yatan karlı dağları" aşarak, hatta "ileri yatan Karadeniz 'le" 

gemi ile gitmeli olurlar, Kazılık Koca'yı kurtarıp Oğuz'a geliyorlar. 
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8. Basat'ın Tepegöz’ü öldürdüğü boyu beyan eder 

(Matematiksel Tepegöz) 

Basat'ın bebekliği kaosta geçmiştir. Bu boyda üç kurbustan 

vardır. Kurbustanda aslan - güneş, kozmos – Oğuz, kaos - Tepegöz 

gibi tasvir ediliyor. Destanda epik metnin düzeninin bozulmasına 

rastlanmıyor. Ama Tepegöz tarafından Oğuz'un yapısının bozulmasını 

görüyoruz. Destancı bu bozulmayı Basat'ın yardımıyla ortadan 

kaldırır. Kahraman, Pusat/Basat tatlı hareketlerine uygun 

adlandırılmıştır. Aslanın at pusması, onu haberdar etmemesi için 

eğile-eğile yürümesi huyuna uygun olarak, kahramana bu ad 

verilmiştir. Buna uygun olarak Basat "kuraldan kenar" isim kazanması 

bozulan uzayın düzene kavuşturulması için önemlidir. 

Olayların cereyan ettiği tüm coğrafi alan "Oğuz", "İç Oğuz", 

"Taş Oğuz" ve "yayla"dan ibarettir. Tepegöz'ün mesken ettiği, yüksek 

bir dağda bulunan Sallahana kayası’ndan da bahsediliyor. Genel 

olarak, burada modern ve tarihi isimle ilgili olan coğrafi isimlere 

rastlanmıyor. 

Boyda tasvir ediliyor ki, Tepegöz Oğuz eli’ne düşman kesildi. 

Dede Korkut günde 500 koyun ve 2 kişi Tepegöz'e vererek Oğuz elini 

kurtarmak istiyor. Basat seferden dönüp bu belayı ortadan kaldırmak 

için Tepegöz'le savaşıyor. Onu öldürür. 

 Basat Tepegöz'ü öldürmesi ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki, 

kahramanlık kavramı onun alt bilinçte idrak edilmesinden uyandır. 

Bunun modeli ise mitolojik tanrının kahramana (kabile başkanı'na) 

dönüşmesi, alt bilinçte sonradan kahramanlığın anlaşılmasının 

psikolojik olay olması ile ilgilidir. Belli bir zaman-mekan ilişkileri 

içinde tanrı'nın kahramana dönüşmesi, kahramanın yiğitlik göstermesi 

insanların psikoz bilincinin sonucunda gerçekleşir. Mitolojik 

dönemden tarihsel zamana geçerken psikoz bilinç tarihin alt 

katmanlarına, hatta Sümer'e kadar gidip çıka bilir. 

Kahramanlık için belli talebin oluşması ilk şarttır. Bu, onun 

düşüncesinden bağımlıdır. Fikir mitolojik tanrıyı yaratıyor. Bu ise 

tekrarlanan süreçtir. Kahramanlık doğal olarak yaşanmıyor, o 

psikoloji ile ilgilidir, bu, aynı zamanda borçtur, görevdir. Eğer 

psikoloji bunu kabul ediyorsa, kahramanlık yaşanıyor. Bu yorumu ona 

göre veriyoruz ki, bunları kahramanlığın nedenleri sayımk olur. Tanrı 

Tepegöz'ü yaşamak için yaratmamıştır. Tanrıdan kahramana geçişte 

tepegözler kahraman için sınav rolünü oynuyor. 
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 Basat boyunun arsasının artifaktını kıyamet miti oluşturuyor. 

Boydaki Basat - Tepegöz karakterleri artefakttaki bize bilinmeyen 

kıyamet miti karakterlerinin şifreli kahramanlarıdır. Basat boyunda 

dünyamızdan önceki dünyanın kıyamet mitinin arkemodelinin sanatsal 

biçimde matematiksel işaretleri kodlanmıştır. Kıyamet mitinde dini 

düşünceye göre Mehdi al-Zaman'ın zuhuru, yahut İsa peygamber'in 

dirilmesi dünyanın bozulmuş ahlakının restore olunması ile ilgilidir. 

Dini düşüncede Mehdi al-Zaman'ın veya İsa peygamber'in tek gözlü 

Deccal'la savaşına, onu öldürmesinden sonra dünya düzeninin restore 

olunmasından sonra yeni hayatın başlamasına işaret ediliyor. Boyda 

da Basat'ı kurtarıcı İsa peygamber'in veya Mehdi al-Zaman'ın sanatsal 

karakteri olarak kabul edersek, boyda gösterilen matematiksel şifrelere 

göre Tepegöz'le olan bu savaşın eski dünyanın son yüz yılında 

gerçekleştiğini bile hesaplaya biliriz: matematiksel arsada gösterilen 

2/1, 3/1, 4/1 parçalarını çemberin (360) ve yılın (366) bize belli 

ölçüleri ve günlerine uygun hesaplamış olursak, 360 adedinin ¼, ⅓, ½ 

parçalarının 90, 120 ve 180'e eşit olduğunu ve toplamın 390 yaptığını 

görürüz. Alınan adedi 366 + 24 formülü ile denesek, alınan 390 cevabı 

yılın yaklÂşık  ¼, ⅓, ½ parçalarının toplamı ile çakışacaktır. Ama 366 

adedinin ¼, ⅓, ½ bölümlerinin düzgün olarak 91, 122, 183'a eşit 

olduğunu ve cem'in 396 oluşturduğunu görüyoruz. Alınan adedi 366 + 

32 formülü ile denesek, 396 adedinin 398 adedine yaklaşık  eşit 

geldiğini görürüz. Eğer 360 adedini (366) güne çevirip 366 günün 

üzerine gelirsek, 732 eder. Görürüz ki, 788 yılına bu adetin arasındaki 

fark şartı 56'dir. Boydaki olaylara uygun olarak, Oğuz dünyasının 

çevresinin şartı 56'cı adedinde tamamlanması da tarafımızdan farz 

ediliyor (42 + 7 + 7). 7 + 7 eşitliğinin ise eski dünyanın son birkaç yüz 

yılına eşit olduğunu görebiliriz. 42 + 7 + 7 eşitliği dünyamızdan 

önceki dünyanın matematiksel şifresidir. Bu şifreyi açmak için çağdaş 

dünyamızın yaşının 81 + 9 + 9 şifresinden kullanmak olur. 

9. Bekil oğlu Amran’ın boyunu beyan eder 

Boyda tasvir ediliyor ki, Dede Korkut'un maslahatı ile Bekil 

kendi kavmi ile Oğuz'tan taşındı, Berde'den Gence'ye ve oradan da 

Gürcistan sınırına gidip, burada barınıyor ve ülkenin huzurunu 

koruyor. Bilgi Vakfı'nın Kaha gezisinde (23-24 ağustos 2016) katılan 

araştırmacılar bu yerlerin Kah arazisi olduğunu, Bekil'in mezarının 

Kürmük tapınağı yakınlarında bulunduğunu teyit ediyorlar. O, yılda 

bir kez Bayındır han'a hediyeler getirir. Bayındır han onu övüyor. 
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Kazan han ise "at çalışmalar, koca övünür" diyor. Bekil inciyor. Bir 

gün avda keyiki kovarken kayadan yıkılır, ayağı kırıyor, oğlu Amran 

babasının atını biniyor, kıyafetini giyiyor, sınırı korumaya gidiyor. 

Düşman Bekil’in yerine oğlunun sınırda durduğunu bilip saldırıyor. 

Amran başbaşa savaşta 2 kez mağlup oluyor, üçüncü kez Allah'ını 

çağırıp düşmanı mağlup ediyor. Kafir onun dinine girer. Amran’ın 

yiğitliğine dolayı karşı yatan Kara dağ’dan ona yayla veriliyor. 

10. Uşun Koca oğlu Segrek'in boyunu beyan eder 

 Tersusamış’ın ısrarı ile yürüyüşe çıkan Oğuz kahramanları 

"Şerur ucundan Gökce denize tekin" at çapıyor, yolları Elince kalesine 

düşüyor. Burada Egrek'in arkadaşlarını kırıyor, kendini Elince 

kalesinde zindana atıyorlar. Egrek'i kurtarmak için giden kardeşi 

Segrek "üç gün" dünlü-dünlü yavaş at sürdükten sonra "Dereşam 

ucundan" geçerek Elince'ye ulaşıyor. Dereşam suyunu delip içiyor. 

Düşmanı savaşa çağırıyor. Onun karşısına Segrek'i çıkarıyorlar. 

Segrek onu mağlup ederken kolundaki kopuzu görüyor. Kopuz 

sevdasına ondan Oğuz'tan kim olduğunu sorar. Kardeşi olduğunu 

bilip, kafirleri yenerek Oğuz'a dönüyorlar. 

11. Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu Uruz çıkardığı boyu 

beyan eder 

 Trabzon tekuru'nun gönderdiği şahin ile ava çıkan Kazan han 

av yakalamamış kuşun peşinden inip Tuman'ın kalesine gidiyor. 

Beyler geri dönmeyi Kazan'a söylüyorlar. O, sözünden dönmüyor. 

Kazan'ı uyku tutuyor. Tekur'un kalesinin adamları onu uykuda olduğu 

sırada esir alırlar. Bu kale Oğuz'tan çok uzaktır. Kazan düşman 

karşısında kendisinin yiğitliklerini sıralarken "atla Harun eline çapkın 

ettiğini", "Aghasar kalesinin burcunu yıkdığını" diyor. Sonra Bamsı 

Beyrek'in "Parasar’ın Bayburd duvarından parlayıp uçması" 

hatırlanıyor. Tekur'un karısı Kazan'ın onların ölülerini bindiğini bilip 

çok korkuyor. Uruz babasının mahkum olduğunu bilip, onun peşinden 

gidiyor, babasını kurtarıyor. 

12. İç Oğuz'a Taş Oğuz asi olup Beyrek öldüğü boyu beyan 

eder 

 Bu sonuncu boyda coğrafi anlamda ancak oğuzlardan 

bahsediliyor. Boyda açık isimle mekan belli değil. Oğuz ise "İç Oğuz" 
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ve "Taş Oğuz" veya "Gri ok" ve "Üç ok" gibi somut coğrafi tesis olup, 

olayların cereyan ettiği yerlerdir. Böylece boyda yaşanan süreçlerden 

"Kitab-i Dede Korkut"da tasvir edilen olayların coğrafi çevresini 

belirlemek mümkündür. Boyda Kazan han'ın kendi evini 

yağmalatması tasvir edilir. Taş Oğuz beyleri Kazan'la düşmanlıkları 

olduğundan yağmaya gelmiyorlar. Aruz Beyrek'i dile tutup onun 

Kazan han'a isyan etmesini istiyor. Beyrek razı olmadığında Aruz onu 

kılıçla öldürür. Beyrek yaralı halde kendisini Kazan han'a getiriyor, 

Aruz'dan öcünün alınmasını istiyor. Kardeş katliamında Kazan han 

galip gelir, Karagüne Aruz'un başını kesiyor. 

"Kitab-i Dede Korkut"un tarihi kahramanları. "Kitab-i 

Dede Korkut" destanında temel tarihsel fikir nedir? Bu soruya cevap 

vermiş olursak, diyebiliriz ki, tüm boylarda toplam içerikten doğan 

temel fikir ülkede huzuru, adaleti savunmaktan, Oğuz'un sınır 

bütünlüğünü, halkın onurunu ve birliğini korumaktan ibarettir. 

Destanda katılan kahramanları olaylarda katılımlarına, sosyal 

konumlarına, bireysel faaliyetlerine göre gruplara ayıra biliriz: 

 1. İç Oğuz kahramanları: Kazan han, Karagüne, Baybura, 

Beyrek, Karacug Çoban, Kılbaş, Karabudak, Uruz, Yegnek, Şir 

Şemseddin, Kazılık Koca vb. 

 2. Taş Oğuz kahramanları: Aruz koca, Emen, Baybican, Alp 

Rüstem, Koca oğlu Dilekvuran, Kıyan, Deli Dundar vb. 

 3. İç Oğuz'tan, yahut Taş Oğuz'tan olduğu bilinmeyen, genel, 

Oğuz kahramanları olarak adlandırılan Dede Korkut, Dirse han, 

Boğac, Bekil, Amran, Deli Dumrul, Kanturalı, Segrek, Egrek vb. 

Oğuz yurdu tek iktidara tabidir. Bu devletin başında Bayındır 

han duruyor. Bu devlet sağ ve sol olmak üzere iki yere çeşitleniyor. 

Kazan han bütün Oğuz'un kumandanıdır. Biz destanda Oğuz 

kahramanlarının toplu şekilde misafirliklerde, törenlerde, 

yürüyüşlerde ve avda kattığını görüyoruz. 

 Dede Korkut kimdir? Bu konuda çok konuşmuşlar, yazmışlar. 

Son yıllarda Korkut adı hakkında bilgiye XIX. Yüzyılın alman yazarı 

Georg Maurice Ebers'in "Uarda" romanında rastlıyoruz. Eski Mısır 

yazılı yapıtlarını okuma yeteneğine göre dönemin "Alman 

Şampolionu" adlandırılan G. Ebers'in "Uarda" romanında baş rahip 

Gagabu'nun öğrencilerinden birinin adı "Gor-gut" gibi gösteriliyor 

(Эберц Г. М., 1993: 25). M. H. Tahmasip bunu Dede Korkut'un 

ateşperestlikle bağlı olduğunu gösteren delil olarak değerlendiriyor. 
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Destanda Dede Korkut halk ozanı, el aksakalı konumunda çıkış 

yapıyor, bu da onu islamiyetten önceki tarihsel döneme yaklaştırıyor.  

Bazı araştırmacılar Dede Korkut'u 12 boydan oluşan bu büyük 

halk destanının yazarı hesap ediyorlar. Örneğin, İstanbul'da 

yayımlanmış "Türk ünlüleri ansiklopedisi"nde yazılmıştır: "Dede 

Korkut en eski türk şairlerindendir". 

 XIII - XIV. Yüzyıllar tarihçisi Raşideddin kendisinin meşhur 

"Cami al-Tavarih" eserinde Dede Korkut'u VII. Yüzyılda, Muhammed 

peygamber'in döneminde yaşamış bir tarihi şahıs olarak göstermiştir. 

Alman bilim adamı Adam Oleari Derbent'te duyduklarına göre 

yazıyor: "O, Muhammed'in dostu imiş, her zaman onun yanında 

olurmuş, eğitimini de onun yanında aldı. Fakat o, Muhammed'den 

sonra 300 yıl yaşadı". Akademik Hamit Araslı ise Dede Korkut'tan 

konuşurken onun Hızır ve Molla Nasreddin gibi efsanevi şahsiyet 

olduğunu belirtiyor. 

"Kitab-i Dede Korkut"daki Kazan han imajı da bu yönden 

araştırılmıştır. Kazan han'ın tarihi, yoksa mitolojik kahraman olması 

hakkında birçok araştırma vardır. Ebülgazi’nin "Şecere-i terakime" 

eserinde Kazan han'la ilgili yarım tarihi, yarım efsanevi olaylardan 

bahsediliyor. Azerbaycanlı folklorculardan M. Seyidov, T. Hacıyev, 

Ş. Cemşidov, B. Abdullayev, S. Rzasoy, A. İslamzade vd. Kazan 

han'ın tarihi ve efsanevi kahraman olmasından söz açmışlar. 

 "Kitab-i Dede Korkut"un sanatsal dili. "Kitab-i Dede 

Korkut" destanının biçim ve içeriği estetik sanatsal açıdan kendine 

özgü özelliklere sahiptir. O, halkın yüzyıllar boyunca yaratıp - 

yaşattığı sözlü edebiyat örneği olmakla, Azerbaycan yazılı 

edebiyatının bazı sanatsal özelliklerini de yansıtıyor. Kitabın mevcut 

nüshasının bir dizi form belirtileri: metinde şiir bölümünün üstünlüğü, 

nazım unsurlarının - seclerin, satır başı ve satır iç uyakların çokluğu 

destanın tüm boylarının eskiden, ilk sözlü seçenekte topyekun nazım 

şeklinde olduğunu tahmin etmeye hak kazandırıyor. 

"Kitap"da gerek nazım, gerekse nesir bölümlerinde halk 

edebiyatı geleneklerinden gelen bir sanatsal tasvir araçları, edebi 

portreler, moraller, bölümler, ricet ve haşiyeler, doğa tasvirleri, yazar 

ve tiplerin görüşmeleri şeklinde kendini göstermektedir. Farklı 

boylarda öncelikle kuvvetli portreler dikkat çekiyor. Örneğin, Kazan 

han'ın dayısı Aruz koca bu şekilde tasvir ediyor: "Altmış erkek 

derisinden kürk öyleyse bileklerini örtmeyen, altı erkek derisinden 

külah etse kulaklarını örtmeyen, kol - budu haracla, uzun baldırları 
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ince, Kazan bey'in dayısı at ağızlı Aruz koca". Karagüne hakkında 

denilir: "Karadere ağzında Kadir veren, kara boğa derisinden peşiğinin 

yapuğu olan, öfkesi tutunca siyah taşı kül eyleyen, bıyığın ensesinde 

düğen Kazan beyin kardeşi Karagüne". 

Portrenin psikolojik alametle ortak ifadesini ise Oğuz'un en ünlü 

kahramanlarından biri olan, "varıban peygamberin yüzünü gören, 

geliben Oğuz'un sahabesi olan" Emenin "bığıkanlı Emen" 

adlandırılmasında görüyoruz. 

 Destandaki imajlardan 4 kişinin - Beyrek, Kanturalı, Kara Çekir 

ve onun oğlu Kırkkunuk'un nikapla gezdiğini görüyoruz. Bu da 

onların hem kemal ve cemal sahipleri olduğunu gösteriyor. 

 "Kitap"da bir-iki kelimeyle, çok basit bir cümleyle kişinin 

büyük iç his ve duygularını şöyle ifade ediliyor. "Kız aydır: Kılıç'ın 

giydir yigid! Murat ver, murat al, sarallam". 

 "Kitab-i Dede Korkut"da toplumsal çıkar ile kişisel çıkar vahdet 

teşkil etmektedir. Örneğin, Karacug Çoban eli kurtarmakla birlikte, 

hem de kendi kardeşinin kanını almaya gidiyor. 

"Kitap"da en etkili ozan sözü yumlarda ifade ediliyor, her boyun 

sonunda tekrarlanan bu yumlar dinleyiciye hitaben artık unutulup 

gitmiş kahramanların acıklı hatırası ile ilgili olarak söylenen 

alkışlardır. 

"Dede Korkut"da peyzajlar - doğa manzaraları de yansımıştır. 

Burada "görklü su", "siyah çukurlu ala dağlardan", "sarp bağımlı 

kayalardan", "serin çeşmelerden", "üzüm bağlarından" bahsediliyor. 

"Kitap"da her karakterin kendi sosyal durumuna göre konuşma 

tarzı vardır. Örneğin, Dede Korkut bilge ihtiyar gibi, Kazan han 

hükümdar ve komutan gibi, Burla hatun şevkatli anne, kahraman 

kadın gibi kendi ifade ve temaslarında farklı özelliklere sahiptirler. 

"Oğlum, sen insansan, hayvanlarla müsahib olmagil" ifadesi Dede 

Korkut'un gerçekten bilge, nasihetçi, ruhani baba olduğunu gösteriyor. 

Kazan han'ın ifadelerinde her yerde bir amiranelik, buyruk 

hissediliyor. Burla hatun’un da özgün ifade tarzı vardır: 

  

Yoksa, a Kazan, ayağından sermüze atayınmı? 

Siyah tırnak beyaz yüzme çalayınmı? 

Güz elması gibi elma yanaklarım yırtayınmı? 

Çemberime alca kanım tökeyinmi? 

Ağır ağıt senin orduna koyayınmı? 

Oğul-oğul deyübeni ben bozlayayınmı?  
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(Kitab-i Dede Korkut,1977: 79) 

 

"Kitab-i Dede Korkut"daki anne, kadın karakterlerinin hepsinin 

dilinde eşlerine söyledikleri şöyle sitem - güzarların, şikayetlerin bu 

içerikte olduğunu görüyoruz. 

 "Kitab-i Dede Korkut" destanında kadın karakterleri. 

"Dede Korkut" destanında erkek kahramanlara vatanseverlik, 

kahramanlık duygularını aşılayan kadın karakterleridir. Onlar hem 

anne, sadık eş, hem de kahraman savaşçıdırlar. Destanda belirgin 

şekilde görülen ve bazı konuların fikir taşıyıcısı olan kadın 

karakterleri vardır. Onların üçünün ismi açıkça (Burla hatun, 

Banıçiçek, Selcan hatun) çekiliyor, birkaçının adı üstü kapalı şekilde 

destanın yapısında işaretleniyor, bazılarının ismi ise boylardaki yeri ve 

konumlarına göre açıkça seçiliyor. Bu takıma Dirse han'ın, Deli 

Dumrul'un ve Segrek'in bayanları dahildir. Çeşitli boylarda nakledilen 

olaylarla ilgili olan bu bayanlar destanda kahraman kadınlar olarak 

tasvir ediliyor. Örneğin, Kanturalı kendine nişanlı aradığında diyor ki, 

"Baba, ben yerimden kalkmadan ol durmış olabilir! Ben karakuş atıma 

binmeden ol binmiş olabilir! Ben kanlu kafir eline varmadan ol 

varmış, mana ana getürmiş olabilir". 

Oğuz yiğitleri kendilerine tay olabilecek, onlarla omuz-omuza 

çarpışacak, ocağı, eli koruya bilecek hanımlar ararlar. Destandaki 

kadın karakterlerinin çoğu kuşak tutuyor, ok atıyor, Oğuz elinin dar 

gününde eşleri ile birlikte savaşlarda katılım ediyor. Bu anlamda Boyu 

uzun Burla hatun imajı mükemmelliği ile seçilir. Destanda Burla 

hatun'un kafirler tarafından esir alınması gösteriliyor. Burla hatun 

büyük bir elin namusunu, şerefini koruyan kadın gibi sunuluyor, 

mübariz olması, sadakati, cesareti ile seçilir. O, oğlu Uruz'la esir 

düşerken metanetini kaybetmiyor, Şökli Melik'in hilesine karşı aklı ve 

mübariz olması ile duruyor. Şökli Melik elinde esir kendini gizleyen 

Burla hatun'un 40 ince bel kız arasından bulunup belirlenmesi için 

talimat veriliyor ki, Uruz'un etinden kavurma pişirip kızların önüne 

koysunlar, her kim yemez, o, Burla hatun'dur. Demek ki, Burla hatun 

yaşamla ölüm arasında kalıyor. Böyle bir dönemde onun güzelliğinin 

tarifi ve sunumu ortaya çıkıyor: "Boyu uzun beli ince Burla hatun 

boynu ile kulağın aldı, düştü". Burla hatun tek oğlunun öldürülmesine 

razı olur, ta ki Kazan han'ın, Oğuz eli’nin namusu çiğnenmesin. 

Bununla birlikte, o annedir. Destanda Burla hatun'un oğlu Uruz'a karşı 

samimi annelik duyguları, heyecanları, sarsıntıları ifade ediliyor. 
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Biz bu boyda Burla hatun'u Kazan han'ın en yakın silahdaşı 

olarak görüyoruz. Kazan han savaşta yaralanınca Burla hatun kılıcı 

eline alıp savaşı zaferine kadar sürdürüyor. 

Dirse han'ın hatunu da mübariz olması, eyilmezliği ile seçilen 

kadın imgelerindendir. Ağır yaralanan oğlu Boğac'ı anne sütü, dağ 

çiçeği ile tedavi eden anne imajı destanda Vatan’a sevginin, toprağa 

bağlılığın sembolü olarak gösteriliyor. 

Destanda kadınların vasfı hem de onların kahramanlığından 

haber verir. Destanın "Dirse han oğlu Boğac boyu"nda son derece 

kaygılı görünen ve ciddi rahatsızlık geçiren Dirse han kendi hatununu 

böyle tavsif ediyor: 

  

Berü gelgil, başum bahtı, evüm tahtı! 

Evden çıkub yürüyende selvi boylum! 

Bileğinde üstüne bindirince siyah saçlum! 

Kurulu yaya sığmayan çatma kaşlum! 

Siyah badem sığmayan tar ağızlum! 

Güz elmasına benzer al yanaklum! 

Kadınım, diregim, dölegüm, 

Görürmisin neler oldı!  

(Kitabi-Dede Korkut, 1977: 20) 

 

Destandaki Banıçiçek ve Selcan hatun da kahraman kadın 

karakterleridir. Biz onları da kocaları ile birlikte savaşlarda katılan 

görüyoruz. Yapılan analizler gösteriyor ki, Oğuz elinin hanımlarının 

kahramanlıklarının tasvirinde gözlemlenen bu tür etkili boyalar 

destanın şiirselliğinin ancak temel makamlarında ortaya çıkıyor. Bu 

tasvirler hoş moral doğursa da, onların taşıdığı gizli anlamlar da 

vardır. İlk boydan belli oluyor ki, Dirse han diğer Oğuz beyleri ile 

birlikte Bayındır han'ın meclisine gelmiştir. Ama burada beklenmedik 

olay yaşanıyor. Dirse han'ı kara çadıra götürüyorlar ve böylece o, 

beyaz ve kırmızı çadırlarda oturan beylerden bir nevi aşağı sayılıyor. 

Meselenin özü şu ki, Dirse han'ın övladsızlığı şimdiye kadar akla 

gelmemiş, onu rahatsız etmemiştir. Dirse han'ın övladsızlığının 

belirgin şekilde ortaya denilmesi normal görünen durumu tamamen 

değişir ve Dirse han yaşamla ölüm arasında kalıyor. Böyle bir 

dönemde hayatla ölümün mücadelesi son derece gerildiği zaman Dirse 

han eşi ile karşılaşır ve yukarıda andığımız tasvir onun kendi dilinden 

anlatılıyor: "Berü gelgil, başum bahtı, evüm tahtı". 
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Yahut Banıçiçek'in tasvirinin zaman ve sırasında o ana düşüyor 

ki, onu başka birine kocaya veriyorlar. Ve 16 yıl esir kalan Beyrek 

düğün törenine gelip çıkıyor. Bu motif dünya folklorunda "Koca 

karısının düğününde" denir. Aslında bu tören Beyrek'le Banıçiçek'in 

yaşamla ölüm arasında kalmayı demektir. Bu karşılaşma geniş 

anlamda Gerçek ile Yalan’ın karşı karşıya gelmesidir ve Oğuz eli için 

çözüm edici husustur. İşte tam o makamda Banıçiçek'in tarifi 

veriliyor: "Gargu gibi siyah saçın yoldun mu, kız". 

Veya Kanturalı ile Selcan hatun ait oldukları boyun sonunda yüz 

yüze geliyorlar. Hatta iki sevgilinin birbiriyle savaşmak hususu da 

oluşuyor. Başka deyişle onların her ikisi, yaşamla ölüm arasındadır. 

İşte tam o sırada Kanturalı’nın dilinden Selcan hatun'un tarifi 

veriliyor: "Kar üstüne kan tammış gibi gül yanaklım". 

Hatırlatalım, hem Deli Dumrul'la eşi, hem de Segrek'le eşi 

arasında da hayatla ölümün sınırı görünüyor.  Öyle ki, Deli Dumrul 

ölüm öncesi eşi ile helalleşmek istiyor, Segrek ise eşini gerdekte 

bırakıp kardeşini kurtarmaya, bir nevi ölüme gidiyor. Yani, her iki 

psikolojik an hayatla ölüm arasında kalmak hususudur. Şimdi sonuç 

çıkarmak mümkündür ki, Deli Dumrul'un da, Segrek'in de kendi 

eşlerini tasvir etmek, övmek için sanatsal ortam yetişmiştir, fakat 

destanın şiirselliğinde bu olanaktan yararlanmak mümkün değildir. 

Sadece Deli Dumrul'un hanımının ağzından şöyle denir: "Benim 

canım senin canına kurban olsun!". 

 Dirse han'ın hanımının ise yiğitliği şöyle tasvir ediliyor: 

 

Azgın dinli kafere ben varayım, 

Yaralanup Kazlık dağından inmeyince, 

Yenümle alca kanım silmeyince, 

Kol - but olup yer üstüne düşmeyince, 

Sadece oğul yollarından dönmeyeyim.  

            (Kitabi-Dede Korkut,1977: 26) 

  

Peki Selcan hatun konuda ne söylenebilir? Onunla ilgili boyda 

naklediliyor ki, Kanturalı evlenmek istiyor. Fakat ona İç Oğuz'tan ve 

Taş Oğuz'tan kız bulunmuyor. Babası zorunda olup Trabzon'a gidiyor 

ve Trabzon tekuru'nun güzel - gökçek kızı olduğundan haberdar 

oluyor. Fakat o kızı almanın şartları çok ağırdır: kağan aslanı, siyah 

boğayı ve siyah buğrayı mağlup etmek gerekir. Bu da Selcan hatun'un 

sıradan bir koca değil, yiğit bir koca aradığına işarettir. 
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Destanda Burla hatun, Selcan xarun, Banıçiçek gibi diğer Oğuz 

kızları da gelenek olarak gelecek eşleri ile at basılıyor, ok atıyor, 

kuşak sergiliyorlar. Gerek İç Oğuz, gerekse Taş Oğuz kızları yiğit 

koca aradığı gibi, kocalar de yiğit hatun arzusundalar. Bu ise yurdu 

ortak korumak, elin, obanın, ailenin korunması için gereklidir. 

"Kitab-i Dede Korkut"un Etnografyası. Azerbaycan 

folklorunda arkaik destan örneklerini arayıp bulmak zordur. En eski 

destanın ne zaman oluştuğunu söylemek ise hiç mümkün değildir. Bu 

destan sanatında mirasçılığın olmaması ile ilgilidir. Oluşan her bir 

epos belli zaman içinde yaşıyor, kendi içinden yeni kahramanlık 

eposunu uyandırıyor, kendisi ise tarihin arşivine aktarılıyor. Kısmen 

arkaik epos örneği olarak "Kitab-i Dede Korkut" destanının boyları 

hatırlanıyor. "Kitab-i Dede Korkut" destanının araştırmacıları boyları 

"Oğuznâme"nin tipi düşünüyorlar. Eposun janr birimi olan destan 

yaratıcılığı ise somut döneme ait ola bilir ve epos yaratıcılığının 

üzerinde yükseliyor. Biz bunu "Kitab-i Dede Korkut" destanında bir 

daha gözlemliyoruz. Öyle boy vardır ki, o, epos özelliklerini kendinde 

barındırıyor ve destana tam dönüşe bilmiyor. Açıktır ki, destanda 

çeşitli toplumsal çatışmalar, karşı karşıya söyleşiler mevcuttur. Ancak 

bu özelliğe eposlarda rastlanmıyor. 

Örneğin, "Deli Dumrul'un boyu"nda atışma yoktur, toplumsal 

sorun hissedilmiyor. "Kitab-i Dede Korkut"un öbür boylarında ise 

nispeten atışma hallerine rastlıyoruz. Uruz'un esir düşmesi ile ilgili 

boyda onun annesi ile atışmasını ilkel atışma formu adlandıra biliriz. 

Bilindiği gibi atışma sazın eşliğiyle oluyor. Anlaşılan, kopuzun 

atışmada rolü o dönem için kuvvetli olmamıştır. Bu da şunu gösteriyor 

ki, "Kitab-i Dede Korkut"un yarandığı dönem epos yaratıcılığından 

destan yaratıcılığına geçen dönemle örtüşüyor (XIII. Yüzyıl). 

Destanda nesirle nazım nöbetleşiyor, ancak eposda sadece nazım'a 

tercih ediliyor. "Kitab-i Dede Korkut" destanında ise nesirle nazımın 

nöbetleşmesine neredeyse tüm boylarda rastlıyoruz. Bu da şunu 

gösteriyor ki, destanların yarandığı ilk dönemlerde onlar tamamen 

epos şeklinde olmuş, şiir sanatının gelişimi, sözün estetik sanatsal 

gücünün artması ile destana geçiş yaşanmış ve destanlar modern 

şeklini almıştır. 

Klasik türk eposu döneminde "Oğuznâme" kelimesi "Kitab-i 

Dede Korkut" destanındaki "boy" sözü ile işaret edilmiştir. 

Destanların temel düşünce doğrultusunda türk birliği, Türk'e dönüş 

motifi duruyor. Kazan han'ın İç Oğuz'la Taş Oğuz'un savaşacağını 
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bilip, bu savaşın önüne geçmek için önlemler alması türk birliğini 

korumak uğruna hükümdar bilgeliğinin temel gayesi olmuştur. "İç 

Oğuz'a Taş Oğuz asi olup Beyrek öldüğü boyu beyan eder" boyunda 

Kazan han'ın Taş Oğuz beylerini barıştırmak girişimleri fayda 

vermiyor, o, yine türk birliğinin korunması için savaşa atılır, türk 

kabilelerini gri kurt bayrağı altında birleştiriyor. Destanlarda Kazan 

han'ın yılda bir kez kendi evini yağmalatması olayı da türk 

kabilelerinin birliğinin korunması yolunda atılan bir adımdır. Kazan 

han adil hakan ve Türk kumandanı gibi kendi halkının durumunun 

kaygısına kalıyor, onların maddi yaşamının garantörüne dönüşüyor. 

Destan bütün olarak kahramanlığın terennüm edilmesinden 

ibarettir. "Kitab-i Dede Korkut" destanında Beyrek'in kahramanlık 

göstermesi (14 yaşında) ona isim verilmesine neden oluyor. Ayrıca 

Boğac erginlik yaşında boğasını bastığına göre inisiyasyondan geçir. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında Dirse han'ın hatununun Boğacı 

aramak için Kazlık dağı'na tırmanması ve Boğacı orada bulması da bu 

motifle eynilik oluşturuyor. Destanda bu kahramanların inisiyasyon 

süreci sırasında ölmesi hakkında, yani sırf ölüp dirilmei hakkında 

hiçbir şey söylenmiyor. "Kitab-i Dede Korkut" destanında Beyrek'in 

atının kesilip ihsan verilmesi, kendisinin ise atın derisine bükülmesi 

hakkında bilgiler veriliyor. 

 Destandaki simgelerden biri de dağdır. "Kitab-i Dede Korkut" 

destanında dağlar kutsal sayılıyor. Hem de bu dağlara hayırseverlik 

eden dağlar gibi secde edilir, onların kötülükle, kötü niyetle araları 

yoktur. Destanlarda en çok rastlanan dağ isimleri Kazlık dağı, Gökce 

dağ, Ala dağ, Kara dağ ve Karacug dağı’tır. Kazlık dağı oğuzların 

secde ettikleri, kutsal saydıkları en yüksek dağdır. "Kitab-i Dede 

Korkut" destanındaki dağların epitetleri olan "kaba", "ala" sözleri de 

onların yüceliğini gösteriyor. Bayındır han'ın çadırları, meclisleri Ala 

dağ'ın eteğinde kuruluyor. Destandaki Kara dağ ise sakral karakter 

taşıyor. Türk halklarında Kara dağ kutsal sayılıyor. Çünkü onun 

zirvesinde 4 kayın ağacı bitmiştir. Bu ağaçlardan başka dağda hiçbir 

şey bitmez, çıplaktır. Destanda Kara dağ'ın fonksiyonu çok çeşitlidir. 

Burada her elin, yurdun, her ailenin, her kişinin kendi Kara dağ'ı 

vardır. Gerçekten de böyledir. Dede Korkut "karşı yatan Kara dağ'ı 

aşmaya geldim" diyor. Beyrek'in bacısı "karşı yatan Kara dağ'ı sorur 

olursan, ağam Beyrek'in yaylası idi" diyor. Kazan han oğluna "Kara 

dağ'ım üstü oğul" diyor vs. Kara dağ mal, zenginlik getirir, kutsal 

sayılıyor. Deli Dumrul'la ilgili boyda babası Azrail'e Kara dağ'ı 
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veriyor. Kara dağ kahramana güç bağışlar. Dede Korkut Basat'a "Kara 

dağ'a yetiştiğinde aşıt versin" diye alkış alıyor. 

Boyda Deli Dumrul kendisi can alan tanrı olup kahraman 

seviyesine indikten sonra onun can almak fonksiyonu insana ait can 

isteme ile karşılık edilmiştir (şimdi de hasta olunca Allah'tan sağlık, 

can istiyoruz). Eğer baba - annesi ona can verselerdi, o, tanrı olarak 

kala bilirdi. Bu gerçekleşmediğinde düşüncede ona olan güven 

kaybolur (inisiyasyon süreci gitmediğinde), o, işlevini değişip 

tanrıçılıktan kahramana iner. Onun Azrail ile çatışması ise 

"yetkilerini" kaybetmiş tanrının umutsuz deli statüsüne sahiplenmesi 

ve mağlup olması demektir. Deli Dumrul'un kadını da ilahi kökenlidir. 

Bu nedenle prof. Şamil Cemşidov'un "kadının kendi kocasının 

güvenliği uğruna fedakarlık göstermesi "Dede Korkut" boylarının 

hepsine özgü özelliğidir" demesi Deli Dumrul'a ve onun kadınına 

insan olarak bakmasından kaynaklanıyor. 

 Bununla ilgili diyelim ki, Dige/düye/düge sözü de daha çok 

Dumrul'un babasının (Duka) adına uygun geliyor. Deli Dumrul 

Duka'nın (öküzün) can verdiği, yarattığıdır. Bu nedenle boyda Deli 

Dumrul kendi yaratıcısından ona tekrar can (ruh) vermesini istiyor. 

Duka neden can vermek istemiyor? Anaerkillik dönemi olsaydı, can 

verme yaşanırdı. Ataerkillik döneminin inancında dışda olan can'ın 

özelleşmesi vardır (örneğin, devin canı camdadır). 

Anaerkillikte can bütünlük oluşturuyor. Demek ki, totem canının 

herkese ait olması düşüncede can yerine can istemeyi kolaylaştırıyor. 

Ataerkillikte ise can'ın totem dışında düşünülmesi can yerine can 

vermeyi imkânsız ediyor, onu ancak öldürüp canına sahiplenmek olur, 

Melikmammad de devi öldürür, onun canına sahiplenmek masalda 

hiss edilmese de, kahramanın o dünyadan bu dünyaya dönmesinde, 

yani dirilmesinde kendi işlevini yerine getiriyor, masalda da 

Melikmammad'in kuyu aracılığıyla gittiği "yeraltı" mekan 

ecdatlarımızın mitolojik-fantastik şekilde idrak ettikleri paralel bir 

dünyadır ve Melikmammad'in de o dünyadan geri dönmesi klinik 

ölüm geçirenlerin dipsiz ışıklı kuyu gibi tasvir ettikleri "yeraltı" 

dediğimiz coğrafya düşüncede yönlere göre aşağı sayılıyorsa da, yer 

döndüğüne göre bu "yeraltı" şartı kabul edilmelidir. 

Masallarda "totem" kendi canının koruyucusuna dönüşüyor. 

Destanda da Deli Dumrul kendi canının koruyucusudur. "Kitab-i Dede 

Korkut" destanında ölüme karşı çıkmayı Deli Dumrul’la ilgili boyda 

çok gözlemliyoruz. Deli Dumrul da ölüme karşı çıkıyor, fakat 
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sonradan anlıyor ki, ölüm kaçınılmazdır. Çoğu zaman diyorlar ki, Deli 

Dumrul'un felsefesi ölüme karşı çıkmaktır. Fakat bu böyle değildir. 

Deli Dumrul'un felsefesinde yaşamla ölüm arasındaki gelişim mesafe 

açısından mitolojik dünya görüşle tayin edilir, onların arasındaki 

işlevsel bağımlılıkları ve tutarlılıkları öngörür. Dede Korkut da aynen 

böyledir. Ölümsüz olduğuna göre ölüm ona doğrudan yaklaşamaz, 

yılan cildinde onu saplanıp öldürür. Eğer fikir verilse, her boyun 

sonunda Dede Korkut'un gelip kahramanı övmesi onun ölümsüz 

evliya gibi kavranmasına, destanlardan, hem de eski türk motifinden 

süzülüp gelen karakter olmasına işarettir. 

Dede Korkut'un ölümsüzlüğü, nihayet yılanın ölüm cildinde onu 

saplanması ile Dede Korkut'un ölümü doğrudan İslam dininin etkisiyle 

oluşan arsadır. Çünkü İslam’da ancak Allah ölümsüz, ebedi yaşar gibi 

kabul edilmiştir. Allah'tan başka kişinin, evliyanın ölümsüz olması tek 

allahlılığa karşı dönüşmüş oluyor. Destanın birinci cümlesi - 

Muhammed Peygamber zamanında Bayat boyundan Dede Korkut 

adında derler bir er koptu cümlesi onun ölümsüzlüğünü elinden almak 

için artırılan cümle etkisi bağışlıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bu mitin 

oluşumu (yılan cildinde ölümün Dede Korkut'un hayatına son 

vermesi) doğrudan İslam’ın etkisiyle ilgili değildir. Aynı düşünce ile, 

Dede Korkut'un ölümsüzlüğü düşüncesi ile kazak mitolojisinde de 

karşılaşıyoruz. Kazak mitolojisinde Dede Korkut birinci şaman, kobuz 

aletinin yaratıcısı olarak terennüm ediliyor. Kazaklarda Korkut 

İslam’dan önceki ilahlardan biri olarak tasvir ediliyor. Kazak 

mitolojisinde ölmez Burkut baba imajı da Korkut baba imajı ile 

örtüşüyor. Korkut’un ölümü hakkındaki kazak mitinde Korkut 

rüyasında ona mezar kazan insanları görüyor ve bu yüzden de bu 

yerlerden uzaklara gidiyor. Ama gittiği yerde de aynı rüyaları görüyor. 

Ülkeden ülkeye ziyaret ediyor. Bilende ki ölüm onu yerde - toprakta 

bekliyor, o, Sır-Derya nehrinin üstünde halı seriyor, orada oturarak 

gece gündüz kopuz çalıyor. Nihayet yorularak uykuya dalıyor. Korkut 

uyuyan zaman ölüm zehirli yılan imgesinde onu vurup öldürüyor. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında halk törenleri konusu da çok 

çeşitlidir. Neredeyse günün bugün halk arasında düzenlenen törenlerin 

çoğunluğuna tarihi biçimde "Kitab-i Dede Korkut" destanında 

rastlanır. Tören folklorunun bütün şartlarına destanda uyulması onun 

araştırma nesnesi olarak seçilmesini farz kılan koşullardan biridir. 

Azerbaycan halkının "Kitab-i Dede Korkut" destanında yer alan giyim 

- kecimleri, söz - sohbetleri, aile - evsel sorunları, silah - yasakları, 
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savaş geleneği, müzik aletleri, düğün - düğüm, yas törenleri, ahlak 

konuları vb. gibi önemli unsurlar çeşitli araştırmaların konusu 

olmuştur. Prof. M. Hekimov destanda bu konuların yorumuna 

çalışarak, onları aşağıdaki gibi gruplara ayırmıştır: 

 1. Doğum – ad koyma, nişan ve düğün törenleri; 

 2. Düğün töreni; 

 3. Yas töreni; 

 4. Görenek - gelenekler. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanı Azerbaycan halkının 

etnografisini öğrenmek için vazgeçilmez kaynaktır. Bu nedenle 

destandaki halk törenlerini ve görenek-geleneklerini öğrenmek için 

onların belirliliği ve anlam katmanlarını oluşturan  yapıya 

aşağıdakileri ait etmek olur: evlat hasreti; ad koyma; kahramanlık 

göstermek; av; başbaşa savaş; sadakat; kahraman öldüğünde atının 

kesilmesi; kadere inanmak; düşman üstüne tek gitmek; rüya; şaraptan 

mest olmak; aç doyurmak, yalınçık görse donatdırmak; yağmalatmak; 

Bayındır han'ın divanında kahramanların hiyerarşik yeri; beylerin 

alkışlarının alkış, bedduayı beddua olması; kopuz'a saygı;  düğün 

yapıp konuklamak; nezir-niyaz vermek; evlatsız babaların oğul 

arzusu; Oğuz eli’nin birliği; yarış; oğlu olanın beyaz çadırda, kızı 

olanın altın çadırda, oğlu, kızı olmayanın kara çadırda oturtulması; 

kahramanın kendine özgü kız seçmesi; kahramanlık gösteren kızlar; 

kahramanın sınavdan geçirilmesi; elçilik; aksakal sözüne saygı; araya 

kılıç bırakmak; beyaz çıkarıp siyah giymek; yas töreni; sözünden 

dönmemek; "Kitab-i Dede Korkut"da silahlar; kılıcın altından 

geçmek; Gök Tanrıya inanç; düğün töreni; ok atıp düğün gerdeği 

kurmak; beyin kaftanının kendi yiğitlerinin giymesi; Beyrek'in düğünü 

ile ilgili olarak 40 arkadaşının evlenmesi; tanınmamak için elbisenin 

değiştirilmesi; destanda ekzogami konuları; para birimi; ticari ilişkiler; 

Oğuz ailesi; üç dünya modeli; Oğuz uzayı - Yalan dünya; Oğuz'da 

İslam, ahiret namazı kılmak; Oğuz kahramanı’nın gururu (Kazan, 

Kanturalı, Beyrek); Oğuz kahramanlarının diğer karakteri; Oğuz 

kahramanlarının zahiri görkemleri; Oğuz unvanları (lakapları); bahşiş 

vermek; baş kesip kan dökmek; kahramanın kendini övmesi; anne 

hakkı tanrı hakkı; namus vs. 

Evlat hasreti. "Kitab-i Dede Korkut" destanında iki boyda - 

"Dirse han oğlu Boğac" ve "Baybura bey oğlu Bamsı Beyrek" 

boylarında bu motif takip ediliyor. Bu motifin temelinde Oğuz dünya 

modelinde çocuğu olmayan babanın toplum tarafından iyi kabul 
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edilmemesi duruyor. Sonsuzluk veya evlatsızlık toplumun gelişmesini 

engellediğine göre böyle babalar ile toplum arasında belli sınırlar 

oluşuyor. Bu yüzden kadın ile erkek ilişkilerindeki suç düzeyine 

yükseltilen bu belanın giderilmesi için babalara aç doyurmak, ihsanlar, 

nezir - niyaz vermek vs. tavsiye ediliyor. Dirse han'ın hatunu ona 

diyor: 

  

 Hey Dirse han, bana gazap etme! 

 İncinip acı sözler söyleme! 

 Yerinden uri turğıl! 

 Ala çadırın yeryüzüne dikdirgil! 

 Atdan-ayğırdan, deveden-buğra, koyundan 

 koç öldürgil! 

İç Oğuz'un, Taş Oğuz'un begleri üstüne yığnak etgil! 

 Ac görürsün, toyurğıl! Yalıncak görürsün, tonatğıl! 

 Borcluyı borcundan kurtarğıl! 

 Dere gibi et topla, göl gibi kımız sağdır! 

 Ulu düğün öyle, dilek dile! 

 Olabilir kim, bir ağzı dualı alkışı ile 

 Tangri bize bir yetman eyal verebilir.  

        (Kitabi-Dede Korkut, 1977:  21) 

  

 İlkel topluluk toplumunda evlat hasretinin bu yolla ortadan 

kaldırılması büyük Tanrıya olan inancın, Tanrı yolunda iyi amellerin 

uygulanması sonucunda sonsuz babalara Tanrı ödülünün verilmesi 

gibi anlaşılıyordu. Bu boyda da açık işaret ediliyor. Dirse han'ın 

hatunu dedi ki, bu suç benim değil. Eski türk tanrıçılığında iyi ameller 

yapmak ahlaki-etik kurallar çerçevesinde her Oğuz erkeksi için görev 

olarak kabul edilmiştir. Bu ahlak ilkesinden dışına çıkmak ise günah 

seviyesinde anlaşılmaktadır. Onun için bu günahlardan kurtulmak için 

hem Dirse han, hem de Baybura bey mutlaka Oğuz ahlakı 

düşüncesinde iyi amellere sahip olmalıdırlar. Onların oğul nasibi ise 

sadece bundan sonra yerine getir. Baybura bey kendi oğulsuzluğunu 

şöyle arz ediyor: 

"Han Kazan, nasıl ağlamayayın, nasıl bozlamayayın? Oğulda 

ortağım yok, kartaşda kaderim yok! Allah beni karğayıptır... Beyler, 

tacım, tahtım için ağlamıyorum. Bir gün olabilir, düşüm ölüm, 

yerimde-yurdımda kimse kalmaya", dedi. 

 Kazan bey aydır: Maksudun bumıdır? Bayböre beg? 
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 Aydır: Evet, budır. Benim deki oğlum olsa, han Bayandır'ın 

karşusın alırsa - tursa, kulluk eylese, ben deki bağsam, sevinsem, 

gıvansayum, güvenseyim dedi. Böyle digec Kalın Oğuz begleri yüz 

göğe tutdılar. El kaldırıp dua eylediler. Allah sana bir oğul versün! - 

dediler. Ol zamanda beglerin alkışı alkış, bedduayı beddua idi. Duaları 

müstecab oluyordu..." 

Prof. Dr. M. Hekimov yazıyor ki, bu gelenek - görenek ilahiyata 

umut bağlayan insanların ilkel dünya görüşlerine dayansa da, onların 

aile ve toplum hayatında oynadığı büyük rolün sanatsal ifadesidir. 

Ailede çocuğun doğması doğrudan babanın oğul karşısındaki 

borcunun yerine getirilmesinde çözüm edici faktördür. Çünkü halk 

psikolojisinde babanın kendi babasına borcunu vermesi aslında 

babanın kendi oğluna borcu ile restore olunması demektir. Herhalde 

baba borcunun karşılanmasına zaman sayğısızlık gösteriyor, oğul baba 

olana kadar, bu borcu anlayana kadar babanın kervanı gidiyor. 

Toplumda aile ne kadar sağlam olursa, soy sürekli biçimde artarsa, 

halkın da kudreti ve gücü, düzenleme imkânı o kadar kudretli, güçlü 

olur. Bu anlamda evladsızlık motifinin açılmasında da sosyal-manevi 

değerlerin rolü çok yüksektir. Çünkü sosyal-manevi değerler sistemi 

eski oğuzların sağlam aile güven - itikadını yansıtır, yoksullara, 

mazlumlara yardım etmenin, el tutmanın, aç karınlar doyurmanın, 

çıplak sırtlar giydirmenin en yüce, hayırsever iş olduğu, karşılığında 

bunun Tanrı tarafından olumlu değerlendirilmesi onaylanıyor. 

Beşik kertmek töreni. Destanda ve masallarda beşik kertmek 

evladsızlık motifinden sonra oluşmuştur. Beşik kertmek töreni evlatsız 

babaların isteklerine ermesinden önce veya sonra kendi aralarında 

yaptıkları ahdnâmedir. Bu tür anlaşmaya göbek kesme, beşik kesme 

de denir. Masallarda ve "Kitab-i Dede Korkut" destanında beşik 

kertmek kahramanlar birbirine kavuşurlar, ama aşk destanlarının 

bazılarında göbek kesme kahramanlar birbirine kavuşmazlar. Şöyle 

denilebilir ki, aşk destanlarında kahramanların hayatta birbirine 

kavuşmamasının nedeni olarak kahramanın sevgili kısmında Allah'a 

kavuşmasıdır. Masalda ise bu, ritüele ilgili bir olaydır. Çünkü 

masaldaki beşik kesme, göbek kesme ritüelinden, mitten gelen 

akrabalığın, anaerkilliyin talebidir, daha doğrusu ilkel dini görüştür. 

Bu yüzden masallarda ve destanlarda gezi motifinin uzandığı hatları 

kıyasladığımızda masalda düz çizginin A noktasında duran 

kahramanın B noktasında duran kıza kavuşmasını zorluklar olsa bile, 

görmek mümkündür. Aşk destanında ise bu düz çizgi A noktasından B 
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noktasına, oradan da kırık-kırık hatlerle S noktasına, yani Allah'a 

doğru uzanmaktadır. 

Ad koyma töreni. Türk mitolojik düşüncesinde kendine yer 

alan önemli ritüel - törenlerden biri de ad koymadır. Bu ritüelin 

yapısında birkaç aşama esaslı rol oynuyor. Ad koymanın temel şartı 

kahramanlık göstermektir. Bu nedenle de ad koyma töreni evladsızlık 

motifinden sonra Oğuz toplumu'nun taleplerine uygun olarak, yüksek 

kahramanlık statüsünü ödeyecek oğulun doğması ile bağlantılı olursa, 

diğer yandan aynı kahramanın kendi üzerine düşen görevi yerine 

getirmesi ile de ilgilidir. Onun için bu ritüel kendisinde evladsızlık ve 

kahramanlık gösterme motiflerini birleştiriyor. 

 Türk boylarında doğan erkek çocukları belli yaşa kadar isimsiz 

yaşıyorlardı. Çünkü onlar henüz toplumda yer edinmek yeteneğine 

sahip değillerdi. Sadece ergenlik döneminde onlar kahramanlık 

gösterdiklerine göre isim almak ve toplumda yer edinmek hakkına 

sahip oluyorlardı. Gencin ergenlik dönemi daha geniş anlamda onun 

doğum günü gibi şekilleniyordu. Bu toplumun etik ilkelerinde aynı 

yaşta genç kendi gücünü göstermeli idi. Bu ise erken destan 

döneminde gencin kahramanlık göstermesi ile kendi hukuki içeriğini 

alıyordu. Eski oğuzlarda erkek çocuklarına 15 - 16 yaşına ulaştıktan 

sonra resmi isim verilirdi. Ad koyma gibi toplumsal tören elde "düğün 

yapıp misafir etme" şeklinde icra ediliyordu. Ad koyma ritüelinin eski 

köklerinin "Kitab-i Dede Korkut" destanında yaşadığını, bu ritüelin 

destanın alt katlarında bulunan sosyal karakterini bir kez daha 

görüyoruz. Yukarıda gösterilen boylarda da bu ritüelin talebi ile Dirse 

han'ın ve Baybura bey'in erkeklerinin kahramanlık göstererek isim 

almasını Oğuz toplumu'nun karakteri olarak açıklamak mümkün. 

Dirse han'ın oğlu boğaya galip geldiği için Boğac, Baybura bey'in 

oğlu ise tüccarları ve onların malını haydutların saldırısından 

koruduğu ve onlara galip geldiği için Beyrek olarak adlandırılır. 

Destanda konulan ilk adın anlamı anlaşılmaktadır,  Beyrek adı ise özel 

yaklaşım gerektiriyor. Beyrek adı kendisinin ilkinliyi ile totemizme 

bağlıdır. Totemizm sosyal enstitü gibi türk boylarının soy kökünde 

yatan veya doğrudan düşünce sistemi ile ilgili olan ilkel dünya 

görüşmedir. Beyrek'in de mensup olduğu aşiretin dünya görüşünde 

böre'nin onların yaratıcısı olması düşüncesi hakimdi. Beyrek adının 

kurtla (böre) ilgili olduğunu ona bu ismin verilmesinde kabilenin soy 

hafızasında kalan toteme güven büyük rol oynamıştır. Bunu Dede 
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Korkut da biliyordu, dolayısıyla çocuğa isim seçerken Boz kurd'un 

cesaretini dikkate almıştı.  

Ad koyma ritüel gibi çok eski tarihi geçmişe bağlıdır. 

Kahramanlığın henüz sosyal statü olmadığı dönemlerdeki ad koyma 

kendisinin izlerini masallarda da yaşatmıştır. Masallarda kahramanlara 

yiğitlik göstermemiş isim konur, bundan sonra onların kahramanlığına 

start veriliyor. Bu ise ad koymanın çok eski tarihe sahip olduğunu 

kanıtlıyor. Belki çok eski dönemlerde - kabile döneminde çocuk 

doğduğunda kabilenin adı ile deniyormuş. Bu ise adın çocuk için şartı 

olamayacağını bilmesini gösteriyor, asıl isim ise kendisini tasdik 

etmesinden sonra kazanılır. Destanda çocuklara verilen adlar da bunu 

kanıtlıyor. Boğac ve Beyrek kendi kabilelerinin isimlerini taşıdıktan 

sonra boğa ve börenin sosiallıktan çıkarak, somut isime dönüşmesi 

sonucunda kişiye dönmüşler (antropomorfizm). Dede Korkut onlara 

kazandıkları ad - sana uygun olarak isim veriyor. Boğac'a "boğayı 

öldürdüğü için" Boğac, Bamsı Beyrek'e "haydutlara galip geldiğine 

göre" Beyrek, Basat'a "Tepegöz’ü öldürdüğüne göre" Basat isimleri 

konulması düşüncemizin teyidi açısından etno sosyal içerik kazansa 

da, isim vermenin bu tür şerh edilmesi inandırıcı değil, çünkü Beyrek 

ile Basat adı, onların gösterdiği kahramanlık mensup oldukları sosyal 

tabakanın mitolojik geçmişine uymuyor. Basat'a Tepegöz'ü 

öldürdüğüne göre isim verilmemiştir, bu isim onun kabilesinin aslan 

gibi at basıp kanını içmesine göre, bu eski kabilenin mitolojik-tarihi 

hayatının sona ermesi ve kabile kahramanının canavarla savaşta galip 

gelmesi sebebiyle verilmiştir. Fakat bu kalite destandan belli 

olmadığına göre Basat'a ad konulması onu çocukluktan emziren 

aslan'la kapatılmıştır. 

Kahramanlık göstermek. Destanda kahramanlık yapmanın 

amacı sadece ad koyma ile ilgili değil. Kahramanlar savaş 

meydanlarında da yiğitlik gösteriyorlar ve bu yiğitlik onların 

isimlerinin üstüne isim getirir. Örneğin, "Bekil'in boyu"nda Bekil oğlu 

Amran özel kahramanlık gösteriyor. Kafirle başbaşa savaşta onu 

mağlup eder. Oğuz devletinin sınırlarının dokunulmazlığını sağlar. Bu 

tür kahramanlık isim üzerine isim getirir. Dede Korkut gelir, onu 

övüyor. Yahut Segrek'in kahramanlığını ele alalım. O, kardeşi Egrek'i 

tutsaklıktan kurtarmak için meydanda kafir ordusuna karşı tek 

savaşıyor. 

Ödleklik. Bu damga oğuzlara ait olmayan, onların adına 

kapanmayan özelliktir. Destanda bu damgayı Yalıncık oğlu Yalıncık 
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kendisinde hissettirir. Destanda yılgınlık iki açıdan oğuzlara etkiliyor: 

Ödlekliği kabul eden ve etmeyen. Sırf Yalıncık oğlu Yalıncık 

ödlekliği kabul eden tiptir. Ödlekliği kabul etmeyenler ise yiğit adına 

leke getirmek istemeyenlerdir. Örneğin, Beyrek ödlekliği kabul 

etmiyor. Özel kahraman tipidir. Ödlekliği kabul eden ise hain tipidir. 

O, istediği an arkadaşlarını, kahramanları satıyor, onlara ihanet ediyor. 

Alp Aruz ise kahraman olduğu kadar da korkaktır. İşte bu yılgınlık 

onu ihanete teşvik ediyor. O, İç Oğuz'u Taş Oğuz'a karşı koyuyor. 

Ödleklik ve kahramanlık da kendi paradigmalarını uyandırıyor. 

Sadakat kahramanlığın, ihanet ise yılgınlığın tayini gibi destanda 

ortaya çıkıyor. 

Sadakat. Bu özelliğe neredeyse çoğu Oğuz kahramanlarında 

rastlıyoruz. Dikkatle fikir verirsek görürüz ki, sadakat duygusu 

oğuzların içinde yaşayan gizli kural - yasadır. Ona ancak amel etmek 

gerekir. Bu açıdan Karaca Çobanın Oğuz'a sadakati özel seçiliyor. O, 

sadakati ile Oğuz toplumunda özel saygıya layık görülür. Destanda 

sadakatin tipleri farklıdır. Er helaline sadakatlıdir, oğul babaya 

sadakatlıdir, kardeş kardeşe  sadakatlıdir, bacı kardeşe sadakatlıdir. Bu 

noktada sadakat namusla çakışıyor. 

 Namus. Ahlaki - etik kurallardan en birincisidir. Bu özellik 

Oğuz toplumunda yüksek değerlendirilir. Kafirler Kazan han'ın 

yurdunu yağmalayandan sonra onun ailesini de götürüyorlar. Bu 

boyda Şökli Melik'in Kazan han'ın namusunu kırmak istemesine Uruz 

katlanmıyor, oğul kıskançlığı ile direnç gösteriyor. Annesi Burla 

hatun'a diyor ki, başkaları benim etimden bir yeseler, sen iki ye. Teki 

agam Kazan'ın namusu kırmasın. Boyda Uruz’un ağzından söylenen 

şiir parçasında namus Oğuz ailesinin özel kriteri gibi dikkat çekiyor. 

Genel namus deyince tüm Oğuz yiğitlerinin bu konuya olumlu 

yaklaşımını görüyoruz. 

Araya kılıç bırakmak. Namusun simgesi olarak dikkati 

çekiyor. "Egrek'in tutsak olduğu boy"da kardeşinin tutsak olmasını 

Segrek kendi namusuna yedirmiyor. Bunu ona gönüllerinde edince 

kardeşinin kurtarılması için yollar arıyor. Baba - annesi onu bu yoldan 

alıkoymak için evlendirmek istiyorlar. Düğün akşamı Segrek gelinle 

kendi arasına kılıç koyuyor. Onun boyda söylediği şiir parçası kılıcı 

ortaya koymasının nedenini ifade ediyor. 

 Destanda namus meselesi kadın ve kızların üzerine düşen, Oğuz 

kızlarının karakterini açmaya yardım eden temel unsurdur. Banıçiçek 

Beyrek'in yolunu 16 yıl onun için bekliyor ki, adına söz denilmesin. 
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Kahramanlık gösteren kızlar. Ebülgazi "Şecere-i terakime"de 

yazıyor ki, Oğuz elinde 7 kız kahraman kızlar olarak tanınmıştır. 

Onlardan birkaçı "Kitab-i Dede Korkut" destanında kendi statülerinde 

konuşma yapıyor. Destanda Burla hatun, Banıçiçek ve Selcan hatun - 

"Oğuznâme"deki ok atmayı, at basmayı, güreşmeyi başaran şövalye 

kahraman kızlardır. Banıçiçek Beyrek'in yiğitliğini sınamak için onu 

yarışa davet ediyor. Onlar at basıyorlar, güreşiyorlar. Bu yarışmada 

amaç bir yandan Beyrek'in teperini sınamaksa, öte yandan kendisinin 

de neye kadir olduğunu göstermektir. Bu özellik Selcan hatun'da da 

vardır. O, Kanturalı'nı vahşi hayvanlarla mücadele gücünü 

denemesinden sonra sevmeye başlar. "Gözüm gördü gönlüm sevdi" 

diyor. Ama yine de kendisinin savaşmak becerisini Kanturalı'ya 

gösteriyor. Kılık değiştirerek Kanturalı'nın üstüne gelen düşman 

ordusuna karşı savaşıyor. Fakat Kanturalı elin alay etmesinden 

çekinerek, onunla başbaşa savaşıp kendi gücünü kanıtlıyor. 

Oğuz kahramanının gururu. Gurur Oğuz kahramanlarında 

özel kalitedir. Kanturalı’nın Selcan hatun’la başabaş döyüşmesi onun 

gururundan kaynaklanıyordu. Çünkü o, vahşi hayvanlarla mücadelede 

galip gelmişti. Selcanı alıp Oğuz ellerine döndüğünde düşman 

ordusuna karşı savaşmıştır. Fakat istemiyordu ki, Oğuz'da söylesinler 

Kanturalı’ya Selcan hatun yardım etti, yoksa düşman ordusuna galip 

gelmezdi. Biz hangi Oğuz kahramanında bu özelliği görmeyiz? 

Böylesi yoktur. Hatta İç Oğuz beylerinde de gurur onların iç içeriğine 

girerek yiğitlik göstermeye sevk ediyor. Oğuz yiğitlerinin en mağruru 

Kazan han'dır. O, tekur'a esir düştüğünde düşmanını mağrur olduğu 

için övmüyor. Hatta Beyrek ölüm öncesi mağrur - mağrur Aruz’a 

diyor ki, aldatıp koca getirmek kadın işidir. 

Kahramanın kendine özgü kız seçmesi. Bu seçim daha çok 

Kanturalı'ya aittir. O, Oğuz'tan onun için evlenmek istemiyor ki, bu 

kızlar türkmen kızları gibi ev işleriyle meşguldür. Kanturalı ise ister 

ki, uri durmamış helali ona baş kesip getirsin. Kısacası, o, 

kahramanlıkta kendisine tay olan kızla evlenmek istiyor. 

 Kahramanın sınavdan geçirilmesi. Oğuz toplumu için bu çok 

önemli niteliktir. Yiğit bu nedenle sınavdan geçirilir ki, onun 

toplumda yeri belirlensin. Bu meselenin bir tarafı. Denemeden 

yapılmanın ikinci tarafı kızların yar seçimi ile ilgilidir. Banıçiçek ve 

Selcan hatun bu seçimden kullanarak, kendilerine hem arkadaş, hem 

de koca seçmişler. 
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Oğuz ailesi. Bugünkü aile tipinin en eski biçimini Oğuz ailesi 

oluşturmaktadır. Ailenin tarafları baba, anne ve oğuldur. Eski 

zamanlarda kıza da oğul denildiğinden, aileyi oluşturan taraf gibi kızın 

da erkek gibi büyütülmesi ve oğul denmesi onların her ikisinin 

kahramanlığa eğilim göstermesinden veya hangi nedense 

kaynaklanmıştır. Bugünkü aileye ait tüm özellikler Oğuz ailesine ait 

olmuştur. Oğuz kocası kadınına başının tahtı diyerek, müracaat edince 

helali de ona "göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim" ifadesi ile 

ona ne kadar sadık olduğunu bir daha kanıtlamış oluyor. 

 Oğuz'da egzogami. Oğuz ailesinde endogami unsurları 

hissedilse bile, bu demek değildir ki, Oğuz toplumu gelişmek 

istemiyor. Çünkü endogami kahramanlığın iç enerjisini tükete bilir. 

Yeni kahramanların doğması için kan akrabalığına dayanmayan 

evlilik talep ediliyor. Bu gelişmede talep edilen atılımdır. Biz 

Kanturalı'dan başka bir Oğuz yiğidine rastlamadık ki, dışarıdan 

evlenmeye kız seçsin. Tarihten biliyoruz ki, ünlü kahramanların 

(örneğin, Şah İsmail Hatayi) anne-babalarının başka - başka aşiretlere 

ait olması yeni kahraman tipinin doğmasına yardım eder. 

Başbaşa savaş. Bu savaş sahnesine "Taş Oğuz'un İç Oğuz'a asi 

olduğu boy"da rastlıyoruz. Başbaşa savaş türk'ün en eski savaş 

yöntemi olduğu için Kazan han da Aruz'la bu tür mücadeleye çıkıyor. 

Bu savaş yönteminin birkaç aşaması vardır. Rakipler önce kılıçla 

dövüşüyor, kılıçtan bir şey çıkmadığında güreşten kullanılır. Bu, her 

iki tarafın kendi gücünü sınaması için uygulanan mücadele 

yöntemidir. Kim galip gelirse, karşı taraf basılmış sayılıyor. Bazen 

kılıçlar karşı karşıya gelince Oğuz yiğitleri başbaşa savaş için 

kendilerine kırım seçerler. Yani güçte, hünerde kendilerine eşit 

olanları rakip olarak kabul ediyorlar. Daha güçlünün zayıfı seçmesi 

savaş yönteminde izin verilemez. 

Düşman üstüne tek gitmek. Bu epizot "Kitab-i Dede 

Korkut"da Kazan han'ın adı ile ilgilidir. Evi yağmalandıkdan sonra 

Kazan han düşmanından intikam almak için kafir eline gidiyor. Yolda 

Karaca Çoban'la karşılaşır. Karaca Çoban ona yardım etmek 

istediğinde onu ağaca bağlar ki, elde ona alay edinmesinler. Alay 

edinmesinler ki, çoban olmasaydı Kazan han düşmanı ile 

beceremezdi. 

 Sözünden dönmemek. Bu özellik tüm Oğuz kahramanlarına 

özgüdür. 
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 Kahramanın kendini övmesi. "Kitab-i Dede Korkut" 

destanında kendini övme motifi kahramanların düşmanla karşı karşıya 

geldikleri zaman onları korkutmak amacı taşıyor. Kazan han'ın 

düşmanının karşısında kendini övmesi bu açıdan ilginçtir. 

Baş kesip kan dökmek. Bu özellik arkaik destan için tipik olan 

(zaten Oğuz toplumu için de) bir simgedir. Bu motif aynı zamanda 

Oğuz toplumunda kahramanlık etik ilkesinin üstün basamağı 

sayılabilir. Bunu Kazan han'ın oğlu Uruz'a söylediği söylediği 

sözlerden de bilmek olur. Kazan han Uruz'a diyor ki, 20 yaş yaşadın, 

ne ana kestin, ne kan döktün. Ne zaman istersen divan'a geliyorsun, 

yiğitleri ezerek sona geçiyorsun. Onlar bu yeri kendi hünerleri ile, baş 

kesip kan dökmekle almışlar. Baş kesip kan dökmek için özel norm 

sayıldı ki, Oğuz'u kapsayan düşmanlara karşı daha acımasız olsunlar. 

Bizans tarihçileri yazıyor ki, Oğuzlar rumlara hücum ederken her şeyi 

dağıtıyor, yok ediyor, adamları kılıçtan geçiriyorlardı. 

 Bayındır han'ın divanında kahramanların hiyerarşik yeri. 

Bu yapıya moğol ve türk hakanlarının saraylarında devletin hiyerarşik 

yapısı gibi uyulmuştur. Hakan'ın yanında vezir, avukat, sonra baş 

kumandan oturuyordu. Ondan sonraki yerleri kendi yiğitliği ile nam 

kazanmış hanlar ve beyler tutuyormuş. Bayındır han'ın divanında da 

bu kuruluşun izlerine rastlıyoruz. Hatta Kazan han'ın divanında da 

beyler kendi oturdukları yeri sosyal statüsüne göre ve kılıcı ile elde 

etmişlerdir. 

Av. Av eski meşguliyet türü olarak "Kitab-i Dede Korkut"da 

han ve beylerin hayatında önemli yer tutmaktadır. Onlar ava 

hayvanları kırmak, nesillerini kesmek gibi bakmıyor, sadece eğlence 

olarak yaklaşıyorlardı. Onlar vurdukları avı kebap yapıp yiyor, şarap 

içip neşelenerdiler. 

 Şaraptan mest olmak. Şarap oğuzların sosyal hayatında 

neşelerini, keyiflerini dinlendirmekte aracı idi. Onlar şarabı büyük 

tulumlarda içer, mest olurlardı. Şarabın etkisini "Uruz'un esir 

düşmesi" ve "Deli Dumrul" boylarında görmek oluyor. Deli Dumrul 

Azrail'e "Ol şaraptan içip esrük olduğunu" ve o şarabın etkisiyle 

Allah'ı tanımadığını söylüyordu. 

 Rüya. Oğuz yiğitlerine ne bela gelse uykudan geliyor. Oğuz 

yiğitleri sarhoş olup uyurken 7 gün 7 gece uyuyorlardı. Kazan han 

Uruz'u alıp ava çıkıyor, kebaptan yiyip şaraptan çok içiyor ve şarabın 

ısısı başına vuruyor. Kazan han derin uykuya dalıyor. Kafirler onu 

uykuda iken esir alırlar. 
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"Kitab-i Dede Korkut"da uykuya hem de psikolojik durum 

olarak bakılıyor. Kazan han'ın rüyasında gördüğü onun gelecek 

psikolojik durumunu anlatır. Örneğin onun Beyrek’in ölümü ile ilgili 

rüyasında gördüğünü kardeşi Karagüne izah ediyor. Burada uyku 

Oğuzların gelecek çalışmalarında, savaşlarında yönlendirici gibi çıkış 

ediyor. 

 Tanınmamak için elbisenin değiştirilmesi. Kıyafetin 

değişmesi "bey nişanlısının düğününde" motifinde en çok kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bey nişanısının düğününe o zaman gelip çıkıyor 

ki, gelin başkasına kocaya gitmek zorundadır. "Kitab-i Dede Korkut" 

destanında da Beyrek'in kendi nişanlısının düğün meclisine gelip 

katılması zorunluluktur. O, ozan'la kılık değiştirip düğüne gelir. Kılık 

değiştirmede amaç Banıçiçek'in ve Oğuz'un Beyrek'e yaklaşımını 

öğrenmektir. O, tanınmamak için kılık değiştirmiştir. Hâlâ ablaları 

Beyrek'i  tanıyınca o, kesin olarak Beyrek olduğunu reddetmişti. 

Banıçiçek'in sadakatine emin olduktan sonra kendini tanıtmıştı. 

Elçilik. Elçilik evlenmede özel içerik taşıyan önemli aşamadır. 

Genellikle elçiliğe aksakal ve beyaz saçlı yaşlı kadınlar gidiyorlar. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında da bu düzey beklenilmiştir. 

Banıçiçek'i Beyrek'e adaklamak için özel ayrıcalığı olan elin aksakalı 

Dede Korkut Deli Garcar'ın evine gönderilir. İhtiyarların bu iş için 

gönderilmesi dolayısıyla önemlidir, kız evinin taleplerinin ne ölçüde 

karşılanmasına kontrol etsin. Deli Garcar'ın da kardeşi için ağlasılmaz 

şeyler istemesini Dede Korkut kendi aksakallığı çerçevesinde yoluna 

koyuyor. Genellikle elçiliği düğün için yapıyorlar, fakat elçiliğin 

sosyal statüsü bununla bitmiyor, Dede Korkut bu görevinden İç 

Oğuz'la Taş Oğuz'u barıştırmak için de kullanıyor. 

 Aksakal sözüne saygı. "Kitab-i Dede Korkut" boylarında 

aksakal sözü yüce tutuluyor. Kahramanlar geziye gitmeden önce 

aksakallarla danışıyorlar. Destanda bu rolü doğrudan Dede Korkut 

üzerine almıştır. 

 Düğün yapıp misafir etmek. Bayındır han yılda bir kez Oğuz 

beylerini konuklardı. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kesip 

meclis kurardı. Bu çok zor bir misafirlik olurdu. Oğuz'un her yerinden 

beyler akın ederdi. Onlar burada Oğuz'un evsel, devlet meselelerini 

çözerlerdi. 

Oğlu olanın beyaz çadırda, kızı olanın altını çadırda, oğlu - 

kızı olmayanın kara çadırda oturtulması. Bayındır han'ın meclisine 

gelenlerden biri de Dirse han idi. Kendisinin han unvanına güvenip 
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beyaz çadırda oturmak istese de onu kara çadırda oturtuyorlar. O bunu 

anlamıyor, "benden eksik olanlar beyaz çadırda, altını çadırda 

oturmuşlar" derken konuk karşılayan "Bayındır han'dan talimat 

böyledir, oğlu olan beyaz çadırda, kızı olan altını çadırda, oğlu - kızı 

olmayan kara çadırda otursun" dediğini Dirse han'ın önüne ulaştırır. 

Dirse han ise öfkeli halde evine geri döner. 

 Aç doyurmak, yalınçık görse donatdırmak. Destanda 

evladsızlık meselesi üzerinde Dirse han'la hatunu arasında sohbet 

devam ediyor. Onun hatunu öneriyor ki, açları doyursun, nerede sırtı 

çıplak görse giydirsin. Belki bir ağzı dualı alkışları ile Tanrı onlara 

evlat verdi. Dirse han hatununun öğüdüne kulak asıp ağır meclis 

kuruyor. Oğuz toplumunun tüm üyelerini - fakiri da, varını da meclise 

davet ediyor. Tanrı uğruna kurbanlar kesiyor, açları da doyurur, 

yoksullara kıyafet bağışlıyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor ki, 

Dirse han'ın evlatsız olmasının nedeni onun cimriliği imiş. Hem de 

eski türkün mitolojik düşüncesine göre, işte İslam dininin taleplerine 

göre de her insan, özellikle varlıklı kişiler kendi devletinden, malından 

fakirler için pay vermelidirler. Onu etmeyenler Tanrı'nın gazabına 

sebep olur, onları çeşitli belalar beklemektedir. Dirse han'ın da meclis 

kurması, açık ellilik etmesi bu beladan kurtulmaya hesaplanmıştır. 

Evlatsız babaların oğul arzusu. Oğul arzusu Oğuz'un tüm ünlü 

sonsuz beylerinin yüreğini deliyor. Çünkü onların her biri bir Oğuz 

yurdunun başında duruyor. Onların özel imtiyazları vardır. Seçme 

yiğitlerden oluşan atlı gruba sahiptirler. Var - devletleri, develeri, 

koyunları, at sürüleri sayısız - hesapsızdır. Ancak onların hanedanında 

oturacak varisleri, var- devletine sahip çıkacak oğulları yoktur. Bu 

özlem, hem de korku onları rahatsız ediyor, üzüyor, günahı ise 

hatunlarında görüyorlar. Örneğin Baybura bey Bayındır han'a diyor ki, 

"Allah beni gargıyıptır. Begler, tacım - tahtım için ağlamıyorum. Bir 

gün olabilir, düşüm ölüm, yerimde - yurdımda kimse kalmaya". 

 Beylerin alkışlarının alkış, beddualarının kargış olması. 

Çocuksuz ve oğul arzusunda olan babanın isteğinin yerine gelmesinin 

mantıklı sonuçu beylerin ona alkış etmesi ile bitiyor. Destanda 

belirtiliyor ki, "Böyle digec Kalın Oğuz begleri yüz göğe tutdılar. El 

kaldırıp dua öylediler. "Allah sana bir oğul versün! - dediler". 

Adadım - niyaz vermek. Bu destanda islami içerik taşımıyor. 

Ancak türk tanrıçılığında da tanrı yolunda adadım - niyaz vermek 

varmış. Destanda bu gelenek en çok oğulsuz babalar, anneler 

tarafından yerine getirilir. Onlar bununla Tanrının merhametini 
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kazanıyorlar. Adadım - niyaz vermekte amaç herhangi bir dileğinin 

gerçekleşmesi için Tanrı öfkesini yumuşatmaktır. 

 Bahşiş vermek. Destanda bu yetki en çok Bayındır han'a aittir. 

Çünkü Kalın Oğuz toplumunun hanlar hanidir. O, hanımlara ve 

beylere mülkler, yurtlar bağışlıyor. O, atlar, develer, servetler veriyor. 

Bir keresinde ise Bekil kendisine verilen bahşişi beğenmeyip 

Gürcistan sınırlarına geri dönüyor. Bayındır han beylik verir. Beylik 

vermek başka asilzadeler de gözlemleniyor. Örneğin, Dede Korkut 

Baybura bey’e diyor ki, Beyrek'e beylik versin, erdemlidir, at versin, 

biner olsun, cesaretlidir. Demek ki, bahşişi almak için yiğit gerek 

erdemli, hünerli olsun. Bu yazılmamış kuraldır, amel etmek gerekir. 

Yağmalatmak. Yılda bir kez Kazan han kendi evini Oğuz'a 

yağmaladardı. Bu geleneğin hiçbir yerde benzerine tesadüf 

edilmemiştir. Destanda anlatılır ki, Kazan han eyalı’nın elinden tutup 

dışarı çıkar, bundan sonra onun malını tüm oğuzlar yağma ederlerdi. 

Bir an düşünelim ki, Kazan han'ın evi, mülkü, puanı, halı, altın, 

gümüş, davar, at sürüsü, koyun sürüsü ve başka ele geçen şeylerle 

çevrilidir. Bir gün boyunca hep geliyor, here bir şey götürüyor. Kazan 

han akşam evine dönüyor ve yeniden mal-devlet toplamaya başlar. 

"Taş Oğuz'un İç Oğuz'a asi olduğu boy"da tasvir ediyor ki, Kazan han 

Taş Oğuz beylerini yağmaya davet etmemiştir. Onun bu hareketi 

kırgınlığa sebep oluyor. Demek ki, yağma çok eski bir ritüeldir. Bu 

ritüeli yerine getiren han herkesi davet etmelidir. 

Oğuz eli’nin birliği. Bu, "Kitab-i Dede Korkut" destanının 

genel arsa hattını oluşturan boyları birbirine bağlayan temel tarihsel 

topluluk biçimidir. Çeşitli boylarda kahraman veya kahramanlar dara 

düştüğünde tüm Oğuz beyleri yardıma yetişiyor. İç Oğuz, Taş Oğuz 

kahramanları ozan dedelerin, Köroğlu delileri Âşık  Cünunun, "ben bu 

dünyada âşık  değilim, ışığım" diyen koç Köroğlu'nun bilge çağrısı, 

deli kükremesi ile birleşip yağılara aman vermemişlerdir. "Kitab-i 

Dede Korkut" destanında ozanlar ozanı Dede Korkut'un kendi taraf - 

mukabil gibi düet - diyalog hususunda dizilip - koştuğu atışmanın - 

işte "Kazan bey’in tutsak olduğu boy"da bu çağrının, bu birliğin sebep 

ve sonucuna dikkat etmek gerekir. 

Oğuz unvanları (lakapları). Destanda Dede Korkut Kazan 

han'ın çağrısını duyup gelen Oğuz yiğitlerinin unvanlarını bir bir 

sıralıyor: Karadere ağzında Allah veren, kara buğra derisinden 

beşiğinin örtüsü olan, öfkesi tutunca siyah taşı kül eyleyen, siyah 
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bıyığını ensesinde düğüm atan Kazan'ın kardeşi Karagüne çapar yetti: 

"Çal kılıcını, Kazan kardeş, erdim!" dedi. 

Onun ardından, bakalım kimler yetti: 

Gelip Bayındır han'ın düşmanını izinsiz basan, altmış bin kafire 

kan kusturan Gaflet Koca oğlu Şir Şemseddin dörtnala ulaştı: "Çal 

kılıcını, agam Kazan, erdim!" dedi. 

Onun ardından, bakalım kimler yetişti: 

Çaya baksa, kılıç çalan siyah kuş erdemli, kurama kuşaklı, 

kulağı altın küpeli, Kalın Oğuz beylerini birer birer attan düşüren, 

Kadılık Koca oğlu Yeynek bey dörtnala yetti: "Çal kılıcını, agam 

Kazan, erdim!" dedi. 

Onun ardından, bakalım kimler yetişti: 

Yirmi dört boyunu tarif edip okşayan Deli Dondaz yetti, onun 

peşinden bin kişinin başkanı Düğer yetti. Onun ardından binbaşı 

Begdüz Emen yetti. Onun ardından dokuz aşiretin reisi Aruz yetti... 

Oğuz kahramanlarının karakteri, dış görünüşü. Onlar yüce 

boy, geniş sırt, ağır korkunçturlar. Onlarla başbaşa savaşda karşı 

karşıya gelen kafirlerin korkularından bağırları yarılır. Sadece Bekil'in 

korkuncunu hatırlamak yeterlidir. Onun korkusundan hiçbir kafir 

Oğuz sınırından geçmek bilmiyor. Onun ayağının kırıldığını anlayınca 

kafirler hücum etmek istiyorlar. Onlar yine Bekil'in korkuncu ile 

karşılaşırlar. Bu kez Bekil'in oğlu babasının kavga elbisesini giyip 

onların karşısına çıkıyor. 

Ozan Deli Dondaz'ın görkemini tasvir ederken onun altmış 

tutumluk büyük mızrağı olduğunu, mızrağının ucuna kafirleri 

kışkırttığını belirtiyor. 

Ozan Aruz'un boyunun yüksek olduğunu, dış belirtilerini ise 

özel olarak çıkartıyor. Altmış tutum teke derisinden olan kürkü 

bileklerini örtmüyor, altı erkek derisinden olan kepi kulağını 

örtmüyor. 

Begdüz Emen öfkelendiğinde bıyıklarından kan çatıyor. Ünlü 

prof. dr. M. Hekimov yazıyor ki, "boylarda özel kahramanlık gösteren 

bu alp-erenlerin ozan Korkut Dede'nin tanıtımında kahramanlık 

kalitelerine göre kişiselleştirilmesi oldukça ilginç ve akılda kalandır. 

Bu ise Oğuz beylerinin karakter - huyu hakkında okuyucuda gerekli 

tasavvur yaratıyor. Boylardan o da anlaşılıyor ki, Oğuz 

kahramanlarının hepsi iri gövdeli, bazen heybetli cüsseye sahip 

kişilerdir. Onlar sadece iç karakterleri, ayrıca dış görünümlerine göre 

belirli hayvanların cesaret sembolünde taraf- mukabil olurlar". 
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Kopuz'a saygı. "Kitab-i Dede Korkut" destanında kopuz'a saygı 

eski türkün ulusal-etnik geleneğidir. Destanda kopuz Dede Korkut'un 

aksakal gibi kimliğini onaylayan önemli niteliktir. Kopuz sesi 

türklerin kahramanlık ruhunu uyandıran araçtır. Hem de onun 

yaratıcısı Dede Korkut sayılır. Bu nedenle kimin elinde kopuz 

görseler, Dede Korkut'un hatırına ona saygı gösteriyorlar. "Segrek'in 

boyu"nda da Egrek uyuyan kardeşinin yanında kopuz görüyor ve 

söylüyor: "Dede Korkut hatırına çalmadım". Kopuz ozan'ın aletidir. 

 Yarış. "Kitab-i Dede Korkut" boylarında düzenlenen yarış millî 

kimliği ispatlamak açısından dikkat çekicidir. Destanlarda yarış terimi 

hem dar, hem de geniş anlamda anlaşılmıştır. "Beyrek'in boyu"nda 

Beyrek ile Banıçiçek arasında deneme amacıyla düzenlenen yarış 

tasvir ediliyor. Bu yarış her iki yavuklu gencin neye muktedir 

olmalarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenmiştir. Destanda tasvir 

edilen geniş anlamda yarış yapılması ise oyun karakterlidir. Bu yarışı 

Bayındır han geçiriyor. Galip gelene hediye vs. verilir. Böyle 

yarışmaların birinde Kazan han da galip gelmişti. 

"Kitab-i Dede Korkut"da silahlar. Eski dönemlerden itibaren, 

ortaçağa kadar türk yiğitlerinin temel silahı kılıç, kalkan, mızrak, cida, 

ok, yay, emud, şeşper, hançer, topuz oldu. Bu eski silahlarla 

davranmayı her bir türk kahramanı başarmıştır. Onlar bunu 

çocukluktan öğreniyorlardı. Bu tatbikat daha ziyade asilzadelere aittir. 

Belli bir yaştan sonra genç şehzadelerle bu silahlarla savaşmayı bilen 

pehlivanlar prova ediyorlardı. "Kitab-i Dede Korkut"da Kazan han 

oğluna diyor ki, bu yaşa geldin, ne ok attın, ne kuşak tuttun. 

Destandan belli oluyor ki, kahramanlara silahlarla davranmayı 

çocukluktan öğretmişler. 

Kılıcın altından geçmek. Bu çok kutsal bir gelenektir. Türk 

kahramanları kendi kılıçlarına ihanet etmiyorlar. Onlar düşmanını 

bağışlayınca da ona kılıcın altından geçmeyi emrediyorlar. Bu özelliği 

Beyrek'in de karakterinde görüyoruz. Kılıç kutsal silahtır. Onun 

hatırına Beyrek düşmanını bağışlar. Folklor örneklerinde kılıç'ın 

kutsallığını doğrulayan birçok olgular vardır. Masallarda da kahraman 

annesinden sorar ki, babasından ona ne miras kaldı? Anne ise kılıç ve 

kalkanı getirip oğluna verir. Böylece kahramanlığın babadan oğula 

miras kaldığı görünüyor. Böyle kılıç ve kalkan'da sakral güç vardır. 

Kadere inanma. "Kitab-i Dede Korkut" kahramanları kadere 

inanırlar. Destandaki kahramanların her birinin kendi kaderi vardır. 

Onlar şanslarından memnun değiller. Oğuz kahramanları kadere çok 
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bağlıdırlar. Hatta Dirse han için "oğlu - kızı olmayanı Allah 

gargayıptır, biz de gargarız" diyorlar. Dede Korkut'un da kadere 

güvenle ilgili bağlantılı düşünceleri vardır: 

  

 Kanı söylediğim bey erenler? 

 Dünya benim diyenler! 

 Ecel aldı, yer gizledi 

 Fani dünya kime kaldı? 

Gelimli - gidimli dünya, 

Ahır son ucu ölümlü dünya!  

  (Kitab-i Dede Korkut, 1977: 44) 

 

Gök Tanrı’ya güven. Eski türkün Tanrısına sitayişi arapların 

Allah'a güveninden üstündür. Eski türk Tanrısını kendi duaları ile 

okşar. Bu tanrı'nı kendi ruhundan ayırmıyor, bu Tanrı ona kardeştir, 

babadır. Türk'ün en büyük güveni Gök Tanrı'ya olan güvenidir. Fakat 

destandaki Tanrı islamlaştırılmış Allah ile çapraz olunmuş türk 

Tanrısıdır. Bekil'in oğlu kafirle karşı karşıya geliyor. İki defa kafire 

mağlup olan Amran kendi tanrısına - Allah'ına en samimi duygularla 

hitap ediyor. Tanrı onu işitiyor. Amran düşmana galip gelir, türk 

Tanrısının - Allahı'nın gücünü hisseden kafir müslüman olur, onun 

dinine girer. 

Düğün töreni. Düğün töreninin en eski şekli "Kitab-i Dede 

Korkut" destanında Beyrek'in boyunda tarif ediliyor. Bu düğünün 

temel belirtileri şunlardır: Ok atıp gerdek yerini tayin etmek, düğünde 

damadın yanında sağdıç ve soldışın oturması, gelin tarafından oğlana 

bey gömleğinin verilmesi, 40 gün 40 gece düğün edilmesi, beyin 

çalınması. Prof. Dr. M. Hekimov yazıyor ki, ulu Oğuz görenek ve 

geleneğinde cinse göre kuşak artışına özel önem verilmiştir. Destanda 

babanın arkası oğul sayılıyor. Sırf bu nedenle de İç Oğuz ve Taş 

Oğuzlarda düğün töreninin de kendine özgü özellikleri göze çarpıyor. 

Düğünden sonra yurt seçilir, ev yapılıyor. Böylece Oğuz sınırları 

genişletiliyor. 

Ok atıp düğün gerdeği kurmak. Bu, çok eski bir gelenek 

olmuştur. Bey gerdeğinin böyle atanması türklerin hâlâ büyük 

çadırlarda, gök çadırlarda yaşadıkları devrin relik izlerinden biridir. 

Bu geleneğin "Kitab-i Dede Korkut"da "Beyrek'in boyu"nda tasvir 

edilmesi ise nesilden nesile aktarılan ve günümüze ulaşmayan eski 

düğün ritüelinin bir parçasıdır. Bu geleneğin temel içeriğini türk 



412 | RAMİL ALİYEV 

 

 

ulusunun çevresini büyütmek, Oğuz idari arazisinin sınırlarını 

genişletmek organize ediyor. Bu, Gök Tanrı'nın kendi evlatlarından 

talebidir. Onlar evlenmeli ve türk soyunu artırmalılar. Burada temel 

araç kutsal sayılan yay-oktur. Evlenen kahraman kendi taze yurdunu - 

çadırını kurmak için yayından ok atıyor. Oğuz sınırlarından atılan ok 

türk'ün son sınırlarını tayin ediyor. "Kitab-i Dede Korkut"da Beyrek 

de Gök Tanrı'nın emrine uyup ok atıyor, kendi gerdeğini kuruyor. 

Oğuz Kağan da ok atıp çocuklarına saltanat vermişti. 

Beyin kaftanının kendi yiğitlerinin giymesi. Eski adetlerden 

biri de kız evinden oğlan için kaftanın gönderilmesidir. Nişanlı kız 

kendi elleriyle bu kaftana desen düşürüyor, onu nişanlısına 

gönderiyor. Bey kendi düğününde bu kaftanı giymelidir. "Beyrek'in 

boyu"nda da bu geleneğin izlerine rastlıyoruz. Banıçiçek Beyrek'e 

kırmızı kaftan gönderir. Bu geleneğin ardından başka bir gelenek 

boyda tasvir ediliyor. Beyrek'in arkadaşları diyorlar ki, sen kırmızı 

kaftan giyiyorsun, biz beyaz kaftan. Beyrek kırmızı kaftanı bey 

gününde giyip sonra onlara vereceğini, 40 gün sırayla yiğitlerin de 

giyeceğini vaat ediyor. 

40 gün bittikten sonra kaftanı derviş'e vereceklerini söylüyor. 

Prof. Dr. M. Hekimov bu geleneğin bugün cumhuriyetimizin 

Batı bölgesinde "yeni beyin tahttan düşmesi", yani beylik yerini, 

kılığını ondan sonra yeni evlenen gence teslim etmesi geleneği ile aynı 

olduğunu yazıyor. 

Beyrek'in düğünü ile ilgili olarak 40 arkadaşının evlenmesi. 

Beyrek'in 40 arkadaşının evlenmesi motifi beyin (Beyrek'in) kaftanı 

ile ilgili olan motifin artıdır. Destanda tasvir ediliyor ki, Beyrek 

Baybican beyin kızını aldı. Yüksek evlerine, beyaz odasına döndü. 

Düğün şenliği başladı. Bu 40 yiğit'in bazılarına Kazan han, bazılarına 

Bayındır han kız verdiler. Beyrek de yedi ablasını yedi yiğit'e verdi. 

Kırk yerde kırk oda yaptırdı, otuz dokuz kız here kendi bahtına - 

kaderine göre birer birer ok attı. Kırk gün, kırk gece düğün - düğüm 

ettiler. 

Para birimi. Ticari ilişkiler. "Kitab-i Dede Korkut"da tasvir 

edildiğine göre, Oğuz türklerinin para birimi akçadır. Bunu "Deli 

Dumrul’un boyu"ndan görüyoruz. Deli Dumrul kuru bir çayın 

üzerinden düşürdüğü köprüden geçenlerden 33 akça (derem), 

keçmeyenlerden 40 akça (derem) alıyor. Fakat tarihten eski türk 

halklarında para birimi olarak tangadan da kullanıldığı bilinmektedir. 

Oğuz tüccarları komşu aşiretler ile ticari ilişkiler kurarak onlardan 
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Oğuz'da az bulunan veya olmayan şeyleri alıyor, hatta silah - 

mühimmat alışverişi de etmişler. Bunun izlerine yine "Kitab-i Dede 

Korkut"da rastlıyoruz. "Beyrek'in boyu"nda Baybican bey tüccarları 

çağırıp oğlu için ona yakışan silahların alınmasını rica ediyor. 

Oğuzların en çok ticaret yaptığı şehirler, ülkeler arasında Trabzon, 

Bizans önemli yer tutuyordu. Onlar Astrahan, Semerkand, İran 

tüccarları ile de alışveriş ediyorlardı. 

Oğuz İslam. Ahiret. Namaz. İslam ilerici bir dindir. Oğuzlar 

İslam’ı onun için kabul etmişler ki, İslam kanunları türklerin dini 

itikatları ile çakışıyordu. Oğuzların İslam’ı kabul etmesi "Kitab-i Dede 

Korkut"daki haberlere göre VII. Yüzyılda olmuştur. İlk dönemlerde 

oğuzlarda İslam’ı kabul etme süreci yavaş ilerledi. Türkler, özellikle 

Oğuz türkleri İslam’ı kabul edince belli engellerle karşılaşıyorlardı. 

Tarihi bilgilerden netleştiğine göre, eski türklerde İslam’ın kabul 

edilmesi sadece XII. Yüzyılda tamamen sona ermiştir. "Kitab-i Dede 

Korkut"da İslam’ı kabul eden türkler müslüman, etmeyenler ise kafir 

deniyorlar. Oğuzlar arasında İslam’ın yayılmasında Dede Korkut'un, 

Begdüz Emen’in vd. büyük rolü olmuştur. Hatta Dede Korkut'un 

Muhammed peygamber ile (s) görüşmesi, ondan İslam’ı yaymak 

konusunda talimat alması da söylenmektedir. Türkler İslam’ı kabul 

edenler arasında en birincilerden olmuşlardır. "Taş Oğuz'un İç Oğuz'a 

asi olduğu boy"da Taş Oğuz beyleri ortaya Kuran getirip birer birer el 

basıyorlar. 

Tüm müslümanlar gibi, "Dede Korkut" oğuzları da ahirete 

inanıyor, bu dünyanın boş olduğunu düşünüyorlardı. Beyrek ölüm 

öncesi Kazan han'a haber yollar ki, Kazan han öcünü dayısı Aruz'dan 

almasa, yarın kıyamet gününde eli onun yakasında olacak. Destanda 

ahirete güven İslam’dan daha önceki türk kıyametine olan güvendir. 

 Dede Korkut'un mantığında bu dünya gelimli-gidimli dünyadır, 

son ucu ölümlü dünyadır. Kendinden söyleyen çok yiğitleri ecel aldı, 

yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Oğuzlar askeri seferlere gitmeden 

önce arı sudan abdest alır, beyaz alınlarını yere koyarak iki rekat 

namaz kılıyorlar. Namaz kılmanın şimdiki biline destanda 

rastlanmıyor. Destanda kılınan namaz erken namaz şeklidir. Din 

tarihinden de bellidir ki, Muhammed peygamber'in (s) vahiy aldığı ilk 

zamanlarda iki rekat namaz kılınmış ve sonradan bu dini ayin 

geliştirilmiştir. 

Üç dünya modeli. Oğuz uzayı. Yalancı dünya. Oğuz mitoloji 

tasavvurunda dünya üç katlıdır. Yukarı dünya, orta dünya, aşağı 
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dünya. Yukarı dünya Oğuz tanrısının mesken edindiği mekandır. Çok 

eski Oğuz düşüncesinde Oğuz tanrı'nın yeri göğün beşinci katı 

olmuştur. Oğuz mitolojisinin tarihi mitolojik zaman kesiminde tarih 

açısından ilk mitolojik düşüncenin embriyo halinde olduğu dönemle 

ilgilidir. Bu mitolojik Oğuz zamanının tanrı işareti beştir. Oğuz 

mitolojisi ile türk mitolojisinin birleştiği dönemde bu işaret yediye 

dönüşmüştür. Oğuzlarda orta dünya gerçek insanların yaşadığı dünya, 

aşağı dünya ise ahiret dünyasıdır. Bu üç dünyayı Oğuz tanrı idare 

ediyor. Onlar üç dünyanın varlığına inanmışlar. Oğuz tanrı'nın sevdiği 

insanların ruhu yüksek kate, kötü ruhlar ise aşağı dünyaya dönüyorlar. 

Oğuz uzayının temelinde Oğuz mitoloji ağacı duruyor ki, dalları göğe 

ulaşan bu ağacın kökleri yerin alt katlarına, aşağı dünyaya uzanıyor. 

Destandaki bu üç dünyanın tasvirini Dede Korkut'un söylediği 

üstatnâmelere göre şöyle belirtebiliriz: 

- bizi çevreleyen maddesel varlık, ezeli-ebedi dünya (yukarı 

dünya); 

- aile-ahlak, namus-şeref, güven-itikat (orta dünya); 

- aşağı dünyaya güven (ölen adam dirilmez, çıkan can geri 

gelmez). 

 Oğuzların dünya görüşüne göre aşağı dünya Oğuz dünyasının 

tersidir. Oğuzlar bu dünyayı yalancı dünya adlandırıyorlar. S. Rzasoy 

yazıyor ki, düğün gerdeğinden kaçırılan Beyrek'in götürüldüyü yer 

yalancı dünyadır. O, yalancı dünyada Oğuz ahlakına aykırı olan 

hareketler yapıyor. Onun yalancı dünyaya düşmesi inisiyasyon 

mitlerinde tasvir edilen ölüp dirilme, yeni statüde doğuş sürecini 

geçmeyi ile karakterize edilir. 

Anne hakkı, tanrı hakkı. Annenin, kadının bu derecede yüksek 

terennüm edildiği "Kuran-i Kerim"den sonra ikinci kitap "Kitab-i 

Dede Korkut" destanıdır. Dede Korkut destanda tasvir edilen 

annelerin, kadının portresini yaratmış, anne imgesinin tipik şeklini 

vermiştir. Bu açıdan destanda iki anne karakteri dikkat çekiyor. 

Birincisi Boğac'ın annesidir, bu anne oğlunu herkesten çok sever. 

Avdan bikef dönen Dirse han'ın duruşundan-töhüründen Boğac'ın 

başına iş geldiğini duyan anne - hatun onu Kazlık dağı'nda yaralı 

halde bulur. Burada anne ile oğul arasındaki diyalog annenin acılarını 

ortaya çıkarıyor. Destanda ikinci anne imgesi Burla hatun'dur. Ozan'ın 

imge yaratma özelliği Burla hatun'un sanatsal - duygusal tasvirinde 

etkili boyalarla veriliyor. Evlatlarına olan sevgi her iki anneni 

kutsanıyor. Anne-hatun Dirse han'dan soruyor ki, "göksü güzel büyük 
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dağa ava çıktın, iki gittin, bir geliyorsun, yavrum nerede? Siyah 

dolaşımda taptığım oğul nerede?". Aynı şekilde etkili sözlerle Burla 

hatun da Kazan han'dan soruyor: "Dilek ile bir oğul güçlükle buldum. 

Sadece oğul haberini, a Kazan, söyle bana". Boylardaki anne paniği 

yansıtan şiirsel parçalarda hatunların kocaları ile kurdukları düet - 

diyalog mahkemesi bir ailenin değil, tüm Oğuz hatunlarının, ulu türk 

dünyası annelerinin yavru istek - dileğinden ileri gelen adalet 

mahkemesidir. 

 Destanda anne evladının sadece eğitimcisi, koruyucusudur, o, 

hem de evladını ölümün pençesinden kurtaran şefkatli bir tabiptir - 

lokmandır. 

Destanda Uruz anne hakkını tanrı hakkı bilir. Kendisinin annesi 

yolunda kurban vermeye hazır olduğunu bildirir. Kazan han'ın da anne 

hakkının tanrı hakkı olmasına yaklaşımı böyledir. O, Şökli Melik'e 

diyor ki, hazinemi alıp geldin, sana xarclık olsun. Kırk ince belli kızla 

Burla hatunu getirdin, sana esir olsun. Kırk yiğitle oğlum Uruz'u 

getirdin, senin kulun olsun, yaşlı annemi getirdin, annemi ver bana, 

savaşmadan  dönüm. Kazan’ın annesi yolunda hatunu, oğlunu kurban 

etmek istemesi anneye olan saygının en yüksek zirvesidir. 

Yas töreni. Kahraman öldüğünde atının kesilmesi. "Kitab-i 

Dede Korkut" destanından yas töreni hakkında geçici bilgiler elde 

edilebilir. "Deli Dumrul boyu"nda Dumrul’un köprüsü yanında büyük 

çadır kuran küçük obanın adamları, anne, kardeşleri ölen yiğit için 

kafasına, gözüne vuruyor, ağıt söyler, saçlarını yoluyorlar. Başka bir 

boyda - Taş Oğuz'un İç Oğuz'a asi olduğu boyda öldürülen Beyrek 

vasiyet ediyor ki, onun beyaz - gri atını boğazlayıp kessinler, ihsanını 

versinler. Boyda Beyrek'in yas töreni verilmese de, anlaşılıyor ki, 

ablaları siyah giymişler, onun atını kesip etinden ihsan vermişler. Eski 

türk geleneğine göre yiğit öldüğünde onun atını kesiyor, başını kadığa 

geçirip mezarın üstüne koyarlarmış. Destandaki yas töreni ile ilgili 

olayları izledikçe belli oluyor ki, burada hem İslamdan çok çok önceki 

güvenler, hem de az da olsa, İslam dininin etkisi kendini 

göstermektedir. Kahramanın ölümünden sonra "beyaz çıkarıp, siyah 

giymek", "gök sarmak" işte İslam dininin etkisinden ileri geliyorsa, 

ölümünden sonra kahramanın atının kuyruğunu kesmek, "ana 

giysilerini yere vurmak" vb. daha ulu türklerin çok çok eski 

güvenlerinden, görenek ve geleneklerinden haber verir. 

Folklorda sanatsal tasvir ve ifade araçlarından kullanılması bir 

gelenek şeklini almıştır. Bu açıdan "Kitab-i Dede Korkut" boylarının 
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da dilinde sanatsal boyalara geniş yer verilmiştir. Öncelikle ayrı ayrı 

boylarda kuvvetli portreler oluşrulmuştur. Halk sanatsal düşüncesi ve 

ozan dili ile oluşturulan bu edebi portreler destan kahramanlartuının 

hareket ve faaliyetlerini tecessüm ettiriyor. Onların faaliyeti abartlı 

olur, gerçek kahraman tipinden çok asatiri kahraman tipi olarak dikkat 

çekiyor. Burada M. Hekimov esas dikkati kahramanın adının önünde 

işlenen sanatsal epitetlere veriyor. Örneğin, destanda Karagüne için 

böyle bir epitet işlenmiştir: Karadere ağzında kara boğa derisinden 

beşiğinin kişiliği olan, öfkesi tutunca siyah taşı kül eyleyen, bıyığını 

ensesinde 7 defa düğümleyen, yiğitler yiğidi, Kazan han'ın kardeşi 

Karagüne. 

"Dede Korkut"un şiir dilinde dikkati sanatsal soru ve onun ifade 

ettiği ritorik anlam çekiyor ve M. Hekimov yazıyor ki, "Kitap"ın en 

çok şiir bölümünde tesadüf edilen sanatsal soru olayın doğurduğu 

moral ruha  uygun olarak öyle bir heyecanla bağlantılı olur ki, sanki 

bu durumu başka türlü ifade ile tasvir etmek olmaz imiş. O, kendi 

görüşünün onaylanması gibi şiir mantığında tesadüf olunan "durum 

mu", "tutum mu", "salım mı", "edim mi", "olmaz mı olur" gibi sorular 

karşısında lirik "ben"in heyecanlarını örnek veriyor. Beyrek'in 

dilinden denilen ritorik sorular da aynı mantıksal düşünceye dayanır: 

  

 Alan yarın, han kızı, yerimden durmadım mı? 

 Gri aygırın beline binmedin mi?  

 (Kitab-i Dede Korkut, 1977: 69) 

 

Bu şiir parçasında tasvir eden dramatizm Beyrek'le Banıçiçek 

arasındaki aşkın onaylanmasına yardım ediyor. Bu dramatizm şiirlerde 

düet - diyalog biçimindedir. Bu düet - diyalogda Ozan dede'nin rolü, 

sanatçı mahareti de açık görünüyor. O, üçüncü şahıs olarak şiir 

metninin arka yüzünde hissedilir. 

 Prof. Dr. M. Hekimov "Kitab-i Dede Korkut"dakı önsözünün 

üstatnâme tipinde olduğunu, Dede Korkut'un bilgece sözlerinin 

üstatnâmelerdeki aynı bentlerle bağlantılı olduğu gösteriyor. O, eski 

ozan'ın söylediği önsözünün 3 aşamalı üstatnâme olduğunu göstererek 

diyor ki, destana verilen bu üstatnâmelerde hem de mövliyeçilik, öğüt 

- moralizm, divani unsurlarının aşıları bir nevi müştereklik 

oluşturuyor. M. Hekimov bu üstatnâmelerdeki şiirsel açıdan aşı 

edilmiş cümleleri öğüt - nasihetnâmeler, nazıma çekilmiş şiirsel baba 

sözleri adlandırıyor. Bu üstatnâmelerin birinci aşamasındaki manzum 
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atasözlerini genelleştirilmiş fikirler oluşturuyor. Bunlar hem de 

öyütnâmelerdir. İkinci üstatnâme içeriğini Oğuz - terekeme çoban - 

hayvancılık adet ve geleneklerinden doğan sözler organize ediyor: 

- Evet, benim aslan bilekli, aslan yürekli bir bir Allah aşkında 

dilekli - dölekli sevgililerim! - diye ozan giriş yapıyor. 

 Üçüncü üstatnâmeye Dede Korkut'un kadınlar, gelinler, 

hatunlar hakkında söylediği genelleştirilmiş şiirsel fikirler dahil edilir. 

Bu atasözleri makamında işlenen dede sözleri alkış, beddua, alay, 

kahınç, aile - ahlak, öğüt - nasihet, vasiyet gibi kabul ederek destanda 

sosyal içerik taşıyor. 

Oğuz toplumunda kadının rolüne özel önem vermek gerekir, 

kadın hakkında ünlü formülü - "anne hakkı tanrı hakkı" deyişi onun 

toplumda yüksek rolünü, annenin işlevlerini, savaşçı ve sevimli yar 

olduğunu gösteriyor. Bunlardan en önemlisi destanda kadının anne 

portresinin oluşturulması ve tipik olmasıdır. Bu soruna geniş 

rakursdan bakarsak, ana karakterinin yüksek tipik seviyesi destan 

yaratmada önemli aşamadır ve sonraki destanlarda oluşacak ana 

karakterlerine her yönden etkiliyor. Bunun sonucunda sözlü halk 

edebiyatında Tomris, Nüşabe, Tutubike, Nigar, Hacer, Karatel gibi 

kahraman kadın-anne karakterleri oluşmuştur. 

Klasik eposlarda terennüm edilen anne karakterleri her hüzne, 

acıya dayanıklıdır, düşman karşısında düşmüyor, kocasına ve oğluna 

sadakatlıdır, kendi hakları uğruna savaş etmeyi beceriyor. Burada 

özellikle Burla hatun’a ve Dirse han'ın hatununa bu niteliklerin miras 

kaldığı en ilkel epos döneminin etkisini belirtmek gerekir. Tarihte 

kendi savaşçılığı ile ünlü olan amazon kadınların Kafkasya'da 

yaşaması, belki de onların amazon yok, Oğuz kadını olması daha 

düşündürücüdür. 

Boylardaki kadın karakterleri öngörüyle duyumları ile birbirine 

benziyor. Burla hatun'un oğlundan dolayı yaşadığı acıları ve onun 

dilinden anlatılan manzum metni Dirse hanın hatun'un oğlu için 

düzenlediği heyecanlarla ve aynı ritmik yapılı şiir metni ile 

kıyasladığımızda bu ruh bağlılığı izlemek oluyor. Dirse han - hatunu - 

Boğac ve Kazan han - Burla hatun - Uruz arasındaki baba - anne - 

oğul silsilesi her iki ailede yaşanan diyalog - mahkemenin aynı olması 

ile başlıyor, annelerin evlatları uğrundaki fedakarlıkları ile sona getir. 

Bu anne karakterlerine öbür boylardaki aktif kadınlar - Banıçiçek ve 

Selcan hatun da katılıyor ve onların toplumsal rolü sadece sevgili 

olmakla bitmiyor, aynı zamanda savaşçı-kadın özelliklerini taşıması 
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ile de akılda kalıyor. Hem Beyrek, hem de Kanturalı onların 

kahramanlığını kabul etseler de, bu kızların Oğuz'da övüneceklerinden 

inciyip karşı karşıya savaşmayı, güreşmeyi, onlara kendi güçlerini 

göstermeyi gerek bilirler. Ama Deli Dumrul'un hatunu başka kadın 

tiplerinden farklı olarak canını bile feda etmeyi başaran karakter 

olarak nitelendirilmektedir. Böyle sırayla destanda 3 tip kadın 

imgesinin olduğunu görüyoruz. Tüm bu kadınları birleştiren mantıksal 

tefekkür ise onların eşlerine karşı sadakatli olmaları hakkındaki 

düşünceni doğuruyor. Destanda da sınava çekilenler Dirse han, Kazan 

han, Boğac, Uruz, Deli Dumrul, Kanturalı, Beyrek değil, onların sadık 

eşleridir. 

 "Kitab-i Dede Korkut" destanı kendisinden sonra oluşan 

destanlara da etkilemiştir. Bu destanlara şunları gösterebiliriz: 

 1. Millî kahramanlık destanları - "Köroğlu", "Kaçak Nabi", 

"Kaçak Kerem", "Kaçak Yareli", "Deli Ali", "Kaçak Tanrıverdi", 

"Kaçak Molla Nur", "Hacı Muhammed" vs; 

 2. Kardeş özbek, kazak, kırgız, Altay, başkırt destanları - 

"Alpamış", "Manas", "Ural Batır", “Maaday-Kara”, "Çora batır", 

"Yusuf ve Ahmed" vs. 

Klasik, orta ve yeni dönem destanlarındaki kadınların, onların 

sosyal yaşam tarzının, millî örf - geleneklerin, şiir biçimlerinin 

birbirine benzer olması, "Kitab-i Dede Korkut"dakı "Mukaddime"nin 

diğer destanlarda üstatnâme şeklinde olması, yumların ise 

duvakkapma yerinde işlenmesi de epos yaratıcılığı ile destan 

yaratıcılığının köklerinin birliğini ispat ediyor. 

 Millî destan geleneğinde kahramanlıkla ilgili "Köroğlu" arsaları 

da âşık sanatının temel parçalarından birini teşkil etmektedir. 

"Köroğlu" destanı kendi karakteri itibariyle sadece ulusal destan 

oluşturulmasında, hatta büyük türk Âşık  yaratıcılığında önde giden 

kahramanlık konusu olmuştur. 
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"KÖROĞLU" DESTANI 

  Destan yaratıcılığı hep gelişmekte olan, sürekli yenilenen bir 

süreçtir. "Köroğlu" destanı'nın da konusu böyle bir tarihsel gelişmede 

olmuş, kendi yollarını oluşturmuştur. Âşık  sanatının da diyalektiği 

destan yaratıcılığının gelişmesine olanak yaratmaktadır. Bu özellik 

"Köroğlu" destanının arsalarının artmasında da gözlemleniyor. Üstelik 

bu gelişme büyük bir alanı kapsadığından âşık yaratıcılığının bu 

özelliğini izlemek özel dikkat gerektiriyor. "Köroğlu" destanı'nın 

mekana göre yayıldığı topraklar Âşık  mektepleri üzere gruplaştığı 

destanın yeniden kurulma ve yapılanma yönleri de birbirinden farklı 

bölgelerde genişliyor. Destan yaratıcılığı kapalı mekanlarda daha çok 

geliştiğinden "Köroğlu" konusu da böyle topraklarda daha çok 

yaranma ve yayılma karakterine sahip oluyor. Âşık sanatının etkisi ile 

destan yaratıcılığı kapalı ortamdan ayrıldıktan sonra etkilere maruz 

kalıyor, ifa sırasında yeni renklerle zenginleşiyor. 

Azerbaycan "Köroğlu"sunun tarihi kökünde XVI - XVII 

yüzyılların olayları dursa da, destanın mitolojik kökleri daha eski 

çağlarla ilgilidir. "Köroğlu" destanı XVI. Yüzyılın sonu, XVII. 

Yüzyılın başlarında Azerbaycan halkının yabancı işgalcilere ve yerel 

feodallere karşı yaptığı kahramanlık mücadelesinin ana motifi olarak 

meydana gelmiştir. Genel olarak, türk folklorunda "Köroğlu" 

destanının 20-ye kadar versiyon ve alternatifleri tetkik edilmiştir. 

Bunların arasında Azerbaycan versiyonuna yakın olanlar ve ondan bir 

anlamda seçilenler de vardır. Örneğin Azerbaycan versiyonu ile 

türkmen versiyonunun tarihi köklerinin aynı olduğunu, özbek 

"Goroğlu"sunun ise daha çok fantastik, sihirli mahiyette olması ile 

ayrıldığını söylemek olur. 

"Köroğlu" yayımları ve araştırmacıları. "Köroğlu" destanı 

hakkında ilk bilgiler XIX. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bizim millî varlığımızı kendimizden iyi değerlendiren İ. 

Şopen, A. Hodzko gibi oryantalist ve etnograf Azerbaycan'ın eski 

köylerini dolaşırken "Koroğu" arsasının dillerde ezbere olduğunu 

duymuş ve ilk defa onu kaleme almıştır. İ. Şopen 1840 yılında "Маяк 

современного просвещения и образования" ("Modern aydınlanma 

mayağı ve eğitim") dergisinde halktan topladığı bölümü yayın seriyor. 

XIX. Yüzyılın başlarında ise A. Hodzko Gilan'da Rusya'nın konsolosu 

çalıştığı zamanda halkımızın tarihi, kültürü ve yaşamı ile yakından 
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tanışır. İşte bu yıllarda da yerli halktan Köroğlu hakkında duyduklarını 

kaleme alıyor ve 1842 yılında Londra'da ingilizce yayın seriyor. Bu 

ilk deneylerden sonra Azerbaycan folkloruna, özellikle, "Köroğlu" 

destanına ilgi artıyor. 1856 yılında S. S. Penn "Köroğlu"nu rusçaya 

tercüme edip Tiflis'te çıkan "Kavkaz" gazetesinin 21, 24, 26, 27, 30, 

35, 37 ve 42 numaralarında evvel seriyor. S. S. Penn yayımlanan bu 

parçaları birleştirip 1856 yılında Tiflis'te “Ker-oglı. Vostoçnıy poet-

naezdnik”  ("Köroğlu. Doğu şairi - eşkıya") adıyla yayın seriyor. 

 Destanın ingilizce ve rusça yayınından sonra onun metnine 

ilişkin makaleler yazılmaya başlanmıştır. "Sovremennik" ("Çağdaş") 

dergisinde A. N. Pıpin'in yazdığı eleştir yayımlandı. Bu eleştir-makale 

hem de bilimsel açıdan ilginçti. Makale yazarı Köroğlu hakkında 

bilgilerin Kuzey İran yerli nüfusu arasında (azerbaycanlılar) 

korunduğu konusunda yazıyor, hem de onun şairliyi hakkında fikir 

yürütüyor ve Köroğlu'nu Azerbaycan halkının millî şairi 

adlandırıyordu. 

Köroğluşünaslıkda önemli çalışmalar yapılmıştır. "Köroğlu" 

destanı'nın türkmen, özbek, tacik, kazak versiyonlarının gelişmiş 

yayımları daha sovyet döneminde yayımlanmıştır. Çeşitli yıllarda 

Azerbaycan versiyonunun 18 ve 28, özbek versiyonunun 47, tacik 

versiyonunun 50, türkmen versiyonunun 14, kazak versiyonunun 65 

kolu ulusal yayımlarda işık yüzü görmüştür. 

 Azerbaycan'da da köroğluşünaslıkda büyük çalışmalar 

yapılmıştır. 1913 yılında "Köroğlu"nun ilk baskısı, 1927 yılında Vali 

Huluflu’nun yaptırdığı "Köroğlu" bu alanda olan boşluğu 

dolduruyordu. "Köroğlu"nun ilk kamil yayını Hummat Alizade'nin adı 

ile ilgilidir. O, Azerbaycan âşıklarından topladığı 14 kolu yayın 

ettirmekle Azerbaycan'da Köroğlu çalışmalarının temelini atmıştır. 

Savaştan sonraki yıllarda Azerbaycan'da bu alanda çalışmalar daha da 

canlanmaya başlamıştı. Özellikle H. Araslı'nın ve M. H. Tahmasip’in 

hizmetlerini hatırlamak yeterlidir. Savaştan sonra birbiri ardına 

yayımlanan 1949, 1956, 1959 ve 1969 yıl "Köroğlu" yayımları metnin 

mükemmelliğine göre hiç de öbür "Köroğlu" seçeneklerinden geri 

kalmıyordu. Onlar aynı zamanda yayımladıkları "Köroğlu" hakkında 

araştırma işlerini de sürdürüyorlardı. Araştırma çalışmalarının devamı 

bununla bitmiyordu. Bu yıllarda P. Efendiyev ünlü köroğluşünas gibi 

yetişiyordu. Özellikle onun "Köroğlu" Azerbaycan halkının 

kahramanlık destanı gibi" konusunda yazdığı adaylık işi, F. 

Farhadov'un "Köroğlu" destanının Transkafkasya versiyonu" 
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konusunda yazdığı araştırma işi bu alandaki canlanmadan haber 

veriyordu. Eğer Köroğlu çalışmalarını belli aşamalara ayırmış olsak, 

A. Nabiyev'in bu alanda hizmetlerinin daha büyük olduğunu görürüz. 

Ona bu hakkı veren hem "Köroğlu"dan topladığı ek kollar, hem 

"Köroğlu" yayımlarına tepki vermekle onun yeni metnini 

yayımlaması, hem de bu alanda değerli araştırmalar yazmasıdır. 

Örneğin, 1967 yılında "Köroğlu'nun Guba ziyareti"ni yerel âşıklardan 

toplayıp okuyucuların dikkatine getirmiştir. Ayrıca "Köroğlu'nun 

Şirvan ziyareti", "Köroğlu'nun Türkmen'e gitmesi", "Mısır'ı kılıçın 

çalınması", "Giziroğlu Mustafa bey'in Çanlibel’e gelmesi", "Menekşe 

hanım'ın Çanlibel'e gelmesi" gibi kolları yazıya alıp yayımlamıştı. 

Sonradan ise kendisinin tam olarak lehçede yazıya aldığı destanı 

yayımlamıştı. A. Nabiyev destanın tekrar yayımlarında da hizmetleri 

büyüktür. 1927 yılında Vali Huluflu'nun "Köroğlu" baskısını 1999 ve 

2003 yıllarında ön söz, notlar ve açıklamalarla bir yerde, 2004 yılında 

ise J.Sand'ın tercümesinde yayımlamıştı.  

Bilindiği üzere, Azerbaycan folklorunda Köroğlu'nun tarihi 

şahsiyet olduğuyla ilgili çelişkili görüşler vardır. "Eğer tarihte 

Köroğlu taifesi var olmuşsa, bu taife aynı ismi daha eski dönemlere 

ilgili ideal kahramanın adından almış, bu kahramanın epik - lirik 

türkülerini yüzyıllarca yaşatmış, en nihayet, bu türküler köylü harekatı 

kahramanları hakta oluşan türkülerle kavuşmuştur" (Nabiyev, A., 

1975: 41). A. Nabiyev'in bu varsayımı Halık Köroğlu'nun kahramanın 

Köroğlu aşiretinden çıkması hakkında fikrine dayanıyor. O, kendi 

düşüncesini Köroğlu'nun Tiflis seçeneğine göre daha da netleştiriyor. 

"Köroğlu" ve "Goroğlu"nu kıyaslanan yazar birincinin daha erken 

oluştuğunu, özbek "Goroğlu"sunun XIX. Yüzyılın sonlarında 

şekillendiğini belirtiyor. Ancak Köroğlu karakteri özbek folklorunda 

da yaşamış, Azerbaycan "Köroğlu" destanı yayıldıktan sonra özbek 

kahramanı Goroğlunun adına kahramanlık destanı yaranmıştır 

(Nabiyev, A.,1978: 42).  

"Köroğlu" destanının oluşması için çok önemli olan bu kaynağın 

- arsanın çeşitli seçeneklerde oluşma zemininin Azerbaycan halkının 

kahramanlık tarihi, bedii tefekkür dünyasından uzakta olmadığı 

kanıtlanmıştır. Konuya bu açıdan bakarsak, tarihi ortam unsuru 

"Köroğlu"nun erken kaynağı olan bu aşiretlerin içerisinde "Köroğlu" 

arsasının oluşması ve yayılmasına sebep olabilirdi. Bu da bir gerçektir 

ki, Azerbaycan ve türkmen "Köroğlu"su da aynı tarihi ortamdan 

faydalanarak şekillenmiştir. Azerbaycan "Köroğlu"sunun "Ali erkek" 
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kolu halkın arkaik kültürünü, mitolojik izlenimlerini koruya bilmiştir. 

Hem de bu kolda maceracılık yoktur, destan yaratıcılığında 

rastladığımız epik - romantik kalıba de uymuyor. "Eposun baş 

kahramanı Köroğlu'nun sanatsal karakter gibi şekillenmesinde erken 

kahramanlıkla ilgili savaş meydanında kör edilen arkaik kahraman 

motifinden kullanım bunu açıkça gösteriyor" (Nabiyev, A., 1990: 80). 

Millî düzeyine göre üstün olan azerbaycanlı millî kahraman 

Köroğlu İ. Şopen Köroğlu'sundan çok güçlüdür. İ. Şopen Köroğlu'yu 

sömürgecilere ve yabancılara karşı mücadelede zayıftır, mücadeleden 

yorulur, katı dindara dönüşüyor, delilerinin katili olur, gürcü kızını 

seviyor. Buna rağmen, A. Hodzko seçeneğinde Köroğlu kahraman tipi 

olarak dikkate çarptırılır. A. Hodzko seçeneğinde olayların gelişimi 

belli "Köroğlu" destanında olduğu gibi cereyan ediyor: Deli Hasan'la 

karşılaşma, Nigar'ın ardından sefere çıkmak, delilerle antrenman, 

evlatsızlık, nihayet, Ayvaz'ın peşinden gitmek, Kırat’ın çalınması, 

delilerin kendi aşkları uğruna sefere çıkmaları Azerbaycan 

versiyonlarında ortak arsalardır. 

 Azerbaycan "Köroğlu"sunda Rövşen'in babası Ali erkek, özbek 

"Goroğlu"sunda Goroğlu'nun babasının adı Rövşen'dir (enteresan 

analoji alınıyor: Göğü işaretleyen dağ ruhu art zamanlı, yeri 

işaretleyen gor (mezar) ise eşzamanlıdır, kahramanların kökeninde biri 

ışığı, öbür karanlığı doğuruyor). Her ikisinin amacı birdir - Rövşen Ali 

erkeğ’in intikamını aldıktan sonra toplumsal mücadeleye katılıyor. 

"Köroğlu" destanında çiftleşme yönteminden yararlanılır. 

Buraya atların çiftleşmesi, bayanların çiftleşmesi dahildir. Çocukların 

çiftleşmesi ise sadece Azerbaycan "Köroğlu"sunda gözlemleniyor. Bu 

ise daha bir motifi destan embriyona çevirir. 

 Babalar ve oğullar arasında mücadele folklorda çok eski bir 

olaydır. Zevs - Prometheus, Oğuz han - Kara han çatışması her zaman 

oğulların zaferi ile sona eriyor. "Köroğlu" destanında da Kürdoğlu 

(Kurdoğlu) ile Köroğlu'nun "mücadele"sinde Köroğlu iki kez mağlup 

oluyor. "Köroğlu'nun Derbent ziyareti" kolu âşık-destancılar 

tarafından daha eski dönemlerde oluşturulmuştur (Nabiyev, A.1975: 

59). 

Bu destanda eşlemenin yapı olayı olmasını dikkate alırsak, 

Kürdoğlu’nun da destana ilave edilmesinin yasal olduğunu 

düşünebiliriz. Bu ise folklorda üçleşmenin bir alametidir. "Köroğlu" 

destanındaki üçgenler Köroğlu, Nigar, Ayvaz ve Köroğlu, Mümine 

hatun, Kürdoğlu birliğinden kuruluyor. Başka bir üçgen Nigar, 
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Mümine hatun ve Kürdoğlu hatlarını birleştiriyor (iki kez ve iki kat 

üçleme). Oğuz mitinde olduğu gibi "Köroğlu"da da üçgenler baba, 

anne ve oğulları birleştiriyor. Yani Köroğlu üçgenin birinci, Nigar ve 

Mümine hatun ikinci tarafı olursa, o zaman üçgeni tamamlayan 

taraflar gibi Kürdoğlu’nu ve Ayvaz’ı görürüz. Destanda bu süreç, yani 

bir'in ikiyi, iki’nin üçü yaratması kendi kendini içlerinde tekrarlayan, 

kendi içinden gelişen retortasyon sürecidir. Böyle sürece masallarda 

da rastlıyoruz. Örneğin, kahraman nesneyi nişan alırken birinci ok 

hedefe değmese dize kadar taş olur, ikinci ok hedefe değmese kuşağa 

kadar taşa döner, üçüncü okta nişanı doğru vuruyor ve tüm vücudu 

taştan çıkıyor. Burada iç gelişmede birbirini tekrarlayan hareket 

vardır, işte üçüncü oktan sonra kesintisiz hareket sağlanıyor. Çoğu 

zaman bu olguyu bilmeyen araştırmacılar "Kürdoğlu" kolunun yapay 

olduğunu veya sözde bir önerge olduğunu söylüyorlar. Görüldüğü 

gibi, burada matematiksel netlik dikkate alınmıştır. Sırf çiftleşmeden 

sonra retortasyonun gelmesi kendisi de bir olgudur. 

 Destanda Ayvaz da önemli karakterlerdendir. O, evlat 

edinilmiştir. Bu karakterin kökünde "Kitab-i Dede Korkut"dakı Uruz 

imgesi duruyor. Hatta Azerbaycan "Köroğlu"sunda (Hodzko 

seçeneğinde) Ayvaz'ın inciyip Köroğlu'ya karşı savaşması motifine 

rastlıyoruz. O, hatasını anlıyor ve yeni Köroğlu'nun tarafına geçiyor. 

Uruz da Kazan han'a diyor ki, kafir eline giderim, kafir kızını 

alacağım vs.  

Folklor metinlerinin arketipinde öyle hazır kalıplar, modeller 

vardır ki, oradaki arsa kalmakla kahramanları, özellikle, olumsuz 

kahramanları başkası ile restore edince hiç de içerik değişmiyor. 

Burada değişen ancak tarihi zamandır. Folklor düşüncesinde yaşlı 

kadın anne doğanın simgesidir, kel yeraltı dünya ile ilgilidir, kel 

Hamza kışı işaretler, at gök simgesinde güneşle ilgili hayvan 

şeklindeki karakterdir. Hatta Azerbaycan masallarında ihtiyar kadınlar 

kahramanların güzel kadınlarını aldatıp kaçıran olumsuz bir tip olarak 

hatırlanıyor. 

Azerbaycan "Köroğlu"sunda Köroğlu'nun atını ve mitolojik 

kılıcını elde etmek için Hasan paşa onları çalanlara evlenmek için kız 

öneriyor. Dona hanım’ın ve Mahnur hanım’ın bu işte hediye olarak rol 

oynaması sonunda onların da Çanlıbel hanımları ile bir düzeyde 

kalmasına yol açıyor. Bu ise destanın iç gelişmesini sağlayan 

dinamiktir, demek, destan kendi içinden boy veriyor, gelişiyor. Bu da 

Azerbaycan "Köroğlu"sunun henüz genç olduğunu, her ne kadar eski 
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seçenekler olsa bile, kahramanlık destanı gibi değişen ve gelişen 

destan tipi olduğunu gösteriyor. 

  

 "Köroğlu" destanı'nın kolları 

 1. "Ali erkek" kolu 

 Bu kolu destanın en eski kolu olarak adlandırılıyorlar. Ali erkek 

mehter olmuştur (hem de atları himaye eden mitolojik ilahtır) ve onun 

gözlerinin çıkarılması da Hasan han'ın yanında faaliyeti ile ilgilidir. 

Hasan paşa'nın atbaz olması ve Hasan han’dan aygırlık iki at istemesi, 

Ali erkeğ'in de kendi sanatını iyi bilmesi sonucunda deniz aygırına 

doğan iki kulunu hanın huzuruna getirmesi, Hasan paşa’nın bu 

kulunları beğenmemesi ve hana alay etmesi doğrudan onun gözlerinin 

çıkarılmasının nedeni oluyor. Ali erkek atları himaye eden mitolojik 

karakterdir. Bu nedenle Ali erkek tanrı - kahraman statüsünde 

destanda yer alıyor. Rövşen atları 40 gün besledikten sonra Ali erkek 

ile birlikte Hasan han'dan intikam almaya gidiyor. Rövşen Mısır'ı 

kılıçla Hasan han'ı öldürüp babasıyla dağlara çekiliyor. Ali erkek Çift 

çeşme'nin köpüğünün onun gözlerine ilaç, suyundan içenin Âşık  ve 

kahraman olacağını bildiğinden Rövşen'i çeşmenin suyundan 

getirmeye gönderir. Rövşen Çift çeşme'nin suyundan babasına 

getirmeye gecikiyor, kendisi içip güçlü kahraman oluyor. Ali erkek 

ölüm ayağında oğlunun adını Köroğlu koyuyor. 

 2. "Köroğlu ile Deli Hasan" kolu 

 Bu kol Köroğlu'nun kahramanlığını gösteren en iyi kollerden 

biridir. Araştırmalardan bilinmektedir ki, "Köroğlu" destanının 

şekillenmesinde Celaliler harekatı önemli rol oynamıştır. Ayrıca 

Osmanlı imparatorluğuna karşı ara - sıra isyanlar da yaşanıyordu. Bu 

isyanlardan biri de Yazıcıoğlu Ali'nin isyanıdır. Yazıcıoğlu Ali 

öldürüldükten sonra isyancılara onun kardeşi Deli Hasan başkanlık 

etmişti. Fakat sonradan bu isyanı bastırmak için Deli Hasan’ı ele 

almışlardır, onun yardımıyla isyan bastırılmıştı. Deli Hasan halk 

kahramanı seviyesine ulaşamadı. Epos yaratıcılığının temel özelliği 

ondan oluşmaktadır ki, halk kahraman görmek istediği bir kişini özel 

bir tarihsel hizmetlerinden dolayı destanda onu olumlu kahraman gibi 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 425 

 

 

yaşatmak istiyor. Bu nedenle de Deli Hasan destanda esas 

kahramanlardan biridir. 

 Destan şiirselliğine göre Köroğlu halk kahramanıdır. Biz artık 

Deli Hasan'ın tarihi şahsiyet olduğunu biliyoruz. Burada Köroğlu 

isimli şahsın tarihte yaşayıp - yaşamaması dikkat çekiyor. Gerçeğimi 

Köroğlu halk kahramanı gibi Deli Hasan'la birleşmek istedi? Köroğlu 

tarihi şahsiyet olsa da, hiçbir zaman halk harekatında Deli Hasan'la 

ortak faaliyet göstermemiştir. Tarihçiler Deli Hasan'ın ünlü olduğunu 

belirtiyorlar. Destan yaratan da bundan yararlanarak kendi 

yaradıcığında her iki kahramanı ortak amaç için birleştirmeyi önemli 

saymıştır. Bu nedenle o, Köroğlu'nu Deli Hasan'la karşılaştırıyor ve 

onları gelecek mücadelelerde birleştiriyor. 

 Köroğlu Deli Hasan'ı sıradan kaçak olmaktan kurtarıp daha 

şanlı bir görevi yerine getirmeye sevk ediyor. Bu konu ise paşalara ve 

xotkara karşı mücadelede ortak halk mücadelesinin başında bulunma 

arzusunun gerçekleştirilmesinden oluşuyor. 

 3. "Köroğlu'nun İstanbul gezisi" kolu 

 "Köroğlu" destanı'nın şekillenmesinde halk fantezisi ve destan 

yaratıcılığının yakından iştirak etmesi olgusunu söylemeyi kendimize 

borç biliyoruz. Halk fantezisinin ve epos sanatının etkisini 

"Köroğlu'nun İstanbul gezisi"nde de görüyoruz. Bu kolun oluşmasında 

gerçekten halk fantezisinin rolü büyüktür. Halk kendi kahramanının 

gelecek yaşamını ve mücadelesini daha iyi ve başarılı görmek için ona 

yakışan yar seçer. Halk fantezisinde Köroğlu'ya yakışan yar Nigar 

hanım. Onun Köroğlu'ya yazdığı mektubu da dönemin kahramanlarına 

vurulan kızların romantik sevgi dolu bakışlarının neticesi olarak 

değerlendirebiliriz. Köroğlu onun davetini kabul edip İstanbul'a yola 

düşüyor ve yiğitlikler göstererek Nigar'ı Çanlibel'e getirir. 

 4. "Demirçioğlu'nun Çanlibel'e gelmeyi" kolu 

 "Demirçioğlu'nun Çanlibel'e gelmeyi" kolu birçok âşıkların 

ifasında kayda alınmıştır. V. Huluflu geçen yüzyılın başlarında bu 

kolu Âşık Hüseyin Bozalkanlı'dan toplayıp yayımlamıştır. Bu olguyu 

folklorla uğraşan vasıflı uzmanlar ve yüksek eğitim okullarında bu 

dersi öğretim edenler iyi bilir. Bu yüzden de onlar öğrenmek 

isteyenlere bu konuda bilgi vermeliler. Onlar bu kolun öğrenilmesini 

isteyen zaman destanın şekillenmesinde Demirçioğlu'nun 

kahramanlığının rolünden söz açmalılar. Çünkü destanın birçok 
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kollarında Demirçioğlu'nun adı çekiliyor. Demirçioğlu tarihi şahsiyet 

değil. Çeşitli seçeneklerde Demirçioğlu ile ilgili hikâyeleri Âşık lar 

birbirlerinden farklı şekilde ifa ediyorlar. Ahıska seçeneğinde de 

Demirçioğlu ile ilgili konu Azerbaycan sürümündeki konudan 

farklıdır. 

 5. "Köroğlu'nun Erzurum gezisi" kolu 

 Destanda bu kol Âşık Cünun'un faaliyeti ile ilgilidir. Âşık 

Cünun'un tarihi bir şahıs olarak yaşadığını türk alimleri belirtiyorlar. 

Hatta cünglerden birinde şiirinin bulunması hakkında bilgi da vardır. 

Bu da şunu gösteriyor ki, Âşık Cünun Köroğlu'nun çağdaşı olmuştur. 

Kolda tasvir ediliyor ki, Âşık Cünun Cefer paşa'nın âşığı gibi onun 

meclislerinde çalıp - çağırıyor. O, Köroğlu'nun yiğitliği hakkında çok 

duyduğundan onu görmek arzusuna düşüyor. Hem de Cefer paşa'nın 

planlarından haberdar olup Çanlibel'e gitmek kararını verir. Kolun 

birinci bölümü Âşık  Cünun'la bağlıdır. İkinci bölümü Demirçioğlu 

tarafından Cefer paşa'nın kızkardeşi Telli hanım'ın Çanlibel'e gitmek 

arzusunun hayata geçirilmesinden, üçüncü bölüm ise esir düşmüş 

Demirçioğlu'yu kurtarmak için Köroğlu'nun Erzurum'a gelmesinden 

ibarettir. Kolun içeriğinden ve şiirlerden anlaşılıyor ki, oyuncusu Âşık 

Cünun'dur. 

 6. "Ayvaz'ın Çanlibel'e getirilmeyi" kolu 

 Ayvaz'ın Çanlibel'e getirilmesinde önemli rolü Âşık Cünun 

oynuyor. O, Köroğlu'nun çocuksuz olduğunu ve bu yüzden üzdüğünü 

bilip, Türkman eli'nde gördüğü Ayvaz'ın ona iyi evlat olabileceğini 

düşünüyor. Ayvaz tarihi şahsiyettir. 1501 yılında Tebriz'de yaşanan 

kasapların isyanının başkanlarından biri olmuştur. O, Köroğlu'dan ve 

Âşık Cünun'dan önce yaşamıştır. Peki neden destanda Âşık Cünun 

onun Köroğlu'ya evlat olmasına çalışıyor? Burada temel sebep yine 

Ayvaz'ın halk arasında kahraman olarak tanınmasıdır. Âşık Cünun da 

el sanatkarı olduğundan evlatsız Köroğlu'ya işte böyle bir kahramanın 

evlat olabileceğini düşünüyor. Destan şiirselliğinde zaman ve mekan 

farkları pek rol oynamıyor. Yani destan yaratan Ayvaz'ın yaşadığı 

zamanı önemsiz kabul edip, onun kahramanlığını esas alıyor. O, 

burada çiftleştirme yöntemini kullanarak, Köroğlu ile Ayvaz'ın 

yaşadıkları zamanları birleştiriyor, Ayvaz'ın oğul gibi Köroğlu'ya 

layık olduğunu görür.  
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7. "Turna teli" kolu 

Destanda âşık tarafından kollar arasında bağlılığın kurulması da 

dikkat çekiyor. Destan şiirselliğinde Çanlibel'e getirilen kahramanın 

sonraki kolda yiğitliğinin tasvir edilmesi temel koşul olarak dikkat 

çekiyor. Bunun böyle olduğunu Demirçioğlu ile ilgili iki kolda 

gördük. Ayvaz'la ilgili kollarda da bu koşula uyuyor. "Turna teli" 

kolunda Ayvaz’ın nasıl kahraman olmasını destan yaratan âşık dikkate 

çekiyor. Kolda Giziroğlu Mustafa bey'in Köroğlu ile ilişkileri ayırt 

etmek istemesi tasvir ediliyor. 

 Bu kolda Giziroğlu Mustafa bey ve Köse Sefer hem de tarihi 

kahraman olarak katılıyorlar. Onlar da ayrı ayrı isyan başkanları 

olmuş, sonradan ele alınan Köse Sefer vali tayin edilmiş, Köroğlu'ya 

karşı kullanılmış, Giziroğlu Mustafa bey ise dar ağacından asılmıştır. 

Ama destanda her ikisi Köroğlu'nun arkadaşı ve kahraman olarak 

tasvir ediliyor. 

 8. "Hamza'nın Kırat’ı götürmesi" kolu 

 Bu kol tarihi gerçeklere dayanmıyor. Kel Hamza de tarihi 

şahsiyet değildir. Kolun temelinde Kel Hamza'nın Kırat’ı kaçırması 

olgusu yatmaktadır. Kolun başında tasvir ediliyor ki, Hasan paşa 

meclis teşkil etmektedir. Ordu yapıp Köroğlu'nu nasıl tutmak 

meselesini tartışıyor. Bir orduya Hasan paşa, birine Arap Reyhan, 

diğerine ise Bolu bey başkanlık edecek. Hasan paşa kızlarından birini 

Bolu bey'e vermeye söz verir. Meclistekiler diyorlar ki, Köroğlu'nun 

cesur olmasının yarısı Kırat ile ilgilidir. Bu nedenle Kırat'ın ele 

geçirilmesine karar verilir. Bu işi Kel Hamza boynuna alır. O, hile 

kullanarak değirmenci'yi aldatıyor, sonra Dorat'ın ardından gelen 

Köroğlu'nun saflığından yararlanarak Kırat'ı kaçırıyor. Kolun sonunda 

Köroğlu'nun dilinden "Çünkü oldun değirmenci, çağır gelsin tane, 

Köroğlu" garaylısı söyleniyor. Köroğlu Kırat’ı getirmek için yola 

düşüyor ve amacına ulaşıyor. 

 9. "Mahbup hanım’ın Çanlibele gelmeyi" kolu 

 Bu kol Âşık Cünun'un Rum paşa'nın kızı Mahbup hanım'a 

konuk olması, ona Köroğlu'ndan okuması, Mahbup hanım'ın 

Çanlibel'e gitmek arzusunun oluşması, Belli Ahmed'in onu Çanlibel'e 

kaçırmak istemesi, yolda Belli Ahmed'in başına gelen olaylar, esir 

düşmesi, Tüpdağıdan'la Tanrıtanımaz'ın yardıma gelmesi, Çanlibel'de 

Belli Ahmed'le Mahbup hanım'ın, Tüpdağıdan ile Tanrıtanımaz'ın 
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yardıma gelmesi, Çanlibel'de Belli Ahmed'le Mahbup hanım'ın, 

Tüpdağıdan ile Şirin hanım'ın, Deli Mehter'le karavaş'ın düğünleri 

tasvir ediliyor.  

10. "Köroğlu'nun Bayezit gezisi" kolu 

Bu kol sanatsal tefekkürün ürünüdür. Burada tasvir edilen 

olaylar gerçekçi değildir, sadece Âşık  yaratıcılığının ürünü olarak 

dikkat çekiyor. Kolun kısa içeriği şöyledir: Hasan paşa Bolu bey ve 

Kel Hamza ile konuştuktan sonra Bayezit'te yaşayan Ahmed 

tacirbaşı'ya bir mektup yazıp yanına çağırıyor. Ondan bir kervan yapıp 

mal getirmesini rica ediyor. Ahmed tacirbaşı ziyaret için hazırlık 

yapıyor, iyi bir kervan yapıyor, Bayezit paşası Halil paşa'nın yanına 

gelip diyor ki, eğer tutulsa, bir bahane ile Köroğlu'nu Bayezit'e 

gönderecek, o da Köroğlu'nu tutup Hasan paşa'ya versin. Ahmed 

tacirbaşı'nın Arabistan'dan getirdiği kendisi gibi bir haramzada kulu 

vardı, onu azad edip Çanlibel'e gönderir. Diyor ki, ben gidiyorum, sen 

de Köroğlu'nun yanına git, ona deli olmak istedyini söyle. Kulun ne 

maksatla Çanlibel'e gitmesi sonraki olaylardan belli oluyor. Bu sürede 

Ahmed tacirbaşı kervanını Çanlibel'den götürdüğünde pusuda duran 

Köroğlu ve Deli Hasan onu görüyor. Deli Hasan Ahmed tacirbaşı ile 

para hak-hesabını çekiyor. Dönen zaman ise Köroğlu Ahmed 

tacirbaşı'nı aldatmak için kayadan yapıncısını, peşinden bir testi 

yoğurt atıyor. Böylece, Ahmed tacirbaşı Çanlibel’de kimsenin 

olmadığına inanıyor. Kervan biraz gittikten sonra Köroğlu onların 

önünü kesiyor. Ahmed tacirbaşı aldandığını anlıyor. 

11. "Kulun kaçmayı" kolu 

Bu kolda yaşanan olayların bir kısmı tarihi gerçeklere 

dayanıyor. Kolda tasvir edilen Elemkulu han tarihte olmuş Emirgüne 

han'ın imgesidir. Önce Çukur-Saad han’ı, sonra Erivan han’ı olmuş 

Emirgüne han celalilere kendi ilinde yerleşmeye izin vermişti. 

Böylece celalilerle Emirgüne han arasında dostluk ilişkileri 

kurulmuştu. Kolda da Elemkulu han kendi kızı Rugiye hanım'ı 

Gürcüoğlu Mehmet'e verip Köroğlu ile dostluğa başarmıştı. "Kulun 

kaçmayı" kolunu "Köroğlu'nun Bayezit ziyareti"nin devamı olarak 

düşünmek olur. Önceki kolda Ahmed tacirbaşı kendi kulu İmirzeye 

talimat verip Çanlibel'e göndermişti. Ahmed tacirbaşı Köroğlu'ya 

konuk olduğu zaman kul İmirze onun tutulduğunu Hasan paşa'ya 

haber vermek için yola düşmüştü. Kul tutulacağından endişe edip atını 
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Elemkulu han'ın vilayetine sürmüştü. Elemkulu han kulun ardından 

gelen Demirçioğlu'nu, Gürcüoğlu Mehmet'i, Tanrıtanımaz'ı 

Rugiye'nin maslahatı ile konuk çağırıp Köroğlu ile dostluk etmeye 

karar vermişti. Fakat Gürcüoğlu Mehmet Rugiye hanım'a 

vurulduğundan geri dönmek istemez. Tanrıtanımaz'ın tek geldiğini 

gören Köroğlu kendi ekibi ile delilerinin peşinden gitmişti. Kolun 

sonu Köroğlu'nun Elemkulu han'la akraba olması, Gürcüoğlu 

Mehmet'le Rugiye hanım'ın düğünü ile bitiyor. 

12. "Dorat’ın kaybolmayı" kolu 

Eğer "Kulun kaçmayı" kolunda Elemkulu han Köroğlu'ya dost 

olmuşsa, bu kolda Kara han düşman etkisi bağışlar. Bu kolun da 

oluşmasına tarihi olayların, aynı zamanda İran - Osmanlı savaşlarının 

etkisi olmuştur. Kolda Kara han kendini İran padişahı'nın (Şah 

Abbas'ın) akrabası olarak kaleme veriyor. Kolun başında tasvir 

ediliyor ki, yaz açıldığında at sürüsüne katılan Dorat tüm sürünü 

götürüp Kara han'ın koruğuna düşürmüştü. Köroğlu at sürüsünün 

peşinden gidiyor, Dorat'ı ve diğer atları alıp geri dönüyor. 

13. "Köroğlu ile Bolu bey" kolu 

Bu kolu da tarihi olaylarla ilgili şekillenen kol düşünmek olur. 

Erzincan hakim'i Bolu bey Köroğlu'ya karşı çarpışan Hasan paşa'nın 

tarafındadır. Hasan paşa'nın da Mehmet paşa ile birlikte 

Yazıcıoğlu'nun üzerine hücum ettiği tarihten bellidir. Bu seferde Bolu 

bey'in katılması belli olmasa da, ismi destanda kalmıştır. Tarihteki 

olaylardan farklı olarak, destandaki bu kol aşırı sanatsal içerik alarak, 

Köroğlu'nun kahramanlığının sanatsal tecessümüne dönüşmüştür. Bu 

kol destanın önemini gösteren temel parçalardan biridir. Arap Reyhan, 

Bolu bey tarihi kişilerdir. Köroğlu bile bile Bolu bey'e esir düşüyor. 

Mehter Murtuz ve Gecer Alı Köroğlu'nun kim olduğunu Bolu bey'e 

söyler. Bolu bey hainlik edip Köroğlu'nun kafasını yarıyor. Hoca Aziz 

Köroğlu'ya dost olduğundan Çanlibel'e habere gidiyor. İsabalı 

Köroğlu'nu kurtarır. 

14. "Köroğlu'nun Kars gezisi" kolu 

Bu kol tarihi olaylarla doğrudan ilgilidir. Biz destanın önceki 

kollarında Arap Reyhan'ın Kars paşası olduğunu öğrenmiştik. Arap 

Reyhan tarihi kişi olsa da, onun asıl adı, hangi dönemde Kars'ta 
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yaşaması hakkında bilgiler elimizde yok. Fakat onun adı Hz. Ali ile 

ilgili rivayetlerde İran eyaletlerinden birinin hakimi, özbek 

seçeneğinde Köroğlu'ya düşman olarak veriliyor. Onun adına 

"Köroğlu" sürümlerinin çoğunda rastlanıyor. Tarihi olayları 

yansıtmasına rağmen, bu kol sanatsal yaratıcılıktan geçerek 

oluşmuştur. Köroğlu Kars'a konuk gidiyor, Arap Reyhan'a esir 

düşüyor. Kars'tan gelen oğlan Çanlibel'e habere gidiyor. Ayvaz 

Köroğlu'nun peşinden giderek onu kurtarır. Ayvaz'la Hürü hanım'ın 

düğünü oluyor. 

15. "Köroğlu'nun Derbent gezisi" kolu 

Araştırmacılar bu kolun daha eski olduğu kanaatindedir. Kolda 

tasvir edilen olaylar "Köroğlu" destanının arkaik düşünceye 

dayandığını gösteriyor. Kolda Köroğlu'nun Derbent paşası Arap 

paşa'nın kızı Mümine hanım'dan pehlivanlıkta kendine eşit Kürdoğlu 

(Kurdoğlu) adlı oğlunun doğması, onun büyüdükten sonra babasını 

aramak amacıyla sefere çıkması, Mehri hanım'a âşik olması, 

Çanlibel'e gelerek delileri ve Köroğlu'nu yıkması, sonra babasını 

tanıması gibi olaylar tasvir ediliyor. Bu kolun çeşitli sürümleri vardır. 

Seçeneklerin birinde Köroğlu üçüncü defa güreşen zaman 

Kürdoğlu'nu öldürür. Bu kolda ise Nigar hanım'ın acı sözlerinden 

sonra Köroğlu oğlunu öldürmez. Burada baba - oğul çelişkilerinin 

kolda yansımasının gizli izlerini görüyoruz. Kolda mitoloji 

görüşmelerden kullanılmıştır. 

16. "Hasan paşa'nın Çanlibel'e gelmeyi" kolu 

Bu kolda Hasan paşa'nın Tokat paşa'sı olması gösteriliyor. 

Tarihi kaynaklarda ise Bağdat paşa'sı gibi kutlanıyor. O, 

Yazıcıoğlu'nun isyanının bastırılmasında önemli rol oynamış, onu 

mağlup etmiştir. Yazıcıoğlu Ali'nin kardeşi Deli Hasan ise ona galip 

gelmiştir. Biz Yazıcıoğlu ile ilgili tarihi olayların destanda sanatsal 

boyalarla tasvir edildiğini görürüz. Destan yaratan âşık  Hasan paşa ile 

Köroğlu'nu bu kolda açık savaşta görüştürüyor. Kolda tasvir ediliyor 

ki, Hasan paşa 15 binlik orduyla Çanlibel'e sefer yapmıştır. Tarihteki 

Deli Hasan'ın Hasan paşa'ya galip gelmesinin izlerini bu kolda da 

görüyoruz. Deli Hasan üç bin deli ile Hasan paşa'nın ordusunun 

arkasına geçip düşmanın mağlup olmasında etkin katılıyor. 
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17. "Köroğlu'nun yaşlılığı" kolu 

Destan bu kolla tamamlanıyor. Bu kolun toplumsal anlamı 

büyüktür. Köroğlu uzun yıllar zulüm, kullanım dünyası ile 

savaşmıştır, şerre galip gelmiştir. Ancak yaşlanmıştır. İnsanın da 

mücadele gücü tükenir bilir. Köroğlu cesur yaşamış, erkek gibi 

savaşmış, kolunun kuvvetine güvendi. Şimdi kavgadan, savaştan 

yorulmuştur. Bu nedenle delilerini başından yıkmış, Kırat'ın da 

nallarını söküp dışarıya bırakmıştır. Deliler gittikten sonra Çanlibel'de 

Köroğlu ile Nigar kalmıştı. Köroğlu Çift çeşme'de babasının mezarını 

ziyaret edip döndüğünde Akkaya'da Nigar'ın hüzünlü oturduğunu 

görmüştü, gönlünü ele almak istemişti ama olmadı. Derdini dağıtmak 

için Çanlibel'in eteklerine gezmeye götürmüştü. Yolun kenarında bir 

kişinin omuzlarında yarı ağaç, yarı demir acayip bir şey yaptığını 

görmüştü. Onun ne olduğunu sorduğunda kişinin tüfek sözünden bir 

şey anlaya bilmir. Erkek bunun da silah olduğunu, uzaktan adamı, 

kuşu öldürdüğünü söylemişti, merak için öküzün birini vurmuştu. 

Köroğlu öküzün öldüğünü görünce silahın insanı da öldüre bileceğini 

öğrenip ünlü "Ben mi yaşlandım ya zamane mı?" koşmasını 

söylemişdi. Bu kolun önemini oradaki tarihi olayların destanda 

yansımasının toplumsal değeri ile değerlendirmek mümkündür. 

Buradaki tarihi olayları anlamak için Şah Abbas döneminin sosyo-

politik olaylarını analiz etmek gerekir. Kolun sonundan 

anlaşılmaktadır ki, nice şahlar, kullanım dünyası var, Köroğlu da 

kendi mücadelesini durdurmaz. 

 

  



432 | RAMİL ALİYEV 

 

 

MİTOLOJİK GÜVENLER 

Mitolojik güvenler etno kültürün önemli unsuru olarak folklora 

dahil olmuştur. Mitolojik güven ecdatlarımızın etik davranışlarını 

yöneten, onları eski dünyalarına bağlayan etnik kod sisteminin asla 

bozulmayan, çağdaş insanın da şuurunu yöneten kozmik tefekkür 

kalıntısıdır. Mitolojik güven mitolojik inanç tipine dönüşürken onun 

inanç biçimi artık modelleşmiş şekilde sözlü metin özelliğine sahip 

oluyor. Buna ayrı ayrı inançları örnek gösterebiliriz. 

Mitolojik güven modern insanın bilincini idare etme özelliğine 

sahiptir. Bunun da temel nedeni düşüncemizdeki arkaik kodların 

istenilen zamanlarda uyanması, kendini göstermiş olmasıdır. Aslında 

insan bu gelişim sürecinde bu güvenlerden kenarda yaşayamaz. Bunun 

sebebi bizim tarihsel bilincimizin ulusal-etnik düşünceye bağlı 

olmasındadır. 

 Mitolojik güvenlerin varoluş nedeni de bizi çevreleyen dış 

dünyayla ilgilidir. Bu, doğrudan ecdatlarımızın yaşadığı tarxi zamana 

gedip çıkıyor. Eski ecdatlarımız onları çevreleyen mitolojik dünyadaki 

her olayı, eşyayı, varlığı bilincinde özgün şekilde idrak ederken bu 

olayı kendininmiş ediyor. Tüm güvenler asla karakter yaratmaya 

maruz kalmıyor, bu ise onların güvne şeklinde sadece düşüncede 

yaşamasına getirip çıkarıyor. Güvenin inanca dönüşmesinde diğer 

unsur mitolojik güvendeki sembol işaretlerinin (renk, ağırlık, hacim, 

hız, süreç vs). karakter yaratmaya etkisidir. 

Demek ki, karakter yaratmayan, simgesi olmayan güven ancak 

düşüncede yaşıyor. Sırf güven bu süreçten geçerek inançın sözlü 

metin biçimini alıyor. 

Mitolojik güven toplumun karakterini oluşturan kuvvetli özellik 

olarak ortaya çıkıyor. Onlar toplumun mit düşüncesinin oluşmasında, 

onun sanatsal sisteminin düzeyini artırmakta rol oynuyor. Mitolojik 

güvenler sanatsal metinde miti genel nesneye, yansı edilen düşünceyi 

ise özel nesneye dönüştürüyor. 

Mitolojik güvenin mitolojik bilinç katmanları aracılığıyla 

oluştuğunu ve bu katmanların ritüel düşünce modelleri üzere 

geliştiğini görüyoruz. Ateşe, suya, toprağa, rüzgara tapmayın güven 

biçimleri bu ilk unsurların kutsal olmasına neden oluyor. Örneğin, av, 

düğün ve yas ritüellerinin özgünlüğü mitolojik güvenin çeşitli 

biçimlerinin amaçlı karakterini gösteriyor. Bu amaclılığı av ritüelinde 

derinden gözlem yapa biliyoruz. Eski avcı kabileler avlarını iyi 
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avlamak için ritüeller teşkil ediyorlardı. Bu ritüeller somut amaca tabi 

edilmiştir. Ritüel, avın başarılı olduğuna olan güveni düzenler. Bu 

anlamda tüm kabilelerde güven genel nitelik taşıyor. Arkaik toplumda 

mitolojik güven toplumun içten kendini düzenleme işlevini yerine 

getiriyor. 

İlkel insanlar doğa olaylarının şevkine inanmış, bu da alt bilinçte 

ilk mitolojik güvenlerin oluşmasına, onların şerefine ritüellerin 

geçirilmesine yol açmıştır. İlkel insanın mitolojik güveninin temelinde 

yalan durur. Yalan toplu şekil alırken mitolojik güvene dönüşüyor. 

Onun şekillenmesinde dış etkenler rol oynuyor. Dış etkiler insan 

psikolojisine etki ederek, hoş veya huylu iz bırakır. 

Doğa olaylarına bağlı olan korku mitolojik güvenin pozitif 

olmasında rol oynuyor. Buna sebep olan ise bu süreçlerin bilinçte 

olağanüstü olarak kabul edilmesidir. Bilinçte yansı edilen tabiatın 

"olağanüstü" karakterleri çeşitli güven yaratıyor. İşte bunun sayesinde 

mitolojik bilinçte birçok tanrılar ve kültler karaktere dönüşüyor. 

Güvenin oluşmasında korku, telkin ve inandırma katılıyor. Mitolojik 

güvenin içeriğinde hem de özelleşme vardır. Özelleşme somut eşyaya, 

sürece, doğa olayına aittir. Güven toplu olduktan, birkaç süreçden 

geçtikten sonra inanca dönüşüyor. Mitolojik inancın inanca dönüşmesi 

amaçlı nitelik taşımaktadır. Bu zaman inanç mitolojik güvenin etkisi 

altında gelişiyor. Mitolojik inançlar genel olma ve toplu özelliklerine 

sahip oluyor. Bu süreci mitolojik tanrılara olan tapmada izlemek 

mümkündür. Bu ritüelin düzenlenmesinde rol oynayan inancın toplum 

için mitolojik dünya modeli oluşturmasında da görünüyor. 

Mite güven ritüel aracılığıyla telkin ediliyor. Güven mitin dünya 

görüş düzeyinde oluşmasına etki ediyor. Mitolojik güven toplumun 

ahlak kurallarını, dünya, kainat ve dünya hakkında görüşlerinin de 

şekillenmesinde katılıyor. Mitolojik güven mitolojik zamanın 

sürenden bağlıdır. Mitolojik zaman geçtikten sonra mitolojik güven 

halk bilincinin sanatsal biçimine - inanca dönüşebilir bilir. 

Mitolojik güvenin itikada dönüşmesi mitolojik zamanın etkisiyle 

bağlıdır. Mitolojik güven güçlü şekilde olursa, itikad şeklini alabilir. 

İlkel insanların mitolojik bilincinde mitolojik güvenin yapısal 

katmanlarına göre somut türleri faaliyet gösteriyor. Animizm yapı 

katmanı kült dünya görüşü açısından güvenin birçok türünü 

oluşturuyor. Bunlar kültlere güvenin izlerini bugün de yaşatır. 

Mitolojik güvenler mitin türlerine göre de biçimini değiştiriyor. 

Biz mitin türlerine uygun olarak, mitolojik güvenin de türlerinin 
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değiştiğini görüyoruz. Örneğin, animizm ateş, ocak ruhuna güveni, 

fetişizm kutsal eşyalara güveni, totemizm kutsal canlılara güveni 

meydana getirir. Böylece güven mitolojik düşüncenin oluşmasında rol 

oynuyor. Onun düşünce tipi olarak şekillenmesi mitin yapısında ritüel 

görüşmelerin içeriğinden bağımsız oluyor. Mit karmaşık  dünya 

görüşünü izah ederken mitolojik güven de karmaşık  nitelikte oluyor, 

mit basit dünya görüşü yansıtıyorsa, o zaman güven de bu düşüncenin 

kendine özgü ürünü olur. Bunun için de güvenleri kuruluşca basit ve 

karmaşık  olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 

1. Mitolojik güvenin özel ritüel karakteri. Mitolojik güven 

mitin toplumsal bilince etkisinin sonucunda ritüelin sonunda oluşur. 

Ritüelin gerçekleşmesi mitolojik güvenin alt bilinçte nasıl idrak 

edilmesinden bağlıdır. Bunları ritüelde itikat, tapma, perestiş ve 

sembol düzeylerinde izah edilebilir. Ritüelde itikat eski tanrının 

varlığına gösterilen yaklaşımı yansıtıyor. İşte itikat sayesinde eski 

düşüncenin mitolojik varlığı tanrı olarak kabul ediliyor. İlkel insan 

kendi tanrısının gücüne inandıktan sonra ona secde etmeye başlıyor. 

Bu ise mitolojik güvenin tapma seviyesidir. Sonunda tapmayın aynı 

zamanda estetik içerik taşıması perestiş biçimini oluşturur. Eski 

ecdatlarımızın sanatsal bilinci geliştikçe her şeyde güzellik görüyor. 

Bu ise korku duygusunun güzelliği duymak yeteneği ile telafi 

edilmesinin sonucudur. Korku sonucunda toteme tapma perestişin 

şekillenmesini, ilk sanatsal düşüncede güzelliğin işareti gibi kült 

anlayışının oluşmasını şartlandırıyor. Bu süreç tapmayın perestişle 

tamamen telafi edilmesini hızlandırır. Tapmada özel şekilde totem 

idrak edilmiyor, genel içerikte neslin yaratıcısı olarak çıkış ediyor, 

perestişte ise kült herkes tarafından özel şekilde, gözle görünen, 

bilinçte algılanan şekilde idrak ediliyor. Bunun için de toteme ve külte 

olan mitolojik güvenin karakteri onların kendilerine özgü tiplerin 

işareti olarak oluşturulur. Ayrıca, tanrının işaretlerinin genel içeriği 

Kara Han'ı baş tanrının sembolü yapar. Totemin sembol işareti eski 

tanrılarla, kültün sembol işareti bu tanrıların sonradan hayvan şeklinde 

tasavvur edilen imajı ile ilgilidir. Totemin işaretinde ona ait büyüklük, 

adalet, hoşgörülük, merhametli olmak, hayırseverlik vs. yer tutuyorsa, 

kültün işaretinde yol göstermek, kurtarıcılık, himaye etmek gibi 

özellikler sembol olarak yansıtılıyor. Örneğin, Hızır veya gri kurt'ta 

olan kurtarıcılık, yol göstermek ve himaye etmek onların iç içeriğini 

üze çıkaran işaretidir. Bu işaret onlara olan perestişi oluşturuyor, farklı 

olan bu işaretler Hızır'ın, gri kurt'un imgesini kültün sembolüne 
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dönüştürür. Ayrıca tanrı işaretlerinin genel içeriği Kara han'ı baş tanrı 

sembolü ediyor. 

2. Mitolojik güvenin genel karakteri. Mitolojik güven genel 

karakter taşıdığında tören düşüncesinin ürünü olur. Örneğin, saya 

töreni ilkel insanların mitolojik düşüncesinde genel olduğu için tüm 

kitleyi kapsıyor, güven de bu kitleye ait olur. Buna rağmen, bu genel 

toplumun iç katında özellik de hissedilmektedir. Herhangi bir törenin 

özelleşmesi onu bayram seviyesine getirir. Ritüelden farklı olarak, 

tören kavim şuurunun etkisi ona özel niteliklerin ilave edilmesi ile 

daha da popülerlik kazanıyor. Bunlar törenin bir parçasına dönüşüyor. 

Bunun sonucunda mitolojik güvenlerde karakter, arsa, genelleme, 

tipikleştirme, tip vs. oluşuyor. Bu ise mitolojik güvenin sanatsal 

düşüncede janr yaratmaya neden olabilir. Efsane metinlerine 

odaklanırsak, orada karakterin kuş, insan, dönerge olduğunu, mitolojik 

güvenin sonucunda efsane arsasının sanatsal bilinçte yansıtıldığını 

göre biliriz. Şifahi üslup ilk oluşan metnin varyantlaşma (seçenek 

yaratma) sürecinden geçmesini sağlar, bir metnin çok benzerleri 

oluşur ve böylece janrlaşma yaşanıyor. Diğer janrlarda bu süreç takip 

ediliyor, onlarda da mitolojik güven karakter ve arsa yaratsa da, bu, 

sanatsallaşmaya hizmet ediyor. Bu tür janrlaşma sadece efsanelere 

aittir. Rivayet, masal ve destanın talebi farklı olduğu için onlarda 

mitolojik güven kültoloji düzeydedir. 

Mitolojik güven psikoz bilincin etkisi sonucunda oluşuyor. Bu 

ise mitolojik güvenin sözlü metne dönüşmesi sonucunda gerçekleşir. 

Mitolojik düşüncede güvenin sözlü metne dönüşmesinin tarihi 

geçitleri vardır. Bunlar sanatsal tasvir aracılığıyla neyinse hakkında 

olan mitolojik düşüncenin karakter yaratmaya maruz kalması, 

karakterin genelleştirilmesi, sanatsallaştırılması, tarihe 

dönüştürülmesi, birkaç unsurun birleştirilmesi ve sonuçta arsanın 

oluşturulması sürecinin başlamasının göstergesidir. Bu süreci cinle 

ilgili mitolojik güvenlerin janr yaratmasında göre ve izleye biliriz. İşte 

mitolojik rivayetlerin oluşması bu süreçlerden geçmiştir. 

Mitolojik güvenleri inançlara çeviren de işte bu özelliklerdir. 

Ama böyle inançlarda karaktere dönüşme olsa da, janr olma süreci 

ilerlemiyor,  inanç hakkında fikir bir cümle ile ifade ediliyor. Örneğin, 

"Önüne siyah kedi çıkarsa, üç kere sağ omzuna, üç defa sol omzuna 

tükür" inancı güvenin yarattığı cümle tipli sözlü işarettir. Mitolojik 

güvenin inanca dönüşüm özelliği sözlü - yazılı cümlenin ikinci 

bölümünde ifade ediliyor. 
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Mitolojik sanatsal düşüncede sözlü metne dönüşmeyen inançlar 

da vardır. İkinci tip tarihi geçişin yarattığı bu tür örnekler, yani 

inançlar daha fazladır, onlar da yeri geldikçe janrlarda kullanılır. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında Kazan han'ın su, kurt ve ağaç ile 

haberleşmesi onun inancı hesap edilir, su, kurt ve ağaç imge gibi 

destanda işaretleniyor. Bu tür inançlar mitolojik güvenin yukarıda 

belirttiğimiz karakter olma sürecinden geçtikten sonra oluşturduğu 

formdur. 

Mitolojik güvenlerin ritüel anlambilimi genişledikçe, onun 

somut inancı ifade etmesi de mutlaka oluyor. İnanç mitolojik bilincin 

tarihsel şuurla çatışması sınırında üstün bilinç ürünü olarak meydana 

çıkıyor. 

İlkin oluştuğu dönemlerde inanç güvenden seçilmemiştir. Güven 

tefekkür ürünü, inanç ise bilinç ürünü olarak dikkat çekiyor. İnsanın 

kendisini doğadan ayırmadığı bir dönemde güven onun düşüncesine 

hakim olmuştur, tarihi bilincin oluştuğu zamanda ise inanç üst seviyeli 

folklor kültürünü yaratır. Her ikisi de mitolojik ve doğa kültleri ile sıkı 

ilişkilidir. Mitolojik güvenler hayvan kültlerine ve doğa kültlerine 

olan tapmadan oluşuyor. Bunlar ağaç kültü, hayvan kültü, bitki kültü, 

su kültü, dağ kültü, evsel kültleri, antropomorf kültler, ecdat kültü, 

ateş kültü, ocak kültü, tuz kültü ve sair kültlere ilgili mitolojik 

güvenlerdir. 

İnançlar ise mitolojik veya sıradan güvenin üzerinde icra edilen 

sürecin ürünüdür. Örneğin, tuz kültü ile ilgili bir güvende denir ki, 

sofraya tuz dağılırken üzerine şeker koyarlar. Tasavvurda tuz üzerine 

şekerin konulması geleneği gelecekte yaşanan olaydan kurtulmanın 

yolu olarak inançta anlatılmaktadır. Böylece doğanın sihirli güçlerine 

karşı homeopatik magiyadan kullanılmış oluyor. Demek ki, inanç 

harekete dayanan süreci anlatıyor. "Ekmek yere düştüğünde onu üç 

defa öpüp alına koyarlar" inancı da kutsallığın üzerinde aynı 

hareketin, sürecin bilinçte kabul edilmesinin sonucu olarak 

şekillenmiştir. Demek ki, "ekmek kutsaldır" fikri güven, onu yerden 

kaldırıp üç kez öpmek, alına koymak ise inançtır. Böyle bir sonuca 

varabiliriz ki, inançlar mitolojik güvenlerin üst düzeyde gelişiminden 

oluşan dünya görüşdür. 
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AZERBAYCAN FOLKLORUNUN ARKAİK  

ETNOPSİKOLOJİK "KÜÇÜK JANRLARI" 

 Bugün Azerbaycan folklorunda "küçük janr" sorununa yanlış 

yaklaşımlar vardır. Lirik ve epik üslubun öylesine türleri vardır ki, 

onlar gerçekten "küçük janr" düşünüle bilir. Ninnileri, okşamaları, 

bayatıları, atasözlerini, bulmacaları küçük içeriğine ve kısmen 

seçenekleşmesine göre bu isimle adlandırmak mümkündür. Bu janrlar 

etnopsikolojik düşüncenin ürünüdür. Ama öyle küçük örnekler de 

vardır ki, onları janr hesap etmek hiç de doğru değildir. Bu 

örneklerden bahseden araştırmacıların "küçük janr" olarak 

adlandırdıkları etnopsikolojik düşüncenin ürünüdür ve bunların janr 

yaratmak özelliği yoktur. Bu tür etnopsikolojik düşünce örneklerinin 

özel özellikleri onlara sürüm yaratmaya olanak vermiyor. Janra 

verilen talepler vardır. Bunlar arsa, imaj, seçenekleşme, genelleştirme 

vesairedir. Etnopsikolojik örnekler gösterilen bu özelliklerin 

süzgecinden gece bilmedikleri için küçük janr değil, bir kavime ait, 

onun içinde yayılan benzersiz küçük metin tipleri olarak kalmışlardır. 

Her düşünce ürünü gösterilen janr yaratmak sürecinden geçiyorsa, janr 

olmak özelliği kazanıyor. Örneğin, her kavime ait mitolojik güven 

önce özel mahiyette olup, sonra kavimler arası psikolojik yakınlık, 

benzerlik sonucunda genelleştirme ve seçenekleşme sürecinden 

geçiip, ama arsa yaratmak yeteneği olmamıştır. Böyle güven 

biçimlerinde hiçbir imaj oluşmuyor. Demek ki, mitolojik güven 

düşünce ürünü olarak kalıyor. Yahut mitolojik inanç da imaj üretmek 

özelliğine sahip değil, imaj yoksa, demek arsa da yoktur. Sadece cin 

ve başka parapsixolojik varlıklarla ilgili inançlar seçenekleşmeğe 

eğilimlidir, genelleşme özelliğine sahiptir. Bu yüzden mitolojik 

rivayetlerde bu inanç tipine daha çok rastlıyoruz. Dua, yeminler, alkış, 

beddua, efsun, sınama, teselli, başsağlığı, büyü, fallar, türkeçareler, 

yalanlar, öğütler, tarifler vb. özel psikolojik düşüncenin ürünü olarak 

toplumun zamanında genelleşmeden geçmeden ortaya çıkıyor, ama 

lirik ve epik üslupta yarandırları için başka sözlü özelliklere sahip 

olmuyor, kapalı içeriği değişe bilmir, seçenek oluşturamıyor. 

İnançlar. İnançlar ilkel insanların bilincine etkileyen en arkaik 

folklor düşüncesidir. İnancın kökeninde sınama, yorumlama, güven 

yatmaktadır. Sınama folklorun, halk sanatının birçok küçük alanlarını 

- alkış, beddua, and, efsun, büyü, fal, atasözleri vb. kapsamaktadır. 

İnançların kurulma sebeplerinin bu küçük içerikli metinlerde 
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bulunması demek değildir ki büyük janrlarla, örneğin, mit ve 

efsanelerde inanca rastlanmaz. Bu nedenle araştırmada inançların 

kurma yollarını belirlerken çoğu janrlara dikkat edilmesi önemli 

olurdu. Burada inancın rolü de dikkate alınmalıdır. Örneğin "Kitab-i 

Dede Korkut"da anne sütü ile dağ çiçeğinin yaraya merhem olması 

gibi olgun eposda kalması eposun güveni yaşada bilmesi delilini 

onaylıyor. İnançlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: 

Güvenden oluşan maişetle ilgili inançlar. Böyle inançlar 

halkın günlük hayatında tecrübe ettiği, inandığı inançlardır. Örneğin 

"Ekmeği bir elle kesmezler", "Yemek yerken konuşmazlar", "Sofraya 

tuz dağılırken dava düşer" gibi güven biçiminde inançlar halkın 

sınavdan geçirdiği, rastgele olayların böyle süreçlerle üst - üste 

düşmesi sonucunda oluşmuştur. 

Başarı ve başarısızlık gibi kavramların da günlük yaşamda 

tekrarlanan olaylarla ilgili olduğu açıktır. Örneğin, "Önüne siyah kedi 

çıksa geri dön", "Kambur yaşlı kadının yüzü düşerli olmaz" gibi 

inançlar da hayatta yaşanan tesadüflerin sonucunda oluşmuştur. 

Doğa olayları, bitki ve hayvanlar alemi ile ilgili inançlar. 

Böyle inançlar doğa olaylarının yaşanması, bitki ve hayvanların belirli 

özellikleri ile ilgili olarak oluşa bilir. Örneğin, uzun süren kuraklığı 

önlemek, yağmur yağdırmak için hayatta yaşanan tesadüfler de rol 

oynaya biliyor. Örneğin balta'nın yüzü yukarı konulması ile yağmurun 

yağması arasında hiçbir mantıksal bağlılık yoktur. Bu, sadece bir 

inançtır. Diyorlar ki, "Baltayı yüzü yukarı koyarsan yağmur yağar". 

Ayrıca "Kaplumbağayı ayağından assan yağmur yağar" inancında da 

onun su ile bağlılığı görünüyor ve bu hareketin kendisinde yaşanan 

zalimliğin cezası gibi onu himaye eden suyun, yağmurun 

hiddetlenerek kendi öfkesini göstermesi fikri hissedilmektedir. 

İnançların büyük bir kısmı doğa olayları, bitki ve hayvanlar 

alemi ile ilgili oluşan örnekler teşkil ediyor. A. Nabiyev bunların eski 

ritüellerle ilgili olduğunu, ritüelden ayrılarak sonraki gelişme 

aşamalarında bağımsız inanç biçimine dönüştüğünü netleştirmiştir. 

Örneğin, "Kurt yüzü mübarek olur", "At nalı kapıda assan, evin 

bereketli olur", "Gün batımı zamanı ev süpürmezler", "Ay 

tutulduğunda bakır kapları döverler" vs. inançların temelinde herhangi 

bir arkaik mitin ve ritüelin durduğu görülüyor. Özellikle astral içerikli 

inançların da kozmogonik mitlerden, görüşmelerden doğduğunu, 

astral tasavvurların inançların oluşmasında rolünü kaydetmek gerekir. 

Halk düşünüyor ki, gökte yıldız akıyorsa, kimsenin ömrü sona eriyor. 
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Böyle bir inancın oluşmasının nedeni astral tasavvurlarda insanın 

kozmik kökenli olması, kısacası, onun gök adamı olması, yerde 

insanların sonsuz sayıda olması ile yıldızların sonsuzluğunun üst - 

üste düşmesi idi. 

Bundan başka hayvanlarla ilgili inançlar da insanların hayatını 

idare edebilir. "Kurt yüzü mübarek olur", "Rüyada at gören murada 

erer", "Köpek göğe havlayıp daldalı giderse, hayır gelmez" vs. gibi 

inançlarda yer alan görüşler insanların uzun zamanlardan 

gözlemlediği ampirik bilgilerinin neticesinden doğmuştur. 

 Belli kozmogonik ve astral izlenimlerin sonucunda oluşan 

inançlar da bu türdendir. Örneğin, "Ay ışığında doğan çocuk sakin, 

ayın karanlığında doğan çocuk pehlivan olur", "Ayın üç gününde 

doğan çocuk güzel oluyor", "Batı dönemde doğan gününü gurbette 

geçirir", "Gün doğan vakti doğan çocuk şövalye olur" vs. 

 Mitolojik görüş ve izlenimlerle ilgili inançlar. Bu tip inançlar 

daha fazladır. Halkın mitolojik görüşlerini yansıtan böyle inançlarda 

yeterince kült, totem, kutsal kişiler hakkında eski bilgiler toplanmıştır. 

Böyle inançları da küçük gruplara ayırmak mümkündür: Su ve ateş ile 

ilgili, inançlarla, totemlerle, toprakla ilgili özel deyimlerde en eski 

mitolojik fikirlerin izlerini görmek mümkündür. Örneğin "Yılan yıldız 

görmese ölmez", "Vefat edenin eli açık kalırsa, toprak koyarsan 

yumulur", "Ölüme yakın toprak çekip getirir", "Korkana su verirler", 

"Şer karışan vakti yere su atmazlar", "Kötü rüya görünce suya 

konuşurlar", "Su içeni yılan vurmaz" vs. 

 Azerbaycan folklor ortamında mitolojik görüşü yansıtan düğün 

ve yasla ilgili inançlar da bu törenlerin eski zamanlardan gelerek 

günümüze ulaşmasını onaylıyor. Genellikle, inanç halkın yaşamı ile 

ilgili olan bir konudur. Hatta belli folklor janrlarının teşekkülünde 

inançların kendisinden yaratıcılıkla kullanımına rastlanır. Halk 

maişetinde olan bu tür inançların tutumu başarı ve başarısızlık 

anlayışlarının denenmesi ile ilgilidir. Başarı ve başarısızlık, genellikle, 

bir iş peşinden gitme, seyahate çıkma ve ayrıca günlük ev hayatı 

çerçevesinde gözlemlerle ilgili olmuştur. Bunlara aşağıdaki inançları 

örnek gösterilebilir: "Ekmeği bir elle kesmezler", "Yemek yerken 

konuşmazlar", "Sofraya tuz dağılırken üstüne şeker koyarlar", 

"Ağızdan lokma düştüğünde sevinirler", "Önüne boş tabakla çıksalar, 

gittiğin yerden dön", "Önünden tavşan koşsa, avın boş geçer", "Akşam 

ev süpürmezler, süpürürken de düğün evi süpürüyorum derler", 
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"Kaynar suyu avluya atmazlar, cinin yavrusunu yakarsın", "Ekmek 

elinden düştüğünde üç defa öpüp gözünün üstüne koy" vs. 

İnançların sanatsal formu olarak yeminler, dualar, alkışlar ve 

beddualar, efsunlar, fallar, türkeçareler, büyü vb. türlerinin oluştuğunu 

görüyoruz. Sanırım, herhangi bir türün kökünde külte güven, dilek 

duruyor. 

 Yeminler. Folklor yaratıcılığında ilk türlerden biri gibi yemin 

de kullanılır. Andları da içeriğine göre mitolojik, dinsel görüşlerle, 

inançlarla ilgili görüşleri, akrabalık ilişkilerindeki güveni yansıtan 

ayırabiliriz. En eski yemin - "Ay hakkı", "Gün hakkı", "Su hakkı", 

"Toprak hakkı", "Bereket hakkı", "Ekmek hakkı", "Tuz-ekmek hakkı", 

"Un hakkı" - ilkin mitolojik görüşmelere kutsal, dokunulmaz yaklaşan 

insanın ona büyük saygısı yansır. Burada yeminler ritüel bakışının 

yansıması gibi hafızada kalıyor. Dini bilgilerle ilgili oluşan ("Allah 

hakkı", "İmam hakkı", "Peygamber hakkı", "On iki imam hakkı", 

"Vallahi", "Billah", "İmam Hüseyin hakkı", "Kuran hakkı") and 

insanların dine ve onun kutsal şahıslarına büyük sevgiyle yaklaşması, 

insanla onların arasındaki derin bağlılık duyguları korunuyor. Çeşitli 

gelişim aşamasında insanın kutsandığı, itikat ettiği varlıklar, taptığı 

konular ve canlılar andların kurulmasına yardım etmiştir (Nabiyev, A., 

2009: 295). 

Yeminlerin de yapısında sözün bir parçası olarak tapılan konu, 

canlı veya kutsallık kavramları, bir de ona edilen tapmayı, secdeyi 

yönlendiren "hak" sözü yer alıyor. Burada ikinci bileşenin anlamı 

mecazlaşarak, yeminin daha güçlü seslenmesine ortam yaratıyor. 

 Alkış ve beddualar. Ritüel bakışının yansıması gibi alkış ve 

beddua ise mitolojik tasavvur anlamının ifade ettiği düşüncenin alt 

katında yaşıyor. Eski insanlar hayır ve şer kavramlarını kendi 

hayatlarında tecrübeden geçirdikten sonra Hayrın alkışlanmasını, 

takdir edilmesini, Şerrin ise horlandığını, beddua edilmesini günlük 

hayatlarında gerçekleştiriyorlardı. Tasavvur etmek olur ki, alkışlar ve 

bedduaların ifade ettiği içeriği yansıtan metin tipleri de olmuştur. Bu 

metinlerde Hayır ve Şer canlandırılarak, Hayır ve Şer tanrıları gibi 

şahıslandırılmak imkânı elde ediyor. "Bu varlıkları insan cildinde 

görmek isteği sadece eski türk aşiretleri içerisinde değil, genel olarak, 

eski insanın hayatı idrak etmesinin temel aşamalarından biri olmuştur" 

(Nabiyev, A., 2009: 296). Alkış ve beddualar sözün kudretine olan 

inançtan, beyaz ve siyah magiyanın etkisinden bağımsız olarak 

insanın hayatında şu veya bu şekilde kendini gösteriyor. Alkış ve 
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beddualar söyleme makamına göre de birbirinden ayrılır. Örneğin, 

alkışı sabah sabah, gün doğmadan ederlerse, o çabuk duyulur ve 

nesneye çabuk nasip olur. Beddua ise günbatandan sonra edilirmiş. Bu 

da günbatandan sonra şer güçlerin çoğalmasını, onların aracılığıyla 

nesneye zarar dokundurmayın olasılığı hakkında olan güveni 

gösteriyor. Bu yüzden halk arasında denir ki, falancanın ağzı faldır, ne 

alkış ederse yerine getir veya aksine. Halk arasında özel alkışçı veya 

beddua edenler de faaliyet gösteriyormuş. Onlar alkış veya bedduayı 

çarpıcı etmek için ritimlerle söylerlerdi. Ebeveyn alkışı ve bedduanın 

çocuklara düşmesi de denenmiş inanca dayanmıştır. Baba veya anne 

alkışı çocuğa yarar sağlıyor. Anne evladına beddua edince süt lanetin 

etkisini azaltıyor, önünü kesiyor, baba bedduası ise çocuk için kötü 

sonuçlanır. Baba bedduasının tutması baba kültü ile ilgilidir. Alkış ve 

bedduaların anlambilimi bu hususta öğrenmek güncellik arz 

etmektedir. Alkış ve bedduaların nüfuz alanının böylesine geniş 

olması onların motivlendirilmesi ile ilgilidir. Onların bağlı olduğu 

aşağıdaki motifler vardır: Evsel motifleri, mitolojik ve dini motifler. 

Evselle ilgili motifler törenlerle bağlantılıdır. Örneğin düğün 

töreni ile ilgili aşağıdaki alkışlar denir: "Beylik hamamına gidesen", 

"Beylik tahtını görüm", "Düğün tatlısını yeyim", "Bey tepsisi 

kapasite", "Gelinlik kınana gelim", "Gelinlik lambayı yakayım", "Sana 

ayna süsleyim", "Senin aynayı kapasite", "Oğullu-uşaklı olasan", 

"Ömrün uzun olsun" vs. Yas töreni ile ilgili olan beddualara 

aşağıdakiler örnek olabilir: "Adın taşlara yazılsın", "Adını yabançılara 

koyum", "Kulağına pamuk koyum", "Mürdeşir yüzünü yıkasın", 

"Kıyafetin mürdeşire kalsın", "Helvanı yeyim", "Ölü helvası pişirim", 

"Boyuna kamış ölçüm", "Başın üstünde çırak yakayım" vs. 

 Günlük yaşamda kullanılan alkış ve beddualara da dil unsuru 

olarak halk arasında rastlanıyor. Bu tip alkış ve beddua dilde daha çok 

kullanılmaktadır. Onlar halk ekonomisinin çeşitli alanlarına ilişkin 

düşüncelerin kompakt ifadesidir. "Evinize sevince gelelim", "Tuz - 

ekmekli olasın", "Sofran açık olsun", "Mutlu olasın", "Kör kızın 

evlensin", "Çocuklarının düğününü göresin" vs. sırf maişet alkışları, 

"Evin çöksün", "Ekmeğe muhtaç kalasın", "Yiğit ölesin", "Şerre 

düşesin", "Ocağın sönsün", "Gözün kör olsun", "Seni göreyim ekmek 

bulmayasın", "Kırılıp suya dönesin", "Yurduna süpürge çekilsin", 

"Bala yüzüne hasret kalasın" vs. sırf maişet bedduaları, "Arpın kuru 

kalsın", "Buğdayın nemli çekmesin", "Ekmeğin kokulu olsun" gibi 

alkışlar tarım içerikli, bunun aksine olan "Buğdayın çürüsün", "Arpın 
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nemli kalsın", "Buğdayına kurt düşsün", "Çeltiyine bit düşsün" vs. 

içerikli beddualar ise tarım içerikli beddualardır. 

 Mitolojik ve dini motiflerin yansıdığı alkış ve beddualara 

aşağıdakiler örnek olabilir: "Bahtına gün doğsun", "Kapın hayra 

açılsın", "Baht yıldızın sayalı olsun", "Beyaz güne çıkasın", "Hızır yol 

arkadaşın olsun", "İmam Hüseyin yardımcın olsun", "Hz. Abbas 

yardımına ersin", "Şerden uzak olasın", "Kırklar yoluna çıksın"; 

"Kapın kararsın", "İmamlar sırtından vursun", "Bahtın dönsün", 

"Yüzünü ölü yıkayan yıkasın", "Senin yasını tutum" vs.  

Alkış ve beddua sözün düşerli olması onların özel ruhla 

denilmesinden bağlıdır. 

Folklorda alkış ve beddua sorunu da belli ölçüde inançlarla 

bağlıdır, böyle ifadelerin eski insanların hayır ve şerle karşılaştıktan 

sonra onlara olan ilişkinin sonucu olarak oluştuğunu görebiliriz. Bu 

sorun sırf mitolojik görüşlerle ilişkilidir. Mitolojide Hayır ve Şerrin 

inançlar sisteminde sembole dönüştüğü, onlara somut ilişkin ortaya 

çıkması niyetin icra edildiği nesnenin etkisine olan güvenle ilgilidir. 

Biz görüyoruz ki, alkışlarla hayır ameller takdir ediliyor, beddualarda 

ise kötü amellere şerre karşı insanların fikri ifade ediliyor. Alkış ve 

beddualara "Kitab-i Dede Korkut"ta rastlanması bu kanaate getirir ki, 

onun sözlü gelenekte sağlam korunması hatta yazılı folklora 

geçmesini mümkün kılmıştır. Alkış ve bedduaların arkaik anlambilimi 

bu deyimlerin ("Kitab-i Dede Korkut"takı yumların) ifade ettiği 

anlamda aramak olur. Bu nedenle de onların belli bir sınıflandırmasını 

vermek güncel bir konudur. İç içeriğine göre alkış ve bedduaların 

üzerinde küçük gruplandırma yapmak mümkündür. Örneğin "Su kadar 

ömrün olsun", "Ekmeğin bol suyun serin olsun", "Allah karşılığını 

versin", "Çırağın gür yansın", "Işığın sönmesin", "Toprağın rahat 

olsun", "Nâmerde muhtaç kalma", "Sütüm sana haram olsun", 

"Ekmeğim gözünü tutsun", "Sütüm burnundan gelsin", "Adın taşlara 

yazılsın", "Helvasını çalım", "Boyuna kamış ölçüm", "Düğünün vaya 

dönsün" vs. 

Bu tür alkış ve bedduaları birkaç grupta toplamak mümkündür: 

 1. Törenlerle ilgili alkışlar ve beddualar; 2. Evselle ilgili oluşan 

alkış ve beddualar; 3. Mitolojik ve dinsel tasavvurların etkisi ile 

oluşan alkış ve beddualar. Yukarıda verilen örneklerin her birinin 

küçük de olsa, etimolojik kökü vardır. Örneğin, "Boyuna kamış 

ölçüm" ifadesinin oluşması eski defin geleneği ile, daha doğrusu 

mezar kadılırken ölçü aracı olarak kamıştan kullanımı ile ilgilidir. 
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Ölünün boyunu kamışla ölçüp kabrini kazarlar. Sonraki kargış 

(beddua) birimine dönüşen bu ifade dilde dilek anlamını bildirmiştir. 

 Efsun. Aynı düşünceleri efsunlar hakkında da diyebiliriz. 

Sözün büyüsüne tabi olan janrlardan biri de efsun. Efsun janrı halk 

arasında ovsun gibi yaşamaktadır. Mitolojik çağlarda ilkel insanın 

günlük ev hayatında, hayatı takdir edebilme ve kendi bildiği gibi ifade 

etme sürecinde efsundan kullanım becerisi onun doğa üzerindeki 

egemenliğini korumak arzusundan kaynaklanıyor (Nabiyev, A., 2009: 

302). Efsun sözün gücüne güveni yansıtıyor.  

Efsun benzer seslerin ve sözlerin belirli ahenkte deyilişi ile ifade 

edilen inançlardan biridir. Efsun'un denilmesinde esas faktör insan 

veya başka canlıya (örneğin, yılana) psikoz etkilemektir. Efsun doğa 

olaylarını arttırmak, onu kendi arzusuna sahip olmak amacıyla da 

kullanılır. Nesneden kenarda efsun yoktur. Nitekim efsun tasnif 

ederken onun tesise yaklaşımını dikkate alıp okuyorlar. Örneğin doğa 

güçlerini emrinize etmek için efsunlar insanın tabiat kuvvetleri 

karşısında aciz kaldığı dönemlerde onun üzerinde hükümran olmak 

arzusunu ifade ediyor. Yağmur yağdırmak isteğini ifade eden efsunlar 

daha fazladır. Bu da ziraat kültüründe suyun önemli simge olmasından 

kaynaklanıyor. Örneğin, A. Nabiyev böyle bir efsun'un içeriği ile 

okurunu tanıdık ediyor: Bir grup adam eline su dolu kap alır, elini 

kaba sokup avucunu suyla doldurup suyu göğe atıyor, su yere yağmur 

gibi dökülür, efsunu böyle okuyorlar: 

 

 Su serptim, 

 Suyu serptim. 

 Arana suyu 

 Serptim 

 Dağdan gelen seldi ho, 

 Derelerde göldü ho. 

 Su serptim, 

 Suyu serptim. 

 Arana suyu 

 Serptim  

(El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 63) 

  

 Hatta yağmur yağdırmak için herhangi bir taştan kullanılması 

da efsun'un önemli tarafı olarak dikkat çekiyor. A. Nabiyev 

Babadağ'dan getirilen yedi taşın delinerek bir ipe konulduğunu ve 
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annenin ilgi olan kız çocuğunun onu suya düşürüp, bir ucunu da 

karaağaç veya fındık ağacına bağladığını, böylece yağmurun 

dilendiğini örnek veriyor. Burada da efsun metni bu isteğin 

gerçekleşmesinde rol oynuyor: 

 

Taş anam 

 Yaş anam 

 Yaş oldu 

 Üzerim. 

 Suda taşım 

 Kuruda taşım 

 Baba taşım 

 Gelir gitmez yağışım.  

(El nağmeleri. Halk oyunları, 1968:  64) 

  

 Taş ile yağmur (yağış) yağdırmak efsun'unun izleri 

Azerbaycan'da en eski dönemlerle ilgilidir. Böyle bir bakış açısı 

aşağıdaki şiirde takdim edilebilir: 

  

 Ada, ada, ada hey 

 Ana, ana, yada hey 

 Adamı adam tuttu 

 Yadım yadamı tuttu.  

 (El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 65) 

 

Yağmurun kesilmesi için bu şiiri toplananlar okuyor, sonunda 

efsun okuyan da onlara katılıyor: 

  

 Yadım (yada taşı) gür huya düştü 

 Yadım gür suya düştü 

 Yadım siyah taş oldu 

Yadım çok yaş oldu.  

 (El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 65) 

  

 Bu metinlerde "ho" - hey aynı içerikli çağrıdır. Diğer metindeki 

"Baba taşım" ifadesinde Baba dağ'ın adı, taş ise ecdada işarettir. 

Metinden anlaşıldığı gibi, kuraklık sırasında yağmurun yağdırılması 

için taşa olan güvenden kullanılmıştır. Hatta kesintisiz yağan 
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yağmurun kesmesinde de taşa olan güvenden kullanılır. Başka bir 

metinde kodu taşının yağmurun kesmesinde rolü gösteriliyor: 

 

 Kodu taşı 

 Ateşi taşı 

 Kodu kessin 

 Böyle yağmuru.  

 (El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 65) 

   

 Bitki ve hayvanları korumak amacıyla efsunlar da halk arasında 

yaygındır. Bu tür efsunların oluşmasında temel amaç insanların 

günlük yaşamında rol oynayan bitki ve hayvanları, onların ürünlerini 

(meyve, süt, ağartı) gözden, kötü gözlerden korumaktır. Hayvanların 

çoğalmasına engel olan hastalıkları ortadan kaldırmak, onlardan çok 

süt, yoğurt vb. elde etmek amacıyla efsundan kullanılması şaman 

tasavvurlarının doğurduğu görüşlerden biridir. 

 İnsanın günlük hayatı, geçimi ve sağlığı ile ilgili olan efsunlar 

da yaygındır. Bunlara köpek kapma, at vurma, cin çarpma vs. ile ilgili 

efsunlar örnek olabilir. Eski mitolojik izlenimlerde hastalık yaratan 

kötü ruhlara karşı efsunların tedavisi şaman görüşlerinin etkisi altında 

koşulan türkülerle yapılıyordu. Bedenden şer ruhu çıkarmak için 

küreğe ateş konur, üzerine soğan kabuğu ve üzerlik ekleniyordu. 

Duman hastanın yakınına getirilir, dumanın şer ruhu çıkaracağına 

güven duyuluyordu. 

Bugün efsun halk arasında kullanılan ve saygı duyulan güvendir. 

Efsunu söylemek özel yetenek gerektiriyor, efsun okuyanlar şunu 

öğretmiyor, metnini de gizli tutuyorlar. Çünkü efsunu bilen olsa, kendi 

gücünü kaybeder. Bu yüzden efsun okuyanların sayısı çok azdır. 

 Doğayı, özellikle doğa olaylarını kendi bilincinde imgeye 

dönüştüren eski insan onunla karşı karşıya kaldığında onu emrinize 

etmenin yolunu efsunda görmüştür. Kişinin kendine güveni arttıkça 

mitolojik negatif güçlerle mücadelenin de yolunu efsun'un gücünden 

yararlanarak onları kendine tabi kılmaya çalışmıştır. Efsun sözün 

gücüne inancı yansıtan bir janrdır. "Bu janrda, benzer sesler kelimeler 

yoluyla insan ruhuna, doğanın güçlerinə  etkiler, kelimenin gücü, 

etkisi güvenin tentenesine dönüşüyor" (El nağmeleri. Halk oyunları, 

1968: 62). Efsunun temelini sihir düzenliyor, onun temel fonksiyonu 

herhangi bir eşyayı, konuyu veya canlıyı sihirlemekdir. Sihir efsun'un 

konuya gösterdiği etki aracıdır. Bu anlamda efsun tılsıma da 
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yaklaşıyor, çünkü tılsımı da sihir aracılığıyla ediyorlar. Konuyu 

sihirlemekle onun etkisizleştirilmesi, konuya deyişle etki ederek 

dileğinin yerine getirilmesi insanın doğayı idrak etmesinin tamamen 

yeni aşaması sayılabilir. Eğer ecdatlarımız "Çak taşı, çakmak taşı, 

allah versin yağışı" ve "Allah kessin böyle yağışı (yağmuru)" diyorsa, 

bu şunu gösteriyor ki, sözün sihiri ile doğaya galip gelmek olur vs. 

Elbette bu düşüncenin temelinde halk güveni duruyor. 

 Efsunu janr gibi şekillendiren onun türlere ayırma özelliğidir. 

A. Nabiyev'in sınıflandırmasında efsunların aşağıdaki şekilde 

dizilimini görüyoruz: 

 1. Doğa güçlerini emrinize etmek için oluşan efsunlar; 

 2. İnsanın hayat ve yerleşimini sağlayan bitki ve hayvanları 

korumak amacıyla oluşan efsunlar; 

 3. İnsanın günlük yaşamı ve sağlığı ile ilgili oluşan efsunlar (El 

nağmeleri. Halk oyunları, 1968). 

Doğayı emrinize etmek için efsunlar ilkel insanın tabiat 

kuvvetleri karşısında aciz olmadığını gösteriyor. Onlar belli magik 

hareketlerle doğaya etkileme gücünde olduklarını gösteriyorlardı. 

Örneğin ilkel insanlar yağmuru kesmek için onu kaba toplar, ocağın 

üstünde buharlandırır ya da yağmur değmeyen yerden kara taş parçası 

alıp göğe atarak yağmurun kesilmesine sihirli kelimelerle etkilemek 

istiyorlardı. 

 İnsanın hayat ve yerleşimini sağlayan bitki ve hayvanları 

korumak amacıyla oluşan efsunlarda ise bu amaçla terennüm edilen 

canlı ve cansızların, bitki ve hayvanların hayattaki (evseldeki) rolünü 

(negatif ve pozitif) göstermek esas alınır. Özellikle hayvancılıkta 

efsunlar söyleyerek hayvanların belli hastalığının iyileşmesine güven 

güçlüydü. A. Nabiyev M. Ceferzade'ye dayanarak yazıyor ki, şap 

olmuş hayvanları iyileştirmek için tabak efsunu okumakla şaman 

dansları şeklinde hareketler yaparak hastalığı yok ederlermiş: 

 

Tabak geldi, 

 Şap kaç.  

 (El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 63) 

  

 Bundan başka göz çarpma, köpek tutma, cin tutma, ruh tutma 

vs. ile ilgili efsunların okunduğu da bilinmektedir. Örneğin, köpeğin 

ağzını kapatmak için "Köpek üstü, köpeğin üstü, köpeğin gözüne 

duman" deyip üfleyirmişler. Nazara gelen adamın başına üzerlik 
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dumanı sıyrılıp "beyaz göz, kara göz, yeşil göz, ölünün gözü, dirinin 

gözü, dayısının gözü, amcasının gözü bu tuz gibi çatlasın, patlasın" 

deyip göz çarpmayı ortadan kaldırırlar. Üzerliyin efsun metinlerinde 

yayılması ondan kullanımının geniş şekilde olduğunu gösteriyor. 

Efsunlar insanların doğa karşısındaki âcizliğinden ve 

korkularından oluşmuştur. Onlar korkunun önlemek için magiyadan 

kullanmayı düşünmüşler. Bu kanaate varılabilir ki, ecdatlarımız korku 

ve magiyanın birbirine etkisini halk tıbbının oluşması için temel unsur 

saymış, hastalıkların iyileşmesinde ilaç bitkilerinin rolünü efsunla 

birlikte görmüş, o zaman sözün sihiri ile ilaç bitkisinin daha güçlü 

olacağına olan güvenin taşıyıcısının efsun okuyan değil, lokman 

olduğunu düşünmüşlerdir. Demek ki, efsun okuyan daha sonraki 

aşamada türkeçare doktorudur. 

Biz alkış ve beddualardan, saya türkülerinden, holavarlardan, 

efsun vs. konuşurken bu karara varıyoruz ki, metin içi haberler folklor 

malzemelerinin modelleştirilmesinde bilimsel düşüncenin temel 

halkasını teşkil etmiştir. Her folklor janrının iç içeriği onun dış 

alametleri ile karşılıklı öğrenilir. Eğer falları, fal açmayı bağımsız janr 

olarak öğrenmek mümkün olsa, bu işi onun sınıflandırılması, temel 

özellikleri, etkileme derecesi vb. ile bağlantılı şekilde alıp incelemek 

doğru olur. 

Fallar. Efsuna yakın janrlardan biri de fallar sayılır. Fark 

şundadır ki, efsun okuyanlar deyişle, onun magik gücüyle etki 

gösterirler, falcılar ise rakamla, işaret ve yazıların, resimlerin 

yardımıyla tesise yorum yapıyorlar. İlk basit falları böyle 

yapıyorlarmış: Karşı karşıya bulunan kişilerden biri kalbinde dilek 

tutup gözlerini kapatıp parmaklarını birbirine yakınlaştırar, eğer 

parmaklar birbirine dokunsaydı, dileğinin yerine geleceğine 

inanırlardı. A. Nabiyev falın oluşmasının gen teorisi ile ilişkisini şöyle 

açıklar: İnsan hayatında yaşanan çeşitli başarısızlıklar onun 

fizyonomisinde - el ve parmaklarında, yüzünde belli genlerin yıkımı 

ile ilgili çizgiler, izler bırakır. Yahut bunun tam tersi, gerçekleşecek 

başarılı olaydan çok önce insanın yüzüne, alnına ve gözlerine genlerin 

parlaklığı ile ilgili çeşitli başarılı çizgiler, noktalar, bazı durumlarda 

ise lekeler yayılıyor (El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 70). Bu 

metinden konuşma yaparak falların belli simgelerle ilgili olduğunu da 

düşünmek mümkün. Örneğin halk arasında puanların vücutta 

bulunmasına göre, o kişinin devletli, sabırlı, temiz adam olacağı vs. 

hakkında kanaatler ileri sürülüyor. Halk arasında harfler, noktalar ve 
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rakamlarla fala bakma yaygındır. Bu ise fal formüllerine göre, nokta, 

rakam ve harflerin organize etdiği belli sistem aracılığıyla işaretleri, 

hatları okumakla mümkün oluyordu. Fal metinlerini ilk defa 

Azerbaycan'da hurufiler yaratmışlar. Bu metinlerin bazıları günümüze 

kadar ulaşmıştır. Halk arasında fala bakmada tuzdan, ottan, sudan, 

kahveden, aynadan, karttan kullanılır. Fala bakmanın aşağıdaki 

grupları vardır: güvenlerle ilgili fala bakma, su ile fala bakma, 

yıldızlarla fala bakma, nohutla fala bakma, şekil ve kitapla fala 

bakma. Fallar güvenlerle bağlıdır. Bu nedenle falcılar insanın bu 

hissinden kullanarak kendi görüşlerini empoze ediyorlar. 

 A. Nabiyev falı, fal açmayı özel janr formu düşünerek, onun 

tarihini, tavsif-haller ile ortak düşünme sebepleri, sınıflandırması vs. 

konuda değerli yorumlarda bulunuyor. Onun sınıflandırmasında fala 

bakmanın aşağıdaki türleri vardır: 

 1. Güvenlerle ilgili fala bakma; 

 2. Su ile fala bakma; 

 3. Yıldızlarla fala bakma; 

 4. Nohutla fala bakma; 

 5. Kartla fala bakma; 

 6. Kitapla fala bakma (Nabiyev, A., 2009: 315 – 319). 

Bura hatta ateşle fala bakmayı (prinomantiya), kuşların uçuş 

yönleri temelinde fala bakmayı (arintomantiya), rakamlarla fala 

bakmayı (arifmomantiya) da eklenebilir. 

 Biz efsuna konuya etkileyen unsur olarak bakıyoruz ve fala 

bakmada da nesnelerin aynı etkiye maruz kaldığını görüyoruz. Fala 

bakmada nesnelerin sayısı istenildiği kadar çoktur. 

 Türkeçareler (şifalı otlarla tedavi, bazen de şarlatanlık). 

Güvenlerle ilgili olan diğer folklor düşüncesi türkeçarelerde 

yansımaktadır. İnsan doğayla mücadelede aciz olduğu dönemlerde 

ölümün gerçek anlamını kavraya bilmiyor. Hatta bazı hastalıklarla 

karşılaştığında bile onunla mücadeleye körü körüne yaklaşıyordu. 

Herhangi bir tesadüf sonucunda bir sonuç hasıl olduysa, bu da 

türkeçareye yol açmış oluyordu. Halk tıbbında türkeçarelerin iki 

formuna - basit ve karmaşık  türüne rastlanıyor. Sade türkeçarelerin de 

iki türlü olması profesörün sözlerinden anlaşılmaktadır. Herhangi bir 

psikoz sonucunda telkin edilen duygu, düşünce sade türkeçarenin en 

kolay anlaşılanı, bir ilaç bitkisi ile yapılan tedavi ise türkeçarenin basit 

sürecidir. Karmaşık  türkeçarelerde birkaç ilaç bitkisinden kullanılır. 

Son yıllarda basılan folklor antolojilerinde ve başka kitaplarda ilaç 
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bitkilerinin  şifalı özellikleri, önemi vs. gösteriliyor. Onların bilimsel 

şekilde araştırılması güncellik arz etmektedir. 

Türkeçareler, yalanlar, dualar, büyüler de Azerbaycan 

folklorunun küçük içerikli metinleri kabul ediliyor. Türkeçareler 

inançla bağlı olup genetik açıdan efsun'un bazı türlerine yaklaşıyor. 

Örneğin, belirli bitkilerin türkeçarelikde kullanımı onun halkın 

inancındaki magik özelliğine göre (tıbbi önemi dikkate alınmadan) 

ana alabilir. Yani bitkinin magik hassası onun kullanımını 

gerçekleştirmiş oluyor. Bu sırada aynı magik özellik efsun gibi özel 

övülüyor. Örneğin halk arasında böyle bir güven vardır ki, hasta baş 

ağrısı sırasında üzerlik çekirdeği çiğnese, ağrı gider. Gerçekten de bu 

güveni esas alıp bu çekirdeği çiğnemek aracılığıyla baş ağrısı yok 

olur. Tıbbi nazardan da kanıtlanmıştır ki, üzerlik hoş moral 

oluşturuyor, sinirleri yatıştırıyor, kan dolaşımını kuralına düşürüyor. 

Türkeçareliyin halk tıbbına dönüşmesi ile onun bitkinin magik 

özelliğini öne çıkartmak eğilimi ortadan kalkıyor, herhangi bir bitki 

hakkında bilginin kendisi hafızalarda yaşıyor. Türkeçarede temel 

unsur güvendir. Türkeçareler basit ve karmaşık  türe ayrılır. Sade 

türkeçare bir bitkinin tedavi özelliğinden istifade etmektir, aynı 

zamanda basit güvenlerinn doğurduğu bir gerçekliktir ("Sarılık tutan 

kişiye ani sille vurduğunda sarılık hastalığı geçer"). Karmaşık  

türkeçareler ise birkaç bitkinin ve başka karışımların birlikte 

kullanımını öngörüyor. 

 Bilindiği üzere, şifalı bitkilerinden ve otlardan birçok 

hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Bazen bu iş 

perakende yapılır, şifalı bitkilerinin özelliklerini bilmemekten ileri 

gelerek kötü sonuçlara da neden olabilir. Bu yüzden her bitkinin şifalı 

özelliğini bilmek için onlar hakkında özel bilginin olması önemlidir. 

Yaklaşık  6000'den fazla olan türkeçareler halk birikiminin en eski 

dönemlerden beri kullanımda olduğunu, geniş yayıldığını, bugün de 

önemini kaybetmediğini gösteriyor. 

Yalanlar. Azerbaycan şifahi halk yaratıcılığının öğrenilmemiş 

janrlarına da az da olsa rastlanmaktadır. Bunların biri de yalanlardır. 

Folklorda yalan sorunu kendi klişelerine göre anlaşılan ve 

anlaşılmayan, anlam altı, satır altı vs. özelliklere sahiptir. Örneğin, 

masallarda rastlanan "gökten üç elma düştü" ifadesi anlaşılan yalandır. 

Anlaşılmayan yalan ise gerçek olarak verilir, anlam altı özelliğe sahip 

olur. Örneğin, masallarda kelin gerçeğe uygun söylediği yalanlara 

padişah inanıyor. Yalanlara folklorun çoğu janrlarında rastlanır. İlk 
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yalanların masallarda yer alması bu janrın eğlendirme fonksiyonundan 

ileri geliyor. Yalan da eğlendirmek için söylenir. Hatta soytarıların 

söylediği yalanlar da bu amaca hizmet etmiştir (Masallardaki kel ile 

soytarının işlevi aynıdır). 

Yalan da halk yaratıcılığının öğrenilmemiş janrlarından biridir. 

Folklorda yalana en çok masallarda rastlanıyor. Yalanın temel 

dinamiği halk gülüşüdür. Masallarda yalan iyi amaçlara hizmet ediyor. 

Yalanın bir özelliği de karşı tarafı inandırmaktır. Yalanın eğlendirmek 

hassası ise kel, soytarı karakterlerinin dili ile metinlerde kendi 

yorumunu bulur. Halk sanatında yalanı janra dönüştüren özel metin 

tipleri vardır. 

 Dualar. Tam öğrenilmemiş janrlardan biri de dualardır. Dualar 

iki ve ikiden fazla alkış'ın birleşmesinden oluşan folklor janrıdır. 

Dualar kendi işlevine göre farklı olabilir: Hayır  duasını vermek, iyilik 

dilemek, başarı, mutluluk getirmek vb. amaçlarla ilgili oluyor.  Ayrıca 

dini dualar da kötü gözden korunmak, mutluluk getirmek için 

kullanılır. Tüm duaların kökeninde güven duruyor. Onun en bariz 

örneklerine "Kitab-i Dede Korkut"da rastlanıyor. Dede Korkut'un 

yumlarındaki alkışlar birleşerek dua şeklinde ifade ediliyor. 

Dua sözü birkaç hususlarda işlene bilir. Örneğin hayır duasını 

vermek anlamında, iyilik ve başarı dilemek anlamında, yas töreninde 

dua vermek anlamında vs. Bunlarda duanın somut anlamı net anlaşılır, 

onun işlevi izah ediliyor. Duada iki ve daha fazla alkış'ın birleşmesi 

onun temel özelliğidir. Bu ise bu janrın karmaşık  yapıya sahip 

olduğunu da gösteriyor. Alkışla duanın sınırlarının belirlenmesi janrın 

öğrenilmesine yardım eder. Şöyle denilebilir ki, alkışta bir arzu ifade 

ediyorsa, dua çok dileklerin birleşmesi, bir şekilde ifade edilmesi 

sonucunda oluşur. Ama alkıştan duaya geçiş de gerçekleşe bilir. 

Örneğin "Seni göreyim mutlu olasın" gibi ifadelerde alkışla duanın 

sınırını içeriğe göre ayırmak mümkündür. Eğer baba kızına "Seni 

mutlu olasın" deyip hayır duasını veriyorsa, bu fiziki açıdan dua olsa 

da, babanın övgüsü. Bu ise alkışla duanın arkaik anlamının aynı 

olduğunu gösteriyor. 

 Büyü. Büyüye de folklorun küçük içerikli metinlerinden biri 

olarak yaklaşmak olur. Büyünün içeriğinde insan psikolojisine etki 

göstermek, onun anlambilim birinin iradesinden bağımsız olmak gibi 

olumsuz durumlar görülür. Büyü kara magiya ile doğrudan ilgilidir. 

Folklor metinlerinde büyü kimsenin dilini - ağzını bağlamak, onu 

nötralize etmek vb. özelliklere sahiptir. 
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Özel olarak büyü metinleri vardır ki, onlar da dualar denir. 

Demek ki, dua kendi kuruluş şekline göre büyü ile de ilgilidir. 

Örneğin, "Kurt ağzı kapatmak" için özel duaların metinleri vardır. Bu 

metinlerde dua büyünün tür içi görevine dahildir. Bu da duanın janriçi 

(efsun, alkış, büyü vs). İlişkilerde de rol oynadığını gösteriyor (efsun-

dua, alkış-dua, büyü-dua). 

 Büyülerin ilk izlenimde kabul edilmiş magik özellikleri onların 

baraj edildiği fetişle bağlıdır. Büyülerde fetişin sembolik olarak 

konum kendisi katılıyor. Örneğin, araya ayrılık düşürmek için kurt 

yağından kullanılır. Demek ki, kurt yağının fetişin sembolik olarak 

kullanılması kurdun totem olduğunu işaretliyor. Yahut mezarlıktan 40 

günlük ölünün  mezar taşı yandan toprağın kaldırılması ve herhangi 

kapı ağzına gömülmesi bu aileye büyü edilmesi gibi anlaşılıyor. 

Burada ölü kültüne işaret ile aynı aileye bedbahtlık getirilmesi 

isteniyor. Demek ki, ölü, köşetaşı büyünün simgeye dönüşmüş 

unsurudur. Ama mitolojik tahminlerde de simgeler hem olumlu, hem 

de olumsuz renkte olup kendisinin geleneksel yapısını yaratmıştır. 

Sembollerin sistem teşkil etmesi onun sanatsal şekil almasına ivme 

olmuştur. Büyü kendisinin şiirselliği ile sembol olur. Örneğin: 

 

Ey Akrep burcu, 

 Bu gencin gözünün ışığını 

 Balık burcundan al ver kendine 

 Bırak gözleri doğuştan olsun.  

 (El nağmeleri. Halk oyunları, 1968: 80) 

  

 - mısralarında Balık burcu karanlığın, karanlığın simgesi, Akrep 

burcu ise insanların dostu, hamisidir. İki sembolün karşılaştırılması 

metnin şiirsel olanaklarını da artırıyor (şiirsel semboller satır altı 

anlamlarda). 

Azerbaycan folklorunun küçük içerikli türküler üzere analiz 

edilmesi olanakları janrın işlevselliğinin başka yöntemler üzerinde de 

incelenmesine izin vermiş olur. Araştırmalardan da anlaşılıyor ki, 

erken emeklilikle ilgili oluşan türküler ve evsel hayatı ile ilgili oluşan 

türküler yapısal-anlambilimsel fonksiyonlarına göre seçip, modeller 

üzere gruplandırıp analiz edile bilir. Küçük türkü janrlarının belirliliği 

ve inançların, yeminlerin, alkışlar ve bedduaların, efsun ve falların, 

duaların, türkeçarelerin, büyü ve yalanların anlambilimdeki yakınlık 

araştırmaya yeni yöntemlerin uygulamasını gerektiriyor. 
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Genellikle folklor türlerinin geniş yapısı, tür ve tipleri vardır. 

Eğer böyle söylemek mümkün olursa, her yaşa uygun tür tiplerine 

Azerbaycan folklorunda rastlamak mümkündür. Azerbaycan 

folklorunun tür özgünlüğünü dikkate alıp çocuk folklorunun janr 

özelliklerinden de konuşmayı uygun görüyoruz. 

Rüya. Etnopsixoloji düşüncede rüyanın idrak edilmesinin tarihi 

en eski mitolojik çağlara uzanır. İlk dönemlerde uykunun ilkel 

insanlar tarafından bilinçte düzensiz süreçlerin aksi - sedasının 

sonucuna dayanıyordu. Böyle rüyalar sanatsal düşünceden geçerek 

kendine özgü tahkiye yoluyla psikolojik takdir ede bilmenin 

yorumuna yol açıyordu. O zaman insan bilincinde oluşan korku 

duygusu bu sürecin - rüyanın etkili olmasına neden olabileceğini 

biliyordu. Korku ve duygu - heyecanlar ilkel insanlar için herhangi 

olağanüstü güce güven hissini oluşturuyordu. Günümüzde rüyanın 

izah edilmesinde psikolojik, tıbbi, ruhsal vb. yollar temel rol oynuyor. 

Rüya görme daha çok beyinle ilgili olduğu için onun izahında da 

biyolojik bilgiler, insan anatomisi kritik rol oynuyor. Bununla beraber 

psikoloji biliminin son yıllarda kazandığı başarılar da rüya görmenin 

yaşanma sebeplerini öğrenmeye yardım eder. Özel olarak 

medyumların, hipnozla ilgilenenlerin beyin kabuğuna etkileme 

yeteneği de fenomenal olayların yaşanmasının tıbbi - biyolojik 

sebeplerine açıklık getiriyor. Doğal yolla rüya görmeye etkileyen 

sebeplerle hipnoz yoluyla uyuyan insanın beyin kabuğunda oluşan 

kenar kışkırtıcı etki arasında herhangi bir ilişkinin olması 

düşündürücüdür. 

 Psikolojik duygu ve heyecanları ifade etmek için "ilk söze" 

ihtiyaç vardı. Bu süreç bebeğin "ilk söze" olan ihtiyacını hatırlatır. Bu 

süreci rüya görmede ses ve sözlerin rezonansı olarak da hatırlamak 

gerekiyor. Rüyada kişinin konuşması psikolojik bir olaydır. Buna 

sayaklama da diyorlar. İlk insanın da konuşması böyle bozulmuş 

konuşmadır. Yani çağdaş insan rüyada ecdatını taklit ediyor. Bunu 

gen enformasyonu da adlandırmak mümkündür. Rüyada insanın 

doğadan uzak rüyalar görmesi, "kozmik rüyalar" görmesi onun antik 

ve paralel dünya ile ilişkilerinin olduğunu söylemeye olanak sağlıyor. 

Onun rüyada anlaşılmaz konuşması buna örnektir. Bu da dilin ve 

konuşmanın kozmik kökenli olduğunu düşünmeye mümkün kılıyor. 

İlk sözün kurulmasına kadarki dönemde insanların iletişim aracı 

psikolojik sesler ve bazı titreşimler idiyse, fikrin ifadesi aracı 

ideogram, piktogram vs. idi. Eski insanın onu çevreleyen doğayla ilk 
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teması belli heyecanların, duyguların ve psikolojik seslerin, en eski 

yazı türlerinin oluşması vb. kolektif yaratıcılığa katkı sağlıyordu. İlk 

"dilin", "konuşmanın" tüm kültürlerde aynı olması insan düşüncesinin 

sosyal - tarihi gelişiminin aynı seviyede gitmesi demekti. İlk ilkel 

insanların genetik-folklor özellikleri kolektivizasyon geleneğinde 

gelişerek etnososial içerik alana kadar içgüdüsel bilince dayanmıştır. 

Bu süreç Azerbaycan'ın doğal - tarihi ortamında da olmuştur. Sadece 

şunu belirtelim ki, Azık mağaranın jeolojik katmanlarında ilk Azıh 

kişinin bilincinin bu düzeylerde olması konusunda defalarca 

söylenmiştir. İlkel insanların ilk folklor görüşlerinin öğrenilmesi de 

onların mağara döneminin "sanatı"nın araştırılmasını öngörüyor. 

lk insanlar rüyanın anlamını anlatmak için sözden 

kullanmışlardır. Bu, en eski dönemlerde insan bilincinin psikolojisinin 

doğurduğu duygu - heyecanları ifade etmek için "ilk söze" ihtiyaçtan 

kaynaklanıyordu. Böyle bir sonuca varabiliriz ki, söz oluşma süreci 

psikolojik durumla ilgili olmuştur. Bize öyle geliyor ki, en eski 

dönemlerde rüya görme süreci ile onun nakledilmesi arasında belli bir 

zaman çerçevesi olmuştur. İlk insan gördüğü rüyaları kelimeyle ifade 

edene kadar alt bilincin zaman çerçevesinde olmuştur. Bu sırada 

çevresinde o, uykudaki olayları karaktere dönüştürmüş, ona kendi 

tefekküründe inanç oluşturmuş ve nakletme ihtiyacı oluştuğunda 

bildiği ilk söz ve hareketlerden kullanmıştır. 

 İlk insanların gördükleri rüyaları sistemleştirmek sonraki 

dönemlerin işidir. Bu sırada onları bu rüyaları konu ve içeriğe göre 

gruplandırıyor, rüya yorumlama ile uğraşmışlardır. Bu, artık kabile 

yapısının tam oluştuğu zamana düşüyor. İlk mitolojik bilgiler de 

kabile hayatı döneminde oluşmaya başlar. 

İlk rüyanın görülmesi tarihi belli olmasa da, uykunun fizyolojik 

nedeni olarak hayatta olan ses, söz ve hareket sürecinin insan uykuda 

olduğu sırada uyandırdığı tepkiyi göstermek olur. Rüyada kişinin 

konuşması psikolojik bir olaydır. İlk insanın da konuşması böyle 

bozulmuş konuşmadır. Yani çağdaş insan rüyada ecdadını taklit 

ediyor. Bu ise metadilden önceki arkaik dil ile ifade edilen gen 

bilgisidir. Hem de tabiri caizse uyku psikoz, ruhsal, fiziksel, biyolojik 

vb. süreçlerin ürünüdür. Rüya görmenin nedenleri ise aşırı çok olduğu 

için onun gruplandırılması da zordur. İnsan kozmik varlık olduğu için 

doğadan uzak rüyaları, örneğin "kozmik rüyaları" rüya - paralel dünya 

ilişkileri ile bağlamak olur. Bu ise eski insanın alt şuurunda uyuyup 

kalan gen bilgisinin doğurduğu aksi - seda gibi ilgi uyandırıyor. Yani 
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ilkel insanın kökeninin başka galaksiden olduğunu söylüyorsak, o 

zaman böyle rüyaların da nedeni aynı gen bilgisidir. 

Rüya görmenin yapısında birçok elementler katılıyor ki, 

bunların en birincisi gözdür. İnsan gözünün uyku sürecinde oynadığı 

rol bu organın birçok bize bilinmeyen sırları ile ilgilidir. Fenomenal 

bir olay gibi göz hafızanın rüya görmede oynadığı rol henüz 

açıklanmamıştır. Olabilir ki, gözün hafızasında insanın hayatındaki 

olaylar belli bir zaman çerçevesinde korunsun. Eğer insanın biyo 

şuuru 30 - 40 yılın olayını korumayı başarırsa, bu süreçlerin gözde de 

kalması mümkündür. 

 Rüya görmede temel unsur ruhun faaliyetidir. Kişi uyurken 

rüya görme sırasında onun ruhu bedenden ayrılır, mekansızlık ve 

zamansızlık ortamında dönem ediyor. Bunu doğrulayan birçok folklor 

metinleri de vardır. Böyle metinlerin birinde bir adam rüyada olurken 

arkadaşı onun burnundan bir sineğin çıkıp uçtuğunu, bir süre sonra 

yine dönüp buruna girdiğini, onu uyandırırken arkadaşına rüya 

gördüğünü, rüyanın tamamlanmadığını söylüyor. 

Uyku bilgidir, mit de bilgidir. Uyku, ilahinin gönderdiği ön 

görme gibi kayb bilgisi, mit ise ilkel toplumun dahilinden gelen 

ilahiye gönderilen bilgidir. Birincisi doğrudan bilgi, ikincisi 

dolayısıyla verilen bilgidir. Peygambere (s) verilen vahiyler ilahi 

bilgileri olup rüya aracılığıyla hem de topluma veriliyordu. Uyku 

insanlara, mit ise tanrı'ya gönderilen bilgidir. Mit insanla tanrı 

arasında köprü veya ilişkidir. 

 Uyku sırasında bilinç faaliyette olmuyor, insanın psikolojisi 

şuursuzluk durumunda işlevini sürdürüyor. Uyku sırasında insanın 

ruhu ve bilinci içinde ol, demek "Dede Korkut"da belirtildiği gibi, bu, 

küçük ölümdür. 

Uykuya fasilesizlik ve tekrarlanmak özellikleri özgüdür. 

Uykunun tüm modelleri insan bilincinin alt katında yatıp kalmaktadır. 

Bizim yaptığımız tüm rüyaların küçük modelleri bilincimizin alt 

katında donmuş durumdadır. Günlük hayatta bu küçük modellere 

uygun şeyler yaşanıyorsa, alt kattaki modelleşmiş uyku bilgiyi beyne 

aktarılır ve gündüz yaşanan olaya uygun şekil alıyor. 

Uykunun önemli bir fonksiyonu da haber vermedir. Uyku 

hayatımızda neyin yaşanacağından bizi uyarıyor. Bu ise rüyanın 

önceden psikolojik kavrama imkânına bağlı olduğunu gösteriyor. 

İslam dininde rüya görmenin izahı tamamen farklıdır. Rüyalar 

Allah'ın iradesi ile insanların rüyasına gönderilir. Onlara hayatta nasıl 
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yaşamayı anlatıyor. Peygamberimiz (s) Muhammed Mustafa'ya 

rüyada vahiyler gönderilmiştir ki, bunlar da Kuran'da tespit edilmiştir. 

Böyle rüyalara peygamber rüyaları da denir. 

İnsanın gördüğü rüyalar rengarenktir. Rüyanın türleri arasında 

açık görünen rüyalar ve mat görünen rüyaları da belirtebiliriz. 

Rüyalardaki bilgi sıkılmış bilgidir. Rüyadaki olaylar bazen insanın 

hayatında günlerce devam etse de, rüya görmede bu sürecin çok kısa 

zaman içinde tamamlanmasına şahit oluyoruz. Bu hali daha çok 

günlük yaşamımızla ilgili olan rüyalarda hissediyoruz. Evselimizle 

ilgili olmayan, izahı zor olan kenar rüyalarda ise bu sinme zamandan 

uzak olan etkiye dayanır. Böyle rüyalarda da sinme vardır, ama 

sıkılmış bilgi daha derinliklerle ilgili olup, 3 - 5 kat, belki de daha 

fazla sinmedir. 

Açıkça görülen rüyalarda sinme bir kat olabilir, mat rüyalarda 

bu sıkılmanın boyutu defalarladır. Bu açıdan, yani bilginin sıkılması 

nedeniyle uyku ile mit arasında da bağlılık görünüyor. Bildiğimiz gibi, 

mitte bilgi sıkılmış durumdadır, zaman ölçüsüne göre de rüya ile mit 

arasında zaman süresi çok yakındır. Miti de söz anlatır, uykunu da 

sözle ifade ediyorlar. Ayrıca uykunun anatomisi ile mitin anatomisi 

arasında bilinmeyen benzerlikler vardır. 

Rüya görmenin anatomisi şu şekilde düşünülebilir: Uykuya 

daldığımızda hissetme duygusu işlemeye başlar. Kişi rüya gördüğünde 

akrabalarını duyularıyla tanır ve rüya gören ile onlar arasında manevi 

ve psikolojik bir bağ kurmada aracı olur. Koku, duygu reseptörleri, 

hafıza ve geçmiş olaylar beyni algılama yoluyla yeniden etkiler ve 

algılama gelişir. Hisetme sırasında bilgi seçilir, yorumlanır, bilinç 

tarafından asimile edilmiş ve kabul edilmiş, geçmişin çevresiyle 

bağlantı kurar, algısal aktiviteyi harekete geçirir, bu sefer bilgi algıyla 

yorumlanıyor, hisetme sırasında bilginin algılanmasına verilen 

duygusal tepki artar. Rüyaların tekrar olunması, rüya görenlerin 

beyinlerinin anatomik yapısının aynı veya yakın olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. Aynı rüyayı paylaşanlar, rüya görenler, rüyaya 

inananlar, aynı psikolojiye sahip olanlar veya yakın akrabalardır. 

 Uyku bütünleşmiş bir olaydır. Önce rüyanın yapılması için 

sosyal şartlar hazırlanıyor. Sonra gereken bilgiler uyku bilgileri 

şeklinde beyne aktarılır. Bu bilgiler beyinde  fotoğrafa dönüşüyor ve 

göz belleğine verilir, elektromanyetik veya dilimli ışınlarla yansır. Bu, 

rüyanın fiziksel yapısını belirliyor. Rüyanın maddi-manevi yapısı ise 
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onun izah edilmesi, neyi yansıtması, başarılı veya başarısız olması, 

söylenmesinin mümkün olup - olmaması gibi özelliklerle ilgilidir. 

Uyku insan bilincine tabi olmayan fizyolojik olaydır. Ruhun 

ikinci bir faaliyeti fiziksel bedenden ayrıldıktan sonra doğmalarını 

pozitif ve negatif olaylardan haberdar etmek için rüya aracılığıyla 

bilgileri aktarmakla ilgilidir. Rüya aracılığıyla verilen bu haberler söz 

ürününe çevrildikten sonra sanatsal tahkiye yolu ile folklor metni 

şeklini alıyor. Bunu mit ve efsanelerin metinlerinde görebiliriz. 

Rüyalar mitlerin ve efsanelerin kaynağıdır. Antik insan uyurken 

serebral kortekste mit ve efsane modeli oluşturulur, orada mit ve 

efsane imgeleri orada şekilleniyor, mit ve efsanenin yapısı düşünceye 

aktarılır. 

Gerçek rüyalar bir efsane yaratmada rol oynar, hayali rüyalar, 

fanteziler mitlerin yaratılmasında sanki mest oluyormuş gibi rol oynar. 

Mitin gerçek bir rüya ile bağlantılı olup olmadığını kesin olarak 

söylemek imkânsızdır. O, düşüncesini mest eden fantezi ve romantik 

duygulara yakalanmak sürecinden geçir, sanki bir rüyadaymış gibi 

uyanır, romantizmindeki hayali rüyanın görüntüleri yarattığı mitin 

temeli olur. 

Rüya zamanı orta zaman. Efsanelerin bilincimizde gerçek 

zamanda oluşmuş gibi görünmesi, zaman-mekan ilişkileri ve 

zamandan zamana geçişler (aracılık) sürecinde doğar. Efsane 

kahramanı, uykusunda arabuluculuktan geçer. Uyku, efsanelerdeki 

arabuluculuğun, mitlerde enkarnasyonun ve ecdada dönüşmenin 

oluşması sürecinde psikolojik bir rol oynar. Bir hipotez olarak, 

hayattaki insanların arzuları sonucunda bir şey hakkında çok 

düşünenlerin rüyalarında hayvanlara, kuşlara ve insanlara dönüştüğü 

söylenebilir. Onlar uykunun etkisi altında büyülü güçler olurlar, sonra 

yarattıkları metnin kahramanları olurlar. Bu süreç, uykuda 

arabuluculuk yoluyla rüya sırasında gerçekleşir. Buna uygun olarak 

mit-şarkı, efsane-şarkı modelleri mitolojik düşüncede ortaya çıkar. 

Efsane kahramanlarının reenkarnasyondan, mit kahramanlarının ise 

enkarnasyondan geçmesi için rüya (ve düşünce) aracıdır. Bu sürecin 

sonucu olarak efsanenin uyku modeli, mitin düşünce modeli oluşur. 

"Ekil-Bekil" şarkısında olaylar uyku aracılığıyla gerçekleşir. Uyku bir 

araçtır, çünkü ayık bir zamanda herhanki bir ölüp dirilme, 

enkarnasyon, reenkarnasyon gerçekleşmez. Efsaneler ve rivayetler 

arasındaki farklardan biri de efsanelerdeki imgelerin rüyalarda 

görülmesi, daha sonra mitteki olayların efsanede gerçekleştirilmesidir. 
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Böylece bu sürecin bir sonucu olarak efsanenin rüya modeli ve mitin 

rüya modeli düşüncede ortaya çıkar. Bilginin aktarımı ile ilgili sonraki 

süreçlerde ortaya çıkan ilk efsaneler tamamen metne dönüştürülür ve 

kolektif yaratıcılık filtresinden geçer. 

Rüyalar folklor metni olsa da, kolektif yaratıcılık süzgecinden 

geçirmiyor ve kişisel nitelik taşımaktadır ve diğer sözlü halk sanatı 

örneklerinden ancak üslubuna göre farklıdır. O, kolektif yaratıcılıktan 

önceki dönemin özelliklerini barındırıyor.  

Uyku ve mit. Uyku ile mit arasında irrasyonel bir bağlantı 

vardır. Uyku duyusu, uyku reseptörlerinin algılaması ve görsel sürece 

aktarımının bir sonucu olarak oluşur. Burada, arketip bir düşünce 

modelinde duygusal algıların bilinci etkilediğini görüyoruz. Uykuda 

görülen imgeler, önceki mitolojik çağa ait geriye dönük modellerin bir 

toplamı olarak uyku sürecinde tekrarlanarak yeniden ortaya çıkar. 

Geriye dönük modeller şeklinde ortaya çıkan bu kavramlar, ilk uyku 

döneminde (belki eski uyku) dağınık halde görünebilir. Bu dönem 

aynı zamanda ilk uykunun etkisinin minimum olduğu müddet olarak 

da değerlendirilebilir. Yani, ilk insanların rüya görmesi gerçeği, hala 

çok az doğa anlayışına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Dilin 

henüz oluşmadığı bir zamanda bile rüyanın açıklanması gerekiyordu. 

İlk rüya sembollerinin ortaya çıkmasının nedeni budur. Rüya 

sembolleri nelerdir? Sıradan uykunun yorumlanmasında rüya 

sembolleri rol oynar. Uyku sembolleri, belirli el-kol hareketleri 

düşüncesinde anlam kazanılmasıyla yaratılır. Bu, uykunun ayni 

zamanda belirli piktogramlar şeklinde tasvir edildiği anlamına gelir. 

Örneğin uzayda bir ağaç ve bir hayvan figürünün resmini elle çizerek, 

gökyüzüne uzanan dikey bir çizgi şeklinde bir daire şeklinde güneşi 

tahmin edebiliriz.  

İlk insan, gördüğü uykunun etkisiyle yarattığı sembollerle özgün 

dünya görüşünü oluşturur. Uyku olaylarına canlı olarak bakıyor. Bu 

nedenle rüya görme sürecinde kişi nesneleri ve olayları 

canlandırmaya, kişiselleştirmeye ve motive etmeye başlar. Bu, 

düşüncede mitin yaratılmasının başlangıcı değil, ana mit için hazırlık 

dönemidir. En arkaik antik düşüncede, ilkel insanın doğasını 

anlamanın yolu dağınıktı. Bilinçaltında doğayı etkileme yolları henüz 

net değildi. Bu, mitolojik tefekkürden önceki içgüdüsel bilinç zamanı 

meselesidir. Yani, içgüdüsel bilinç, mit bilinci yaratma yeteneğine 

sahip değildir. Mit bilinci, tarihten bilinen ileri insan tipi (Neandertal) 

bilincinin ürünüdür. Bu açıdan bakıldığında, antik mitin tarihsel 
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tipinin ortaya çıkışı, mitolojik insan bilincinin ortaya çıkışı ile 

örtüşmektedir. Aynı zamanda uyku görmeyi geliştirmek ve uykuların 

semantiğini derinleştirmek anlamına gelir. Uykuların anlamının bir sır 

gibi görünmesi onu açıklanamaz kılar. Açıklanamaz bir uyku ilkel bir 

inançtır ve ilkel inanç aynı zamanda eski insanlarda mitolojik 

düşünceyi teşvik eder. Mitolojik düşüncenin gelişiminde uykunun 

birincil rol oynadığını söyleyebiliriz. 

Uyku, geçmiş ile şimdiki zaman arasında gerçekleşen bir süreç 

olarak değerlendirilebilir. Uyku görmek, uyku ile gerçekleşen 

fizyolojik bir olaydır. Bazen bir rüya bize malum olmayan bir dünya 

görüşü verir. Bu dünya görüşüne peri masallarımızda daha sık 

rastlayabiliriz. Bu, küçük bir cümle veya eksik bir cümle veya 

açıklaması zor bir mitolojik dünya görüşü düzeyinde olabilir. 

Camısef'in Masalı'nda Süleyman Peygamber ile Şahmeran arasındaki 

çekişme aklımızda açıklanamaz. Bu masalın Türkçe varyantlarında 

Süleyman Peygamber ile Şahmeran arasında bir çelişki bulmuyoruz. 

Ancak bu dünya görüşü, masalımıza bir artefakt olarak girdi. Bunu 

tarih öncesi çağların mitolojik sistemiyle açıklayabiliriz. Mirasçılar 

açısından, yaşadığımız topraklarda bizden önce var olan eski halkların 

mitolojik dünya görüşü, bilincimize kanın anısı aşılanmıştır. Bu dünya 

görüşü, ilkin konuşmacının hafızasında açıklanamaz bir artefakt 

olarak korunur. Alt mitolojik sistemin tüm yapısı aşılanmamış, sadece 

bazı bölümleri, imgeleri, kadim tanrıların düşüncesi bilincimizin 

uykular aracılığıyla misafirleri oluyor. Metindeki açıklanamazlık da 

bundan kaynaklanmaktadır (Masalda, Süleyman Peygamber ile 

Şahmeran arasındaki çatışmanın ana katılımcısı başka biri olabilir. 

Süleyman Peygamber'in mitolojik işlevi anlaşılmaz kalmış ve yılanı 

ağzı  mühürlenmiş şişeye koyma motifi yanlışlık nedeniyle eski 

anlatıcı tarafından  değiştirilmiştir. Şahmeranla padişah arasındaki 

çekişme, Hz.Süleyman ile yılan arasında tekrar edilen bir çatışma 

şeklidir. Görünüşe göre, düşüncelerimiz Şahmeranla bağlı arsanı bura 

kadar açıklayabilir. Artefaktın açıklanamaz olmasının nedeni hala 

bilinmemektedir. Çünkü bilincimiz, zamanımızdan önceki dünyanın 

mitolojik bilincini kavrayamaz. Görünüşe göre masalda bir kod var. 

Bu kod, Şahmeran'ın neden bir cam kavanozda denizin dibine 

atıldığıyla ilgilidir. Bilindiği gibi su, o dünya ile bu dünya arasında bir 

geçiş rolü oynar. Şahmeran'ın bir cam kavanoza yerleştirilmesine 

ilişkin kodun açıklaması, bu motifin daha eski olmasından 

kaynaklanmaktadır. Semitik halkların (özellikle Arap masallarında) 
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mitolojik düşüncelerinin özelliği olan bu motif, Azerbaycan'ın 

mitolojik bilincine yabancıdır ve nedeni bilinmemektedir. Masala göre 

bu çelişkinin nedeni Şahmeran'ın kanının padişah için bir ilaç 

olmasıdır. Varsayılabilir ki yılan, kötü bir güç olduğu için iyinin 

gücünü temsil eden Hz.Süleyman tarafından cam bir kavanoza 

konmuştur. Bu mücadele, Hitit mitolojisindeki Yıldırım tanrısı ile 

İlluank arasındaki düşmanlığı anımsatmaktadır. İlluank, dirilişiyle 

kötülüğün mücadelesine devam ediyor. Şahmeran da cam kavanozdan 

kurtuldu ve totem dünya görüşü olarak konumunu kayb etti ve yer altı 

dünyasına geri gönderildi. Mitoloji araştırmalarında uyku bir fenomen 

olarak dikkat çeker. Mitin,  efsanenin yaratılmasında uyku bir 

sürecdir, masal, destansı ya da destan oluşumunda ise bir sebeptir. 

Mitte ve efsanede uykunun rolü o kadar gizli ki onu algılayamıyorsun. 

"Cüce'nin masalı"nda, bu gizlilik belli bir ölçüde "kim uykuda ve kim 

uyanık"  formülü ile korunur. İnisiyasyon sürecinde, masal kahramanı 

Cüce'nin ateş ruhundan kahramana dönüşme sürecinde uyku ana bir 

faktördür. Uyku, Cüceyle ilişkin mitin oluşumunda rol oynar. Ateşin 

ruhu gibi uyuyan ve bir cüce gibi uyanan masalın kahramanı, zeka, 

beceri ve her şeyin farkında olma gibi nitelikleri uykuda alıyor. Uyku 

küçük bir ölümdür, inisiyasyon ise ani bir ölüp dirilmedir. Mitte ikisi 

de birbirini tamamlar. Uykunun şartına göre Cüce'nin etkinliği ve yeri 

o dünyadadır. Bu nedenle mit, Cüce'nin o dünyadaki faaliyetlerini tarif 

etmelidir. Mitten masala geçişte, Cüce'nin etkinliği otomatik olarak bu 

dünyaya bağlanır. Bu nedenle uyku aracılığıyla yaratılan masallar iki 

gruba ayrılabilir: İlkin uykunun etkisiyle yaratılan masallar ve bu 

masalların olay örgüsü temelinde yeniden gelişen masallar. Birinci 

gruptaki masallar artefakt masallardır ve bunlara dayanan masallar 

için "Cüce'nin masalı"  örneklenebilir. Cüce hakkında mitin zihinden 

silindiğini düşünerek, masalın "kim uykuda ve kim uyanık" meşhur 

formülünü mitolojik bir modele dönüştürür ve cücenin karanlık dünya 

ile olan bağlantısına göre "Herkes uyanık, Cüce uykuda" formülünü 

alıyoruz. Uyanış bu dünya ile bağlantılıdır ve uyku ruhsal bir süreç 

olarak bu dünya ile bağlantılıdır. 

Uykunun kötü motivine uygun olarak Cüce'nin mitte de kötü bir 

ruha sahip olması gerekir. Güneşi absorbe etme motivi birçok mitte 

görülür. Masalda, Cüce'nin uyanık kalmasının nedeni ninesinin 

kendisi için yumurtadan pişirdiği gayganaktan kaynaklanıyor. 

Gayganak sarı, yuvarlak, yağda pişirilmiş ve Güneş'i simgeliyor. Ruhu 

kötü olan Cüce, her gayganak yediğinde sanki Güneş'i yutar. Bu 



460 | RAMİL ALİYEV 

 

 

tekrarlayan bir süreçtir. Güneşi yutan Cüce, sıcaktan sanki dirilmiş 

gibidir.  

Herkes uyurken uyku görebilir. Tasavvur ve gerçekte ışığın 

yayılımı (ışın emisyonu) hızlı, havadaki oksijen, sudaki kalsiyum 

yüksek, atmosferik basınç düşükse boyun uzun, ancak ışık seli kısa 

ise, havadaki oksijen, sudaki kalsiyum düşük, atmosferik basınç 

yüksekse boyun küçük olduğunu görebiliriz ve bu da ateşin ruhu 

olarak bedenlenen Cüce'yi yansıtır.  Bu işareti, "Oğuz Kağan" 

destanındaki ışık selinde tasvir edilen gri kurdun uyku sürecinde Ay 

Hanım'ın rahmine girmesinde de görüyoruz. 

Mitin aktarım özelliği uyku arketiplerinin yardımıyla icra 

ediliyor. Uykunun tekrarlayan doğası, arketip modellerinin benzerliği 

hakkında konuşmamızı sağlar. Modern uyku görme metinlerine 

bakarsak, bu uykuların yorumlanmasında benzerlikler olduğunu 

görürüz. 

İlkin uykular "gerçekliğinden" ayrıldığında mitolojik bir 

"gerçek" haline gelirler. Bu süreçte ilkel insanın ilkin tatasavvurunda 

görülen uyku, zamanının gerçekliğidir ve inançla ifade edilir. Bu 

gerçeklikten uzaklaşması onun için zordu. Uykulardaki inancın 

mitolojik inançlarla yer değiştirmesi, tarihsel bir süreçle mümkün 

olmuştur. Görülebileceği gibi, uykunun mite dönüşmesinin üzerinden 

uzun zaman geçti. Bu süreç, uykuların mistik gücü ile açıklanabilir. 

Mistisizm gerçeklikten uzak bir düşünme biçimidir. Bu mistisizm, 

mitin yaratılmasında da rol oynar. 

Uyku mekandır, zaman kavramı uykuda kaybolur, mekansal 

imgeler mitolojik imgelere, mistik-hayali imgelere dönüşür. Bir 

uykuda kaybedilen zaman mitolojik bir zamana dönüşür ve kaybedilen 

zamanın yerini mitolojik bir zaman alır. 

Uyku, insan bilincine tabi olmayan fizyolojik bir olgudur. 

Ruhun ikinci bir faaliyeti, fiziksel bedeni terk ettikten sonra 

akrabalarını olumlu ve olumsuz olaylara karşı uyarmak için uyku 

yoluyla bilgi iletmektir. Düşler aracılığıyla verilen bu bilgiler kelime 

materyaline dönüştürüldükten sonra sanatsal yorumla folklor metni 

biçimini alır. Bunu mit ve efsanelerin metinlerinde görebiliriz. 

Uykular mitlerin ve efsanelerin kaynağıdır. Antik insan uyurken 

serebral kortekste mit ve efsane modeli oluşturulur, orada mit ve 

efsane imgeleri şekillenir, gelecekteki mit ve efsanenin yapısı 

düşünceye aktarılır. 
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Gerçek uykular bir efsane yaratmada rol oynar, hayali uykular 

ve fanteziler, sanki uyuyormuş gibi sarhoş olma mitlerin 

yaratılmasında rol oynar. Mitlerin gerçek bir uyku ile bağlantılı olup 

olmadığını kesin olarak söylemek imkansızdır. Düşüncesi sarhoşluk, 

fantezi, romantizme kapılmak sürecinden geçer, sanki bir uykudaymış 

gibi uyanır, romantizmindeki hayali uykunun görüntüleri yarattığı 

mitin temeli olur. 

Uykunun zamanı orta zamandır. Efsanelerin bilincimizde gerçek 

zamanlı olarak ortaya çıkması, zaman-mekan ilişkileri ve zamandan 

zamana geçişler (arabuluculuk) sürecinde doğar. Efsane kahramanı, 

uykusunda arabuluculuktan geçer. Uyku, efsanelerde arabuluculuk, 

mitlerde enkarnasyon ve ataya dönüşün oluşması sürecinde psikolojik 

bir rol oynar. Bir hipotez olarak, hayattaki insanların arzuları 

neticesinde, bir şey hakkında çok düşünenlerin hayallarında 

hayvanlara, kuşlara ve insanlara dönüştüğü söylenebilir. Uykunun 

etkisi altında büyülü gücler olurlar, yarattıkları metnin baş 

kahramanna dönüşürler. Bu süreç uyku yoluyla ara buluculuktan 

geçerek gerçekleşir. Buna uygun şekilde  mit-şarkı, efsane-şarkı 

modelleri mitolojik düşüncede karşımıza çıkar. Uyku (ve düşünce), 

mit kahramanlarının reenkarnasyondan ve efsane kahramanlarının 

enkarnasyondan geçmelerinde aracıdır. Bu sürecin sonucunda 

efsanenin uyku modeli, mitin düşünce modeli oluşturulur. Uykuyla 

mit arasındaki bağlantıya bir örnek "Ekil-Bekil" mit-şarkısıdir. "Ekil 

Bekil" şarkısında olaylar uykuda gerçekleşiyor. Bu şarkıda anlatılan 

olaylar, eski bir avcı tarafından bir uykuda görülür. Avcı şiir metninde 

bu miti bir uykuda gördüğünü söylüyor. Yaygın olarak tek bedenli, iki 

sıfatlı ongun olarak anılan Ekil-Bekil isminin ünlü önündeki ünsüz 

sesin artırılmasıyla oluşması dikkat çekicidir. 

  Uyku bir araçtır, çünkü uyanma saatlerinde ölüp dirilme, 

enkarnasyon, reenkarnasyon yoktur. Efsaneler ve rivayetler arasındaki 

farklardan biri de efsanelerdeki imgelerin uykuda görülmesi ve bu 

olayların mit içinde gerçekleşmesidir. Böylece bu sürecin bir sonucu 

olarak efsanenin uyku modeli ve mitin uyku modeli düşüncede ortaya 

çıkar. Enformasyon aktarımı ile ilgili sonraki süreçlerde ortaya çıkan 

ilk efsaneler tamamen metne dönüştürülür ve kolektif yaratıcılık 

filtresinden geçer.  

Rüyalar folklor metinleri olmasına rağmen, kolektif yaratıcılık 

filtreden geçmez ve bireysel bir karaktere sahiptir ve diğer sözlü halk 
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sanatı örneklerinden sadece üslubu ile farklılık gösterir. Kolektif 

öncesi aşamanın özelliklerini korur. 
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ÇOCUK FOLKLORU 

 Her folklor örneği estetik zevkin geliştirilmesine hizmet ediyor. 

Folklorda estetiklik özel kategoridir. Estetik zevkin geliştirilmesinde 

çocuk folkloru da büyük önem taşıyor. Folklorun büyükler için ne 

derecede estetiğe sahip olması çocuklara da ait edilebilir. Estetik hem 

de terbiye ile ilgilidir. Çocuk folklorunun da çocukların terbiyesinde 

rolünün belirsizliği onun estetiklik derecesinden bağlıdır. Örneğin 

ninninin estetik güzelliği onun lirizminde, şiirsel olmasındadır, ifade 

ettiği manevi değerlerle ölçülüyor. 

 Çocuk folklorunun en zengin örnekleri lirik, epik ve dramatik 

üsluplar üzere kurulmuştur. Çocuk folklorunun oluşması, özellikleri, 

üslubu, şekli vb. özelliklerinin öğrenilmesi rus folklorçuluğunda 

bilimsel analizini almıştır. 

Çocuk folkloru göreceli bir kavramdır. Böyle folklor örneklerini 

de büyükler yaratıyor. Çocuk folkloru adı altında sistemleştirilen 

sanatsal yaratıcılık örneklerini ayırmak, janr özelliklerini incelemek, 

üsluplar üzere tayin etmek biraz sıkıntı yaratıyor. Örneğin, lirik 

üslupta oluşturulan çocuk folkloru türü basit özelliklere sahiptir, fakat 

çocuk oyunlarını hangi üsluba ait etmek, onun janr özelliklerini 

bulmak ise karmaşık  bir konudur. "Çocuklar kendi oyunlarına 

demokrasi ile başlarlar, herkes kendine bir ağıdır ve çok doğal olarak 

bu durumlarını çok saklamıyorlar ve monarşiye geçiyorlar. Onlardan 

kimse atikliği veya fiziksel gücü ile ya da çeşitli oyunları çok net 

bilmesi ve kendilerinin tertip ettiği küçük yasalarla ayrılıyorlar, 

diğerleri ona tabi olur ve oyun için gereken mutlak hakimiyet 

kuruyor" (Halikov F., 2001: 104). Çocuk oyunlarının özellikleri orada 

ilkel de olsa, dramatik unsurların olduğunu açıkça gösteriyor. Çocuk 

oyunları Azerbaycan folklorunda yaygındır. Bu yüzden oyunları 

ayırırken böyle kanaate varıyorlar ki, hem oyunlarla ilgili edebi 

metinler hem de bunlardan bakılmaksızın çocuk repertuarında ifa 

edilen örnekler vardır. 

Azerbaycan çocuk folklorunun her üç üslubunda çocuklar için 

janr sınıflandırmasını yapmak olur. Fakat çocuk janrlarında kendine 

özgünlük vardır. Onlara diğer janrlarda rastlamak mümkün değil. Bu 

nedenle çocuk folkloruna büyüklerin çocuklar için oluşturduğu folklor 

ve çocukların kendilerinin oluşturduğu folklor (bu ifade tam olarak 

söylenmese de, küçük içerikli metinlerin, çocuk oyunlarının içeriğini 

kapsadığı için şartı anlamda kullanıyoruz) gibi baka biliriz. Prof. A. 
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Nabiyev de V. P. Anikin’in sınıflamasına dayanarak çocuk folklorunu 

üç gruba ayırıyor: 

 1. Büyüklerin çocuklar için yarattığı örnekler; 

 2. Büyükler tarafından oluşmuş zamanla çocuk folkloruna 

dönüşen örnekler; 

 3. Çocukların kendileri tarafından yaratılmış örnekler (Nabiyev, 

A., 2009: 540). 

Çocuklar için oluşturulan örnekler içerisinde öyleleri vardır ki, 

onları şartı olarak çocuk folkloru adlandırıyorlar. Örneğin, ninniler, 

okşamalar anneler tarafından yavrularına okunan küçük hacimli 

türkülerdir. Bu tip türkülerin işlevi çocuğu terbiye etmek, onlara anne 

sevgisi, Vatan sevgisi vs. aşılamaktır. Rus araştırmacılarından N. İ. 

Kravtsov, S. G. Lazutin ise sadece çocukların kendileri tarafından 

oluşturulan ve ifa edilen sanatsal yaratıcılık örneklerini çocuk folkloru 

hesap ediyorlar. Bu görüşe birçok uzmanlar da ortak çıkarlar (N. P. 

Andreyev, V. İ. Çiçerov). 

Rus folklorunda "büyüklerin çocuklar için yarattığı örneklerin" 

çocuk folkloruna ait edilmesine G. S. Vinogradov, N. P. Andreyev, N. 

İ. Kravtsov, S. G. Lazutin itiraz ederek, ninnileri, okşamaları çocuk 

folkloru örneği yok, serbest yaratıcılık hesap ediyorlar. A. Nabiyev ise 

V. P. Anikinin yukarıdaki sınıfllamasını Azerbaycan çocuk folkloru 

için değerli sanarak onların karşılıklı öğrenilmesini önemli hesap 

ediyor ve yazıyor ki, büyüklerin çocuklar için yarattığı ninniler, 

okşamalar ve düzgülerde onları okşama duygusu göze çarpıyor. 

Azerbaycan çocuk folklorunda ikinci gruba ait olan büyükler 

tarafından yaranıp zamanla çocuk folkloruna dönüşen örnekler çok 

zaman birinci gruba ait edilerek büyüklerin çocuklar için yarattığı 

örnekleri geride bırakıyor. Nitekim ikinci oluşan örnekler büyükler 

için sıradanlaşıyor, çocuk tefekkürüne dahil oluyor. Çünkü böyle 

örnekler belirli gelişim aşamasında büyükler tarafından hayatı idrak 

etme sürecinde oluştuğundan, onların bilinçli faaliyeti sonucunda 

kendi ilk formunu kaybediyor, çocukların fiziksel, akli, zihni, manevi 

gelişmesini destekleyen örnekler gibi dilde kalıyor. Böylelerine 

sayılamalar, saygaclar, tekerlemeler, yanıltmacalar vs. örnek olabilir. 

Fakat dikkatle bakılırsa, büyüklerin çocuklar için yarattığı 

örneklerde çocuğun yaşına ve yaş psikolojisine uygun gelen 

stereotipler vardır. Ve belli bir zaman geçtikten sonra bu örnekler 

çocuk hafızasına geçiyor, ezberleniyor, belli amaçlar için kullanılıyor. 

Azerbaycan çocuk folklorunun tasnif edilmesinde de işte bu özellikler 
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esas alınarak onlara çocuk folkloru janrı gibi yaklaşıma önem veriyor. 

Böyle örneklere Azerbaycan folklorunda çok sayıda rastlanır, ninniler, 

okşamalar, ezizlemeler ve dilemeleri çıkarsak, düzgüler, yanıltmaçlar, 

tekerlemeler, sayımlar, bulmacalar büyükler tarafından yaratılsa da, 

onları yaşatan, ifa eden küçükler. Çünkü burada özne ve nesne 

ilişkileri vardır. Büyükler kendileri için ninni oluşturmamışlar, 

ninninin nesneyi çocuktur, bu fikri öbür janrların her biri için demek 

olur. Büyüklerin çocuklar için yarattığı bu örneklerde bir okşama 

duygusu, motifi vardır. Bu okşama arkasında ananın mı, bacının mı, 

babanın mı çocuğa sonsuz ilgisi, sevgisi, onu sağlıklı, mutlu, büyük ve 

güzel, akıllı ve şerefli görmek isteği yansımıştır. Çocukların yaş 

düzeyine uygun gelen folklor örnekleri içerisinde öyleleri vardır ki, 

onları janr özelliklerine göre tasnif ederken yukarıdaki dağılım 

değişiyor. Örneğin, oyun ve masallarda daha erken dönemlerle 

yaklaşma olduğundan çocuk tefekkürünü geliştirmek açısından ve 

çocuklar için önemine göre onları özel tasnif kategorisine dahil etmek 

gerekiyor. Bu da şundan ileri geliyor ki, insanlığın ilk çağlarındaki bu 

örnekler mitolojik edebiyatta adlandırıldığı gibi "çocukluk döneminin 

ürünü"dür. Bu, özellikle çocuk masallarına ait bir süreci yansıtır. 

"Çünkü bu örneklerde, özellikle oyun ve masal tiplerinde daha ilk 

izlenimlerin muhafaza edilmiş izleri göze çarpıyor. Bir zamanlar 

büyükler tarafından yarananlar belki de ilkel insanın kendisinin 

gelişim sürecinde yarattığı ilk türküler, masallar ve oyunlardır" 

(Nabiyev, A., 2000:  13). 

Tüm bunlara rağmen, erken çocuk folklorunun türleri içerisine 

yakın olan ninniler, okşamalar ve ezizlemeleri beşik türküleri adı 

altında sınıflandırmak mümkündür. "Beşik türkülerindeki ahenk ve 

ritimlerde millî düşüncenin ilk notaları, ladları vardır. Bu ünlemler 

altında eğitilen bebekler henüz gözünü açmamış, kahramanlık, saflık, 

doğruculuk, doğruluk gibi değerler sisteminin sedaları altında büyür, 

bu sesler sistemi çocuk karakterini oluşturuyor" (Nabiyev, A., 2000: 

12). 

 Çocuk folklorunun oluşma süreci iki yolla gelişiyor: 

 1. Düzensiz yaratıcılık süreci aracılığıyla. "Bu demektir ki, 

çocuk folklorunun bir takım örnekleri tespit emek ve oyun sürecinde 

ayrı ayrı çocuklar tarafından oyunun, yapılan işin genel ritmine, 

ahengine uygun oluşuyor, işte oracıkta çocuklar arasında yayılıyor, 

tekrar edilir. Tekrar sürecinde yeni yeni seçenekler düzeliyor ve 

böylece coşkun yaratıcılık süreci başlıyor" (Nabiyev, A., 2000: 16). 
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2. Düzenli yaratıcılık süreci aracılığıyla. İkinci geliş yolu 

bireysel yaratıcılıkla ilgilidir. Hayatta en çok sevilen, evselde insanları 

kapsayan hayvan, kuş, konu vs. hakkında bir kişinin koştuğu sanatsal 

örneğin cilalanarak herkes tarafından kabul edilen şekle bağlanması 

sonucunda ortaya çıkan örnekler çocuk folklorunun gelişmesinde 

önemli rol oynayabilir. Buraya çocuk şairlerinin şiirleri de dahil 

olabilir. 

 Çocuk folklorunda temel obje çocuktur, çocuk folklorunun 

özgün özellikleri, nesneyi, konusu vardır. Tüm bu özellikler onun janr 

oluşturma yeteneğini de ortaya çıkarmaya yardım ediyor. Janrlar ise 

lirik, epik ve dramatik üsluplar içinde şekillenir. Bu yöntemlerde 

oluşan janrlar birbirinden tamamen farklıdır, hem şekli yönden, üslup 

açısından hem de biçim bakımından janrları birbirinden kolaylıkla 

ayırmak olur. Çocuk folklorunda eski üsluplar yeni üslupları da 

yapabilmektedir. Lirik ve epik üslupda türler farklı tipte janrlar 

silsilesini oluşturuyor, dramatik üslubun janrları bir tip örnekleri 

kapsıyor. Bunlar, genellikle, oyunlardır. Epik üslupta ise janr yaratma 

zayıf hissediyor. Epik üslubun janr yaratma işlevi lirik ve dramatik 

üslup arasında ortak, ortak tutumun oluşması ile özelleşiyor, bu 

janrların özelliğine hem lirik hem de dramatik üslupta örnekler 

yaratma yeteneği dahildir. Bu tip janrın izlerini çocuk masallarının da 

içerisinde araya biliriz. Bu da şunu gösteriyor ki, çocuk folkloru 

janrları ile folklor janrları arasında karşılıklı ilişki de mevcuttur. 

Çocuk folkloru janrlarına büyük janrların içinde de rastlamak 

mümkündür. Örneğin, masalın içinde ninniye, okşamaya rastlanması 

janrlar arası ilişkiyi incelemek için yeterli olabilir. Masalın içinde 

istikrara kavuşan çocuk folkloru daha arkaik, ilkel izlenimi 

yansıttığından onun masaldan ayrılarak bağımsız bir janr olarak 

şekillenmesi ve büyükler tarafından yaranıp sonradan çocuk 

düşüncesine aktarıldığı tahmin edile bilir. "Çocuk folklorunun janr 

sistemi gösteriyor ki, genel halk sanatının türler sisteminde bir üreme 

kanuna uygunluğu mevcuttur" (Nabiyev, A., 2000: 20). Bu kanuna 

uygunluğu dikkate alarak, önce küçük içerikli metin - janrların 

oluşumunu, bir janrdan başka bir janrın üremesini, sonra onların 

birbirini asimile ederek, paralel yaşadıklarını, yeni janrların bu yolla 

oluşmasını görmek mümkün. Böylece janrlar zincirleme yolla birbirini 

ürede - ürede ağız edebiyatının janr sistemini oluşturmuşlardır. Bu 

nedenle ağız edebiyatının gelişim yollarını öğrenmek için küçük 

içerikli böyle metin - janrları araştırmaya teşvik etmek gerekir. Çünkü 
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ilkel insanların sanatsal bilinci ilk dönemlerde küçük boyutlu sanatsal 

parçaları yaratmaya muktedir olmuştur, sonradan karmaşık içerikli 

kelime ve ifadeler kullanılması uygulaması kendini göstermiştir. 

Böylece tahmin edile bilir ki, çocuk folklorunun birçok janrları 

zamanlar büyükler tarafından yaranıp sonradan çocuk düşüncesine 

verilmiştir (Nabiyev, A., 2000: 20). 

Azerbaycan çocuk folklorunun janrlarını birbirine bağlayan 

ilişkiler mevcuttur. Bu janrları gruplar halinde birleştirirsek, 

okşamalar, dilemeler, ezizlemeler ve ninnileri birbirine yakın, 

sayımları, çocuk şarkılarını, düzgüleri, acıtmacaları da birbirine yakın 

gruplar, yanıltmaçları, bilmeceleri ve çocuk masallarını bağımsız 

gruplar olarak ayırmak mümkündür. 

Azerbaycan çocuk folklorunun araştırıcısı gibi Azad Nabiyev, 

Kara Namazov, Zahid Halilov, Ramazan Gafarlı ve başkaları gösterile 

bilir. Bu araşdırmaçıların bilimsel çalışmalarında çocuk folklorunun 

nesnesi, örnekleri, janr, fikir, içerik özellikleri önemli yer tutuyor. 

Birçok araştırmalarda oyunlarla ilişkilendirilen, oyunlardan uzak ve 

oyunlar içinde alınan çocuk folklorunun birçok örneği janr özelliği 

dikkate alınmadan analiz edilmiştir. Azerbaycan çocuk folklorunun 

hem lirik, hem epik, hem de dramatik üsluplar üzere oluştuğunu, janr 

oluşturduğunu görüyoruz. Burasını da belirtmek gerekir ki, çocuk 

folklorunun janr içeriğini önce küçük içerikli metinler oluşturmuştur. 

Küçük içerikli metinler basit olduğuna göre onun anlaşılması kolay 

olmuştur. Zaman kesintisi sonucunda çocuk folkloru sanatsal 

tefekkürün geniş biçimleri ile zenginleşmiştir. 

İnsanlığın çocukluk çağı folklordan başlıyor. Halk folklorunu 

öğrene - öğrene yaşlanıyor. Bu yaşa dolma sürecinde folklor 

cilalanıyor, yaşlıların göğsünün destan olur. Onlar folklor örneklerini 

torunlarına konuştukça folklor da çocuklarla birlikte çocuklaşıyor, 

çocuğun hafızasında yeniden yaşamaya başlar. Anlatılan her bir 

folklor örneği çocuğun millî ruhda büyümesi için önemli şarttır. Bu 

bakımdan çocuk folklorunun da öğrenilmesi günün güncel 

konularından biridir. Azerbaycan'da da çocuk folklorunun 

öğrenilmesine XIX. Yüzyılın sonlarından başlanmıştır. Bu alanda ilk 

olarak A. O. Çernyayevskiy, F. Goçarli, M. Mahmutbeyov, F. 

Ağazade, R. Efendiyev, A. Sahhet, A. Şaik büyük çalışmalar 

yapmışlar. Bu dönemde çocuk folkloru malzemeleri toplanmış, 

"Okul", "Babayi-Emir", "Debistan", "Rahber" gibi dergilerde 

yayımlanmıştır. 1912 yılında F. Goçarli "Çocuklara hediye" kitabını 
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yayımlamıştı. Azerbaycan alimlerinden N. Seyidov, P. Efendiyev, V. 

Valiyev, A. Nabiyev, R. Gafarlı, S. Aslanov, S. Ahundova ve diğerleri 

çocuk folklorunun toplanması, yayını ve tetkik edilmesinde önemli 

çalışmalar yapmışlar. 

Okşamalar. Çocuk folklorunun janrları arasında en çok 

yayılmış da okşamalardır. Okşama çocuğu okşatmak, eğlendirmek 

amacını taşıyor. Bu yüzden janrın adı ile içeriği arasında çok büyük 

yakınlık vardır. Demek ki, bu küçük içerikli janrın temel fonksiyonu 

çocuğu okşatmak, onu eğlendirmektir. Janrın adı ile içeriği arasında 

da bir yakınlık vardır. Bu da ilginçtir ki, okşamalar çocuğun ta 

çağalığından başlamış belli yaş dönemine kadar farklı çeşitte 

okunuyor. 

  

 ...A tanrı bundan beş tane ver, 

 Gökte uçan kuşlara ver, 

 Yaşlı olmuş, kocalmışlara ver, 

 Evde kalmışlara ver.  

 (Nabiyev, A., 2009: 548) 

  

 - mısralarının okşama seciyesi metinin iç içeriğindedir. Bu 

metinde okşamanın nesneyi bebektir. Burada bebeğin yaşını 

belirlemek zordur. Ama şiir parçasında okşanan çocuğun birkaç aylık 

olduğu görülüyor. Ayrıca 

  

 Atın tutun bu yavrunu, 

 Şekere katın bu yavrunu, 

 Babası eve geldiğinde 

 Çayına katın bu yavrunu.  

(Nabiyev, A., 2000: 549) 

  

 - okşaması da okşanan bebeğin yeni aile için ne kadar sevinç 

getirdiğini gösteriyor. Bu şiirden bu yavrunun taze ailenin ilgi de 

olduğu belli oluyor. 

 Okşamaların çocuğun belli aylıklarında denilen formları, 

örneğin kendime makamında, dil açmak makamında söylenen 

biçimleri de birbirinden farklıdır. Ama anne için okşamaların hiçbir 

yaş farkı yoktur, onun için de okşamalarda yaş sınırı koymak olmuyor. 

Ancak okşamaları türüne göre ayırmak mümkündür. 
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 Çocuk folklorunda okşamalarla yas törenindeki beyazı - 

okşama anlamdaş saf teşkil etmektedir. Onların arasında bazı 

farkların, içerik farklarının de olması mümkündür. Ayrıca, 

okşamaların anlamdaş safları de vardır. Okşamaların anlamdaş 

sırasında dilemeleri, azizlemeleri belirtebiliriz. Onların arasında 

anlam farkı dikkati çekmediğinden okşama metnine azizleme gibi 

yaklaşmak olur. Ancak dilemelerin öyle örneklerine rastlamak oluyor 

ki, tipine göre, yaşa göre onu da bu diziden ayırmak gerekir. Örneğin, 

 

Altında halı, 

 Çalıyor kemençe, 

 On tane tepsi 

 Gelir kızım için.  

(Nabiyev, A., 2000: 551) 

  

 - mısralarındaki dileme kız çocuğunun belirli yaşa dolması, ona 

elçilerin gelmesi, tepsi getirmesi, gelin göçmesi dilenir. 

 Dilemelerin en yaygın tipinde de nesne ile özne arasındaki 

ilişkide annenin isteği tasvir ediliyor, yani dilin semantik yükü 

annenin arzusunun sunulmasında yansımaktadır. Örneğin, 

  

 Çektim cefasını, 

 Gördüm sefasını. 

 Büyütüp bunu 

 Görüm sefasını.  

 (Nabiyev, A., 2000: 551) 

  

 - derken genç anne emeğinin boşa gitmeyeceğine inanıyor. 

Azizlemelerde de aynı süreci gözlemliyoruz. Azizleme 

metinlerinde de bebek okşadılır, azizlenir. Azizlemelerin 

anlambiliminde okşamaların anlam yükü görünüyor, ancak 

azizlemelerdeki anlam - azizlenmek özelliği daha fazladır. Bununla 

birlikte bu parçaları birbirinden ayırmak zordur. Bu nedenle onları 

anlamdaş safta vermek daha uygundur. 

 Ninniler. Azerbaycan halkının evsel türküleri bitip - tükenmez. 

Onlardan biri de beşik türküleridir, geçmişte evlenen kızların beşik 

türkülerini, ninnileri bilmesi daha önem taşıyormuş. Bayatılarda 

olduğu gibi, ninnilerde de genç anne kendi acısını, aşkını, samimi 

duygularını hazin musiki ahengi ile yavrusuna veriyordu. Şimdi 
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psikologlar tayin etmişler ki, anne ninnisi ile büyüyen bebeklerin 

hepsinde yüksek ahlaki nitelikler, asil duygular, vatanseverlik vs. 

avantaj teşkil ediyor. Çünkü genç anne kendi ninnisinde yavrusuna bu 

özellikleri aşılayan duygularını veriyor. Bu ninniyi hep duyan yavru 

nasıl vatansever olmasın: 

  

 Evinde, eşiğinde, 

 Uyu, kuzum, beşiğinde. 

 Bir ben, bir de dan yıldızı, 

 Durduk keşiğinde.  

(Aliyev, R., 2009: 247) 

 

M. Hekimov belirtiyor ki, yeni doğmuş bebek annesinin 

okuduğu ninnilerin içeriğini bizim anladığımız kadar anlamıyor. Fakat 

anne karnından doğal imkânlarla gelen, ışıklı dünyaya gözlerini açan 

bebek kuşkusuz annenin ninninin hazinliyin, okşamanın, müzikal 

uyumun etkisi altında yatıyor. Layla metinlerinin yapısına önem 

verirsek, burada da hecelerin sayısı, kafiye sistemi bayatılarda olduğu 

gibidir. 

 Bunlardan farklı olmayarak, ninniler da çocuk folklorunun lirik 

üslupta oluşan, duygusal etkiye sahip olan, yeni doğan ve belli bir 

yaşa kadar çocukları yatırınca annenin lirik duygularını terennüm eden 

sanatsal mısralarla zengindir. Çocuk folklorunda en önemli janrlardan 

biri, belki de birincisi, ninniler. Ninniler türk halklarının folklorunda 

yaygın janrdır. Ninniler beşik başında okunan hazin türküler. Ninniler 

o kadar hazin oluyor ki, anne bu etkiden kopa bilmiyor, hatta emek 

sürecinde halı dokurken, inek sağarken, yün yaparken ninni söylemeyi 

unutmuyor. 

Ulusal bütünlük bu ninnilerin temel şartıdır, hem de onlarda 

millî sanatsal motif ve millî renk güçlü etki yaratıyor. Ninnilerin 

bayatı kalıbında yaratıldığını da belirtmek gerekir. Ninnilerin 

nekaratlarındaki tekrarlar, söz ve ses sistemlerinin belli bir ahenk ve 

ritme karışması, yer değişmesi, yerine vs. ninnilerin ayrıca 

öğrenilmesine özgünlük veriyor. 

 Hatta ninnileri ifade ettiği içeriğe göre de gruplara ayırmak 

mümkündür. Ninniler özel ritim ve ses tonuyla söylenen şarkılardır. 

Ninnilerin somut mekan ve zaman içinde okunması uykunun 

fizyolojik süreç olarak yaşanmasında önemli bir faktördür. Gecenin 

sessizliğinde söylenen ninni bebeğe uyku getirir. Anne ninnisinde 
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bebeğine "kendi canını kurban" diyor. Anne ile yavru arasındaki 

görünmez bağlarla bağlantı kuruluyor. Bebek annesine "emin olarak" 

uykuya dalıyor. Doğan çocuklarda korku adlı bir duygu vardır, o, 

çabuk çabuk yüksek sesten irkiliyor. Bu nedenle de annesinin "sen 

uyu, ben çekim nöbetin, laylay" demesine ihtiyaç hissediyor. 

Ninnilerin janr özellikleri. Ninnilerin tür özellikleri onların 

performansları sırasında ortaya çıkar. Bunlar: 

1. Performans durumu ve mekan (işte yatmadan önceki süreç, 

yani uykuya hazırlık, beşiği salınlama, bebeği uyutma, mekanı 

hazırlama); 

2. Performans özellikleri (ses cazibesi, tonlama, şarkı stili, ses 

seviyesi, tempo ve melodi) 

3. Ninnilerin perfomansı icrası sırasında özel işlevsel şiirsel 

formüllerin, içerik, motif, huylanış ve sembollerin kullanılması. 

(Головин, В. В., 2000: 203) 

Bu özellikler arasında performans durumu, janrı belirleyen ana 

özelliktir. Bunun nedeni, ninni sırasında bebek bir durumdan (uyanık) 

diğerine (uyku) geçtiğinde uykuya dalma sürecinin sona ermesidir. 

Ninnilerin grupları uyutmalar, eğlendirmeler, arzu etmek ve 

benzetmelerdir (Gafarlı, R., 2013: 149). 

Ninniler eski dönemlerde beşik türküsü gibi ifa edilmiştir. A. 

Nabiyev ninni janrının eski dönemlerde "bayat" kelimesinin yer 

edicisi olduğunu, türkü anlamına gelmesini, ninnilerin bayatılardan 

daha önce şifahi konuşmada mevcut olduğunu söylüyor. "Bayatı 

demek, bayatlamak eskilerde okumak, türkü anlamında kullanılmıştır" 

(Nabiyev, A., 2000: 27). Halk arasında "layla (ninni) çağırmak" 

ifadesiyle "bayatı çağırma"ğın üst - üste düşmesi bu yakınlığın 

formalite nitelik taşımadığını gösteriyor. Fakat üslubi anlarda bu iki 

dil olgusunun birbirinden ayrılması, aralarında muhteva farkının 

oluşması onların geliş yollarını da ayırmıştır. A. Nabiyev hem bayatı 

kelimesinin etimolojisinin açılmasında, hem de ninni kelimesinin 

anlamının incelenmesinde önemli bir detayı gösteriyor. O, rus 

folklorcusu V. A. Vasilenkoya dayanarak yazıyor ki, beşik 

türkülerinin ikinci adı - bayki eski rus dilindeki "баят", yani 

konuşmak, söylemek kelimesinden türemiştir. "Bayat" fiili canlı rusça 

XVII. Yüzyıla kadar yaşamış, sonra ise "konuşmak", "nakletmek" fiili 

ile yer almıştır (Nabiyev, A., 2009: 552). Bu mantıktan yola çıkan A. 

Nabiyev "bayatı" adının da bayatı demek, bayatlamak fiilinin halk 

arasında eskilerde "türkü okumak" anlamına geldiğini, "bayatlama" 
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kelimesinin aynı zamanda okşama, ezizleme, ninni anlamında kabul 

edildiğini, 7'lik şiirin oluşmasına kadar beşik türkülerinin Azerbaycan 

folklor yaratıcılığında 4 - 5, 7 heceli ninnilerin yayılmasını yazıyor. 

 Sayılamalar. Çocuk folklorunda dikkat çeken janrlardan biri de 

sayılamalardır. Çocuk sayımları ilkin tefekkürün yarattığı şiirsel 

biçimdir. Sayılamaların aracılığıyla hayvanları özel sembollerle sayan 

ecdatlarımız rakamların şiirsel özelliklerini, ifade ettiği anlamları, 

çocuk belleğinin geliştirilmesindeki rolünü topladığı metinler 

temelinde vermiştir. 

En ilkel çağlarda eski insanlar sayısı öğrenene kadar 

kendilerinin sanatsal düşüncesinin olanaklarından yararlanarak doğada 

karşılaştıkları şeyleri parmakla hesaplamayı öğreniyorlardı. Sonradan 

insanlar sayı sistemini tam benimsedikten sonra şiirselleştirdirleri 

doğadaki eşyaların, herhangi bir nesnelerin şiirsel adını ilkel sayı 

üretmede kullandıktan sonra da ona kayıtsız kalmamış, çeşitli amaçlar 

için kullanmaya çalışmışlardır. Sayıların şiirselleştirilmesi ritüel 

niteliğindeki oyunlarda sayımda kullanımına ilk nedenlerden biri 

olarak bakmağa olanak sağlıyor. Örneğin, ilk insanlar parmaklarının 

sayısını 

  

 Baş parmak 

 Başala parmak 

 Uzun Hacı 

 Kıl turacı 

 Küçük abla  

(Nabiyev, A., 2009: 554) 

  

 - demekle birbirinden ayıra biliyorlardı. Böylece parmaklara ölçüsüne 

göre isim verilmesi onun şiirsel adı ile uyumlaştırılmıştır. 

Metinden görünüyor ki, ilkel insanlar ilk dönemlerde birden 

beşe kadar sayımyı öğrenmişlerdir. Diğer bir sayımda matematiksel 

amellerin ilkel tefekkürde şiirsel sözlerle işaretlenmesi bildirilir. 

Örneğin, 

  

 Bu vurdu (çıkma veya vurma) 

 Bu tuttu (vurma veya toplama) 

 Bu pişirdi (toplama veya çıkma) 

 Bu yedi (bölme ve bölünme) 

 Vay - bebeğe kalmadı (sıfır)  
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 (Türküler. Inançlar. Alkışlar, 1988: 109) 

  

- mısralarının şiirsel kalıpları aracılığıyla 4 matematiksel amelin 

sonucunun sıfıra eşit olduğu görülüyor: (1-1) ∙ (1 + 1) : 1= 0 veya 11 + 

1-1:1 = 0. 

 Dikkate alındığında rakamlarla ifade edilen sayının şiirsel 

metninin matematiksel mitoloji için değerli materyaller verdiğini 

görüyoruz. Yine metne başvuralım: 

 

 Bir iki                 Yedi sekiz 

 Bildirki                Firangiz 

 Üç dört               Kurmadı 

 Kapıyı kapat       Kırmızı don  

 Beş altı 

 Taş altı 

                     (Nabiyev, A., 2009: 555) 

  

 Görüldüğü gibi bu şiirsel metinde sayılar koşalanmıştır. Bir - iki 

bildirki, yani eski içeriğini veriyor, üç - dört - ilk insanlar 4'e kadar 

rahat saya bilmişler - kapıyı kapat sembolü ile bu rakamların hafızada 

kolay olduğunu anlamışlar. Beş-altı zor anlaşılmıştır - yani taş 

altındadır. Yedi-sekiz rakamı Firengiz adı ile kafiye edilip, dokuz - on 

ise kızımızı done eşittir, burada mecazi anlam duyulur. Bir güneş 

devrinin yuvarlak olarak 9 noktasından 10'de noktaya çıkışı olduğunda 

ateşli kürede sıcaklık artacak, Yer küresi kırmızı ateşe bürünecektir. 

Şiirsel metindeki çift rakamlar ilk sayılardaki sembollerle doğrudan 

ilgilidir. "Sonradan bütün bu sembolik manalar unutulmuş, fakat 

oluşan şiirsel parçalar çocuk folklorunda sayımlar gibi yaşamıştır" 

(Nabiyev, A., 2000: 31). Prof. Dr. Azad Nabiyev yazıyor ki, 

sayılamalar da rastladığımız "bir-iki bildirki", "üç-dört kapıyı kapa" 

kavramları da bu izlenimlerle ilgili oluşmuştur. 

Sayılamalar da sayıların mecazi ifadelerle sıralanmasını başka 

bir yorumda da yorumlamak mümkün. Bu da ilk insanın kendi 

ürününü, ineğini, koyununu vs. sayarken onu kötü gözden, şer 

güçlerden korumak, onları aldatmak amacıyla yaptığı sanatsal 

priyomudur. Ürünün sayısı arttıkça insanla doğa arasında böyle bir 

"uzlaşma" onun sanatsal hayalinin ürünü gibi alt bilincinden başka bir 

şey değildir: Doksan bir topraktır, doksan iki yapraktır, doksan üç - 

addır, doksan dört ateştir, doksan beş baladır, doksan altı beladır, 
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doksan yedi dünyadı, doksan sekiz röyadı, doksan dokuz sestir, yüz 

yeter (Nabiyev, A., 2000: 31). 

A. Nabiyev koşalaştırma yoluyla oluşturulan sayımların ikili 

karakterini gösteriyor. "Birincisi şudur ki, daha eskilerden insanlar 

sayı sistemini öğrenmek amacıyla sayımları yaratmışlar. Farklı sayı 

sistemlerini, daha doğrusu rakamları akılda tutmak için bu rakamların 

arkasına doğadaki bazı eşyalar eklenmiş ve böylece insanın tefekkür 

sınırlarının genişlemesi yoluyla sayı sistemleri hafızalarda 

saklanmıştır" (Nabiyev, A., 2000: 32 - 33). 

 Sayımların karakteristik özelliği şu ki, ondan belli oyunlarda 

kullanılıyor. Oyunda çocuklardan kimi ise çıktaş etmek istediklerinde 

şiirsel sembolik sayılamalardan kullanılır. Son sembol devrede kime 

düşse o çıkıyor. Sayımların belleğin geliştirilmesinde büyük rolü 

vardır. Oyun dahili sayımda çocukların belleğini doğadaki eşyaların 

özellikleri hakkında bilgi sahibi yapmak amacı güdülüyor. 

 Azerbaycan çocuk folklorunda sayılamaların öğrenilmesi çocuk 

tefekkürünün nelere kadir olduğunu araştırmakta çok önemli olabilir. 

Sayılamalar sayılarla bağlıdır. İlkel insanlar sayım aracılığıyla 

doğadaki konuların sayısını, rengini, boyutunu, kalitesini vs. belirler, 

bu zaman sözün şiirsel olanaklarından istifade ediyorlardı. Özel 

mecazlar sistemi aracılığıyla sayılamalar sanatsal şekil alıyor, hem de 

matematiksel değer kazanıyordu. Örneğin çocuk parmaklarını sayınca 

serçe parmağı ile "bu vurdu", gelin parmağı ile "bu tuttu", orta 

parmakla "bu pişirdi", işaret parmağı ile "bu yedi" diyorsa, beşinci 

parmağa hiçbir şeyin kalmaması eski insanların ilkel matematiksel 

tefekküründe 1 + 2 + 3 + 4'den sonra yeni işaretin sıfır olmasını ve 

matematiksel sırayla artmasını gösteriyor (4=0, 5=1 ve 9=0, 10=1). 

Sayılamalardan çocukların belleğini güçlendirmek için kullanırlar. 

Sayılamalarda parmaklara isim konulması eski türklerde kullanılan 

terim - ıstılahların ilk özelliklerindendir. Dört parmağa isim 

koyduktan sonra 5 rakamının "el" sözü ile işaret etmesi 10-luk, 20'lik 

sayı sisteminde karmaşık  sayıların ifade edilmesinde ileriye doğru bir 

atılımdır. Sayılamalarda birden beşe kadar olan rakamlar yeni anlam 

renklerine uygun isimlerle adlandırılıyor, beşinci - serçe parmağın 

balaca olmasından konuşma yapıp onu "bebek", iş yapma kabiliyeti 

olmayan çocuk hesap ediyorlar. 

Ayrıca eşyaların sayılmasında rakamların koşalaştırılması 

sisteminden de kullanılır. Çift rakamın sonuncusunun kafiye ve 

ritmine uygun olarak gelen kelime de bu ritme uyuyor, tesislerin 
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sembol değeri kazanmasına hizmet ediyor. Örneğin, bir-iki belli 

sayısından sonra gelen kelime ikinci rakama kafiye olarak onun 

tayinine dönüşüyor, üç-dört belli sayısından sonraki kelime hareketin 

tamamlanmasını ifade ediyor. Bu yolla çocuğa sayıyla başka kelime 

grupları arasındaki iletişiminin sürekliliği anlatılır. Aynı zamanda 

sayımda başka - başka adlardan kullanılması sayıların magik 

karakterinden haber verir. Örneğin evselde tavukları, onların 

yumurtalarını saymıyorlar. Bunun tavuğa, yumurtaya aksi etki 

edeceğini düşünürler (tavuklar öle bilir, yumurtadan kesile bilir vb). 

Sayıların sembollerle ifade edilmesi çocuk folklorunda sayım adlı 

küçük bir janrın temelini oluşturmuştur. 

Sayılamalarla ilgili matematiksel tefekkürde sağdan sola sayım 

veya rakamların yukarı hadden düşük hadde kadar sayılması ilkesine 

ise oyunlarda rastlanıyor. Örneğin böyle bir sayım - oyunu ele alalım. 

On dört çocuk oyunda katılıyor. Oyunbaşı onları oyundan çıktaş 

etmek için simge - sayılardan kullanıyor: İğne - iğne (1), ucu düğme 

(2), bal ballıca (3), ballı keçi (4), çam ağacı (5), şatır keçi (6), ceviz 

ağacı (7), uyuz keçi (8), atıl (9), atıl (10), yarıl (11), kurtul (12), su iç 

(13), kurtul (14) diyerek parmağını kime işaret ediyorsa, o çıkmış 

oluyor, her defasında devre kapandığında son sayın işaret ettiği 

oyuncu oyundan çıkar. Böylece oyuncular 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8... bu 

şekilde azalıyor. 

Düzgüler. Çocuk tabiatına yakınlığına göre seçilen janrlardan 

biri de düzgülerdir. Araştırmacılar düzgülerin ilk halk şiiri olarak 

şekillendiğini belirtiyor. Düzgülerde de temel özellik ritm, aliterasyon, 

ahenktir. Bu metinlerde teşbih ve benzetmelerden, yalanlardan 

kullanarak gerçekle çelişki karşılaştırılıyor. 

 Sözlü halk şiirinde düzgüler ilk edebi metinler gibi değerlidir. 

Düzgülerde somut anlam, imaj, arsa olmasa da, bilgi açısından eski 

insanların doğaya yaklaşımını, ilkin emek sürecinin özelliklerini 

görüyoruz. Hem de düzgüler emek sürecinin başlangıcında emeğin 

ağırlığını unutmaya hizmet eden şiir türü olarak değerlendirilir. 

Düzgülerin söylenmesinde bir anlamsızlık, hece vezninin bozulması 

da hissedilmektedir. Mısralar arasında anlam, içerik yakınlığı yok vs. 

A. Nabiyev masalın başında denilen pişrovları da düzgüler arasına 

ekliyor ve belirtiyor ki, böyle düzgülerde şiirsellikle birlikte, yalan 

unsuru da çok güçlüdür. O, böyle metinlerin şiirsel üslupta söylenmiş 

yalanlar temelinde oluştuğunu tahmin ediyor. Örneğin, masalın 

başında değilmiş "hamam hamam içinde, kalbur saman içinde" 
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mısralarını yalan öğeleri üzerine kurulmuş metin tipi gibi düzgü 

adlandırıyor. Düzgülerin çoğunluğunda ilkel insanların kozmogonik 

görüşlerinin şiirsel idraki tasvir ediliyor. Örneğin, "Üşüdüm, ha 

üşüdüm" düzgüsünde evren tasavvurların projeksiyonu insanın 

kendisinin şiirsel karakteri aracılığıyla idrak ediliyor. O, düzgüde 

dünyanın imaja dönüştürülmüş manzarasını görüyor, onun 

bileşenlerinin birbiriyle ilişkide olduğunu müşahede eder. İnsan 

kendini düzgü aracılığıyla orada tasvir edilen süreçlerin katılımcısı 

hesap ediyor. Ancak pişrovların sıralanmasında insan - düzgü ilişkileri 

insan - uzay - zaman - mekan ilişkileri şeklinde daha da 

canlandırılıyor. Burada motif zamana ve mekana tabi edilir. A. 

Nabiyev insan ve zaman-mekan ilişkilerini bu düzgüde (pişrovda) 

"hamam hamam içinde" (zaman) "kalbur saman içinde" (mekan), 

"deve berberlik eyler" (beşer), "eski hamam içinde" (zaman ve 

mekanın kavşağı) gibi ayırarak bu ilişkileri bağlı bileşenler ("hamam 

hamam içinde", "eski hamam içinde" öğeleri) olarak değerlendiriyor. 

İletişimsiz bileşenler ise (ilk bakışta alakasız görünüyor, ama kalburun 

dairevi olması dünyayı, evreni, saman ise insanları gösteriyor ve 

burada insan - uzay ilişkileri vardır) alt şuurdaki "kalbur saman 

içinde" ifadesinde karşıtlığın, zıtlığın mevcut olmasında (aslında 

saman kalburun içinde olur) duyulur, ara bileşenin ("deve berberlik 

eyler") mantığı ise insanlığın bu fani dünyada imgeye dönüşmüş 

formunu, karakterini ve düzeyini gösteriyor. A. Nabiyev kendisi de 

belirtiyor ki, düzgülerde bazı durumlarda iletişimli ve ara bileşenler 

katılım etmiyor, sadece iletişimsiz bileşenlerin temelinde yalan 

unsuruna dayanan düzgü metni oluşuyor. Buradan şu sonuca 

varabiliriz ki, her üç bileşenin katılımı ile düzelen düzgüler yalanı 

yansıtmakla birlikte en kamil şiirsel metne dönüşüyorlar.  

Acıtmalar (alay etme). Çocukların dünya görüşüne olumlu 

etkileyen janrlardan biri de acıtmalardır. Bu janrın özelliği, karşı tarafı 

hem kızdırmak, hem de çocukların erudisiyasını geliştirmektir. Bu 

çocuk oyunu halk arasında o kadar yaygındır ki, hatta bazen cambaz 

oyunlarının başında da izleyicileri eğlendirmek için öngörülüyor, oyun 

başlamadan önce iki esprili çocuk meydanda söyleşiyor. Onlar önce 

rakamlarla çekişip tartışıyorlar, sonra ise sıradan kelimelere 

geçiyorlar, kim cevap bulamıyor, o, yenilmiş sayılır. Örneğin, 

çocuğun biri diyor: 
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- Denen bir. 

- Bir. 

- Yere gir. 

- Denen beş. 

- Beş. 

- Yeri eş. (Nabiyev, A., 2009: 562) 

  

 Acıtmanın bir özelliği de karşısındakini alay etmektir. A. 

Nabiyev'in kayda aldığı metinlerde karşı karşıya çekişip tartışma yok, 

orada kimlerin negatif huylarını alay bırakma girişimi seziliyor. 

Örneğin "Fatma, Tükezban, Ziba bir can. Tükezban küfreder, Fatma 

övünür. Gülnise şerci, Fatma haberci" acıtmasında kadınların karakteri 

açılıyor. Bu tür acıtmalar eğitici önem taşıyor. Acıtmaların arasında 

şiirsel dile getirilen örnekler de vardır. Aşağıdaki örneğe bakalım. 

 Hasanağa,                 Kendisi yemedi, 

 Doldu silaha             Verdi misafire. 

 Bindi ulağa.              Konuk yemedi, 

 Gitti bahçeye.           Düşürdü yağa. 

 Bir kuş vurdu.           Kendisi telledi, 

 Başını kesti,              Düştü yatağa.  

(Nabiyev, A., 2009: 563) 

  

 Bu acıtmada bir şahsın alay bırakılmasından bahsediliyor. Hece 

vezninin (4 ve 5'lik) eski biçiminde oluşan bu parçada kafiye sistemi 

başından sonuna kadar aynı seslerin ritmik tekrarı yoluyla aliterasyon 

ediliyor. 

Çocuk türküleri. Hem çocuk folklorunda, hem de genel olarak, 

folklorda çocuk türküsü kendisinin spesifik özellikleriyle diğer küçük 

içerikli metinlerden ayrılır. Örneğin, çocuk türkülerine melodiklik 

açıdan bakarsak, bu türkülerde olan melodini, müzikliği başka 

janrlarda göre bilmiyoruz, hatta çocuk türkülerinin melodisini böyle 

janrlara uygularsak, yine hazinliyin, müzikliğin, örneğin, acıtmada 

alınmadığını görürüz. Çocuk türkülerinde müzikliğin şiirin içinde 

olduğunu müşahede edebiliriz. A. Nabiyev de çocuk türkülerindeki 

ahengin, ritmin, müziğin düzgülerden gelebileceğini göstererek, düzgü 

metninin basitleşerek sade şarkı haline dönüştüğünü kanıtlıyor. 

Azerbaycan çocuk türkülerinin tarihi gelişimi, onun hangi 

janrlardan türiye bilmesi ve hangi ritüelin, törenin yönetiminde 

okunduğu hakta yazarın kanaatleri oldukça ilginçtir. O gösteriyor ki, 
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şimdi çocuk türküleri olarak nitelendirilen bazı türküler koro şeklinde 

rivayet ve olayların arasında okunurdu. Hatta düğün töreninde gelinin 

başına toplanan kızlar onun başına gelen komik hikâyeni şiire 

dönüştürerek okurlardı. "Küçük bacılar bu tesadüfleri terennüm eden 

nağmeleri uzun süre dilinde ezbere eder, bazı durumlarda ise onları 

koro halinde okurlardı" (Nabiyev, A., 2000: 46). Örneğin, 

 

 Ayza - ayza Nergiz'e,         Sabah şafak'ın saçınca 

 Çeyizin al gel bize.            Yiğitler yel atında. 

 Bizden gidelim Tebriz'e.    Sevdanın kanadında 

 Tebriz harap olup, gel.       Demirci'nin bağından 

 Demir tarak olup, gel.        Kızları odasından 

 Demirci'nin kızları             Ayza - ayza Nergiz'e 

 Yolda kaldı gözleri.           Götürdüler Tebriz'e. 

 Güneş gözün açınca 

 (Nabiyev, A., 2009: 566) 

  

- türküsü demirci'nin kızlarının gece iken Tebriz'e kaçırılmasından 

bahseder. Türküdeki olay genç kızların başına gelse de, o çocuk 

diliyle tasvir edilir. Yani demirci'nin küçük kızı ablasının Tebriz'e 

kaçırılmasını çocuk dili ile nakletmektedir. Çocuk türkülerinin 

yayılma alanı da geniştir. 

O, düğün türküleri ile tipolojik açıdan uyum oluşturuyor. Hatta 

hayvanlar hakkındaki masallarda rastlanan türküler ile çocuk türküleri 

arasında çocuk zihnini geliştirmek açısından, hem de biçim 

özelliklerine göre bir yaklaşma görünüyor. A. Nabiyev "Tilki" 

türküsünü bu açıdan değerlendiriyor, hayvanların bazı alametleri ile 

ilgili türküde verilen bilgilerin çocuklar için gerekli olduğunu yazıyor 

(Nabiyev, A., 2000: 47). Bu türküde tilkinin sinsi, saksağanın 

ispiyoncu, ala karganın tellal, yılanın kamçı, ayının aptal olduğu 

çocuğa anlatılıyor. 

Çocuk şairleri bile böyle şarkılar yaratır. Köpekler, kediler, 

horozlar, tavuklar, tavşanlar vb. çocukların yaşlarına göre övülür. 

Abdulla Şaik'in çocuklar için yazdığı şiirler şarkı tipindedir. Yazarın 

"Horoz" şiirini analiz eden A. Nabiyev, bu tür şarkıların tipolojik bir 

özelliği olarak horozun özelliklerinin ve niteliklerinin çocuklara 

açıklandığını, çocuklarda samimi duygular yarattığını ve ana 

güdüsünden yeni bir şiir yaratıldığını göstermektedir. Yazar 
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Geliyordum köyden 

Ses geldi barajdan 

Ağız kemikten 

Sakallı etten.  

(Nabiyev, A., 2009: 568) 

- şiirinin önce bir şarkı olarak, sonra bir bilmece biçimine 

düşmesini (bir hipotez olarak) öne sürüyor. "Çocuk şarkısının 

metninin terennüm nesnesinin ayırt edici özellikleriyle kontrastı, 

metni bir bilmece haline getirdi" (Nabiyev, A., 2000: 49). Ancak, tüm 

çocuk şarkıları bilmeceye dönüştürülemez. "Civcivlerim", "Bayan 

Pispisa", "Fare Solub Bey" gibi çocuklar arasında popüler olan 

şarkılar, belki arkaik olamadıkları için bir bilmece olamaz. Bu yüzden, 

bu tür şarkılar arkaik olmalı, hatta unutulmalı ve şarkıdaki motif bir 

bilmece motifine dönüşmelidir. Böyle bir sürecin gerçekleşmesi için 

büyük miktarda zaman gerekir. 

Bilmeceler. Azerbaycan çocuk folklorunun janrlarından biri de 

bilmeceler. Gerçek hayat gerçekleri bilmece janrının yaratılmasında 

rol oynar. Bilmeceler çocuğun zihinsel gelişiminde çok önemli bir rol 

oynamaktadır. Bilmeceler, dinamik bir sözlü yaratıcılık türü gibi 

cilalanarak hatıralarda yaşarlar. Bilmece metni semboliktir. Metin, 

bilmece cevabının ana özelliklerini sembol alametleri olarak listeler. 

Bilmecelerin bazıları lirik bir tarzda yazılmıştır, ancak onun 

destansı tarzı da yaygındır. Bu tarzlardan hangisinin önce geldiğini 

kesin olarak söylemek zor. Genel olarak, bilmecenin yarandığı zaman 

hakkında yorum yapmak haklı değildir. Bununla birlikte, bilmecenin 

sembolik bağlantısına dayanarak, falcılar, öngörücü ve büyücüler 

(cadılar) belirli sembollerle kayıp nesneleri bulabilir ve bilmece 

türünün ortaya çıkmasında özel bir aşama olarak hizmetlerini 

övebilirler. Böylece, büyücünün zihni tarafından bulunacak ve ifade 

edilecek nesnenin sembolizmi daha sonra bu nesnenin özellikleri 

olarak algılanabilir ve yayılabilir. Ancak bu, tüm bilmecelerin bu 

şekilde yaratıldığı ve yayıldığı anlamına gelmez, ancak semböl 

bilmecenin ana özelliği olmaya devam eder. Diğer türler gibi, 

bilmeceler ilk önce yetişkinler tarafından kullanıldı ve daha sonra 

doğal süreçlerin bir sonucu olarak çocuk folklorunun ana janrlarından 

biri haline geldi (Nabiyev, A., 2000: 58). 

Bilmeceler, çocukların zihinsel gelişimlerine ve onların 

zihinlerinin güçlenmesine hizmet eden bir folklor janrıdır. 

Bilmecelerin konusu doğada yaşayan ve olmayan şeyler. Bilmecelerin 
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kökeni eski zamanlara dayanır ve sürekli olarak devam eder. Örneğin 

bilmecelerdeki bilimsel ve teknik başarıların yansıması modern 

zamanların bir işaretidir. Bu özellik Azerbaycan bilmece 

yaratıcılığında görülebilir. Örneğin, Azerbaycan bilmecesinde 

  Yukarıdan konuşuyorum, 

  Sesim geliyor ipten.  

- dediğimizde, telefon anlaşılıyor.  

Bilmecelerden burada işaretinin verildiği, cevabın işarete 

dayanarak bulunması gerektiği açıktır. Örneğin: 

Toprak altında sarı biz (kalın igne)  

(Şeki-Zakatala folkloru, 2005: 292) 

Bilmeceleri şartı olarak aşağıdakı gruplara ayırmak olar: 

Böylece, bilmecenin ana özelliklerine (yer, sarı) göre, maddenin 

nesnesi açılır. Bir işaret gösteren ve herhangi bir simgeye işaret eden 

bir bilmeceler arasında bir fark vardır. İşaret, bir nesnenin dahili 

özelliğidir ve sembol harici bir özelliktir. 

Bilmeceler aşağıdaki gruplara ayrılabilir: 

1. Hayvan dünyası ile ilgili bilmeceler; 

2. Flora ile ilgili bilmeceler; 

3. Meyvelerle ilgili bilmeceler; 

4. Doğa ile ilgili bilmeceler; 

5. Teknik ilerleme ile ilgili bilmeceler. 

Örnekler: 

Güneş doğar, güler, 

Akşam uyuyor. 

 (ayçiçeği) 

(Nabiyev, A., 2009: 577)  

Güneş kalkar yükseler 

Yere bir demir halka 

düşer. (ceviz) 

 

Aldım bir tane, 

Açtım bin tane.  

                 (nar) 

Yere çarptım baltanı, 

Altın ağaç sallanıyor 

Küpeleri sarkıyor. 

 (kızılcık ağacı) 

     (Güney Azerbaycan folkloru,     

2013: 149) 

Ağızı gümüş bir çantanı. 

Yerden bir oğul çıktı 

Tüm dünya sultanı. 

(Çeşme) 

(Şeki folkloru, 2009: 216)                        
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Bilmecelerin yaratılmasını etkileyen faktörlerden biri, bu 

sembolik yaratıcılıkla ilişkili gelenek. Kayıp eşyaların bulunmasındaki 

ana araç sembollerinin rolüdür. Buna ek olarak, bilmeceler yaratmanın 

ikinci yolu, ayrı nesnelerin ve olayların özelliklerini ve sembolik 

anlamlarını, bilmeceleri oluşturmak için canlıları kullanmaktır. İlk yol 

keyfi ve ikinci yol maksatlıdır. Eski avlanma yaşamını yansıtan 

bilmeceler yaratmanın ikinci yolu, avcının şiirsel dilde avını 

sembolize etmesi ile ilgilidir. Genel olarak, bilmecelerin yaratılması 

insanlar arasında özgürce devam etti. Ilk bilmecelerin, içeriklerine 

göre fauna ve flora hakkında bilmecelere ayrılması, daha fazla tür 

olabileceği gerçeğini gizlemez. Çok fazla bulmaca var, bulmacaların 

grub ve konu çeşitliliğini kapsamlı araştırmalar sırasında 

keşfedilebilir.  

Yanıltmacalar. Çocuklar için oluşturulan örnekler hakkında 

konuşurken, yanıltmacaları vurgulamak gerekir. Bu türün ana işlevi, 

çocuğun konuşmasını yumuşatmaya, konuşmasını parlatmaya 

yardımcı olmaktır. Yanıltmacalar ayrıca bellekle ilişkili bir janrdır. 

Yapay konuşma alışkanlığını yaratmak ve aşılamak için de kullanıldı. 

Tarihi bir edebiyattan bile, Yunanlı bir konuşmacının sık sık 

kelimeleri ve cümleleri tekrarladığı ve konuşmasını geri yüklemek 

için dilinin altına küçük taşlar koyduğu bilinmektedir. Kavram 

yanılgıları yaratmanın temel amacı, kelimelerin ve ifadelerin dilde 

telaffuz edilmesini kolaylaştırmak, ezberlemektir. Yanıltmacaların ana 

özelliği, benzer ses ve kelime komplekslerinin bir ritim ve uyum 

içinde konuşulmasıdır. Yanıltmacalar, kullanılan kelimelerin sayısına 

ve kompozisyonuna göre iki gruba ayrılır: basit yanıltmacalar ve 

karmaşık  yanıltmacalar. Örneğin, A. Nabiyev'in verdiği üç kelimelik 

yanıltmaca basit bir yapıya sahiptir: beyaz kabak, gri kabak, gri kabak, 

beyaz kabak. Bu kelimelerin düzgün telaffuz edilmesi seslerin 

uyumunu yaratır. Karmaşık yapılı yanıltmacalarda ise bir metnin 

tamamının ses, kelime, kelime kompozisyonu, cümle, alliterasyon ve 

ritim bileşenleri açılıyor. Burada karmaşık  bileşenli kelimeler 

kullanılmıştır. 

Yanıltmacalar da çocuğun zihnini ve hafızasını güçlendirmede 

rol oynar. Bu bağlamda, sanrılar çocuk folklorunun janr sisteminde 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu kelimenin anlamı yanılmak, 

yanıltmak fiilinin anlamı ile ortaya çıkar. Bu janrın ana özelliği, 

benzer seslerin ve kelimelerin, cümlelerin aliterasyon yoluyla çocuk 

konuşmalarının gelişimi için seçilen özel bir janr olan bir uyum, ritim 
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ve doğru telaffuzun oluşmasıdır. Konuşma terapistleri bu aracı 

konuşma engellerini tespit etmek için bile kullandılar. Yanıltmacanın 

temel ilkesi, kelimelerin basitten karmaşık a açılması ve tam tersi, 

kelimelerin karmaşık tan basite açılması ve telaffuzudur. 

Azerbaycan çocuk folklorunda yanıltmacaların üç türde 

yayıldığı görülebilir. İlk tür, bir cümle içinde kelimelerin yeri 

değiştirilerek oluşturulur. Örneğin “Günlerden birinde yayak yalnız 

ben gidiyordum yol” karmaşık  ifadesiyle çocuk zihnindeki 

sözcüklerin ve konuşma bölümlerinin doğru sırasını belirlemeye 

çalışır. Çünkü bu cümlede hazır şablonlar var. Çocuk, zihni 

aracılığıyla, bu kalıpların yerini belirler, cümle üyelerinin birbirleriyle 

nasıl ilişkilendiğini bilir ve bilgisini cümlenin doğru yapımına açıkça 

uygular. Bu pedagojik bir uygulama olarak daha önemlidir ve 

öğretmenler tarafından kullanılabilir. Bu tür bir yanıltmaca gramer 

üzerine kuruludur. 

Yanıltmacaların ikinci türü şaşırtma ismiyle adlandırılır. Bir tür 

şaşırtmalarda, çocuklar kendi akranlarının mantıksal düşünmesini test 

etmek isterken, başka bir türde, akranlarının kelimelerini test etmek 

isterler. Burada, çok fazla kelime ihtiyatı olan bir çocuk, önündeki 

kişiyi karıştırmaya çalışır. Diğer çocuk önerisine "Ben e, ben de" 

diyerek yanıt verir. Bu yanıltmacanın ana belirtisi, ikinci çocuğun ilk 

çocuğun söylediklerine dikkat etmesi gerektiğidir. Tersi veya yanlış 

anlaşılmış kelimeye "ben de, ben de" demek, ikinci çocuğu kahkaha 

hedefi haline getirebilir. Örneğin, 

İlk tip 

 

Ley, ley, ley bebeğim, 

Eşinin kayınvalidesi 

Size gelirse ne yapacaksın? 

- Vurup kovalayacağım.  

(Aliyev, R., 2014: 262) 

 

İkinci tip 

 

- Gidelim bağçeye 

- Ben de, ben de. 

- Dala çıkalım 

- Ben de, ben de. 

- Bahçıvan gelsin 
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- Ben de, ben de. 

- Köpeği arasın 

- Ben de, ben de. 

- Köpek bana havlasın 

- Ben de, ben de.  

(Aliyev, R., 2014: 262) 

 

Şaşırtmanın cevapı, sonunda verilen görüşte yansıtılır. 

Bu durumda, ikinci çocuk "döverim" ya da "ben de, ben de" 

diyebilir, çünkü anlamı iyi anlamıyor. 

Üçüncü yanıltmaca türü sözcük ve seslerin tekrarından, 

alliterasyon ve  bileşiminden oluşur. Bu tür yanıltmaca hazır 

formlardadır ve bir kişi bunu doğru bir şekilde telaffuz eder, diğer 

taraf bunu taklit etmeye çalışır ve bu eylemi birçok kez tekrarladıktan 

sonra yanıltmaca söylemeyi öğrenir. Örneğin, "Şef Abbas aş pişirmiş, 

aş pişirse de, az pişirmiş", "Şef Abbas bozbaş (yemeğin adı) pişirir o 

başta, bu başta", "Gidim görüm cijim (annem) gelin görmeye gelip 

gelmediğini göreyim, görmezsem gidip götüreyim" vb. Bu 

yanıltmacaların ana özelliği, hızlı bir şekilde anlatılmamasıdır.  

Üç çeşit yanıltmaca vardır. İlk tipte, kelimelerin konumu 

değiştirilir. Bu yanıltmacalar sınırlı alanlarda yaygındır. Diğer taraf, 

kelimelerin değiştirilmiş biçimini doğal biçimlerine geri getirerek 

yanıltmacdaki hatayı düzeltir. Bu yanıltmaca biçimi, kelimelerin 

birbirleriyle morfolojik bağlantıları temelinde kurulur. 

Şaşırtmalar. İkinci tür yanıltmacaların  başka bir ismi 

şaşırtmadır. Şaşırtmada, kelime çocuklar arasında bir görüş teyidi 

görevi görür. Örneğin, diğer çocuk şaşırtmada dile getirilen fikirle 

hemfikirdir ve son anda, ikinci çocuk diğer tarafı şaşırtmak için 

söylenen karşıt görüşe "ben de, ben de" diyerek kendisine karşı 

diyaloğu sonlandırır. 

Üçüncü tür yanıltmaca, dağıtım alanı nedeniyle diğerlerinden 

daha büyük alanlarda daha popülerdir. Bu tür yanlış anlamalar 

çocuklar tarafından ezberlense de, yetişkinler arasında özel metinler 

olarak da söylenebilir. Bu tür metinler karmaşık  etkileyici 

yanıltmacalardır. Basit ifadeli yanıltmacalar ise seslerin kelimeler ve 

ifadelerde tekrarlanmasıdır. Örneğin, "sabah saat sekizde, Sovyet 

sahibi Selimhan Selimhanov sucu Selim'in sehengini (su kabı) suya 

saldı sındırdı" yanıltmacasında, seslerin alliterasyonundan ritm alınır. 
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ÇOCUK MASALLARI 

Azerbaycan çocuk folklorunun dallarından biri de çocuk 

masallarıdır. Azerbaycan masalları arasında çocuk masallarının özel 

bir yeri vardır. Sözlü halk yaratıcılığının az çalışılan alanlarından biri 

çocuk masallarıdır. Çocuk masallarının adı koşullu karakterle 

ilişkilendirilir. Aslında tüm peri masalları çocuklar içindir. Masallar, 

çocukların yaş grubuna göre basitçe seçilir ve anlatılır. Örneğin, 

büyük çocukların masalları dinlemesi daha olasıdır, küçük çocuklar 

ise sihirli masalların arsasına korkar ve söylenmesini istemezler. 

Böyle bir zamanda, onlar hayvanlar hakkındaki masalları severler. 

Hayvan dünyası hakkında alegorik masallar, küçük çocukların yaş 

özelliklerini dikkate alarak, onları hiç korkmadan hayvan dünyasının 

sırlarına tanıtmaktadır. Alegorik masalların ana özelliği, insanlar 

arasındaki olayların hayvan dünyasına aktarılmasıdır. Bu tür 

masallarda, hayvanlar insan gibi konuşur, insan doğasına sahiptir, 

kısacası, çocuklara kişiselleştirilmiş bir şekilde sunulur. Çocuklar, 

alegorik masalları hevesle dinlerler, çünkü bu tür masallar özlüdür ve 

onları yormaz ve hayvanlar çocuklar için ilginç bir dilde konuşturulur. 

Geçmişte, masallar yetişkinlerin dünya görüşünü ve ilgi 

alanlarını yansıtıyordu. Bu yüzden masallar uzun kış gecelerinde 

halka açık toplantılarda anlatıcılar tarafından yapıldı. Daha sonra 

masallar anlatıcının repertuarında bireysel olarak söylenmeye başladı. 

Yetişkinler için büyülü masallar anlatılmışsa, orta yaşlı dinleyiciler 

için repertuarda hayvanlar ve evsel masalları hakkında masallar yer 

alıyordu. Çocuklar için masallar onların zevklerine ve dünya 

görüşlerine göre anlatıldı. Çocuk masallarında ana motifler ilginç, 

basit, sade kompozisyona ve sade bir dile dayanıyordu. B. Hasanlı, 

çocuk masallarının dilinin basit, açık, karmaşık  metaforlara ve 

cümlelere izin vermediğini yazar (Hasanlı, B., 2008: 19). 

Çocuk masallarının ana fikri ve amacı, genç dinleyicilere, 

yetişkinlerin yaşadığı ortamı, çelişkilerini açık bir şekilde, çocuğun 

anlayabileceği bir dilde alegorik ve hayvan imgeleri vasitasıyla 

açıklamaktan oluşur. Çocuk masallarında iki ana güç vardır. Birincisi, 

baskıyı ve kötülüğü temsil eden negatif güçler, ikincisi hakikat ve 

adaleti temsil eden pozitif güçlerdir. Herhangi bir çocuk masalını 

alırsak, alegorik imgelerin bu iki biçimde birbirleriyle rekabet ettiğini 

görürüz. Çocuk masallarının kendilerinin yaş gruplarına göre türlere 
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ayrıldığına dikkat edilmelidir. Çocuk masalları, çocukların benimseme 

yeteneğine bağlı olarak repertuarda yer alır.  

Azerbaycan masalları arasında çocuk masalları temalarına göre 

özellikle seçiliyor. Çocuk masalları genel masal anlatma ilkelerine 

göre sınıflandırılmaz, onlar kendi janr özelliklerine sahiptir. Bu janrın 

özelliklerine dayanarak, çocuk masallarını çocukların yaş düzeyine 

göre sınıflandırmak daha uygundur. Yaklaşık  dağılıma dayanarak, 

çocuk masalları aşağıdaki gibi gruplanabilir: 

1. Küçük yaşlı çocuklar için masallar; 

2. Okul çağındaki çocuklar için masallar. 

Küçük yaşlı çocuklar için masallar yaşa göre birkaç gruba 

ayrılabilir. Yaşı çok az olan küçük çocukların dünya görüşü göz 

önünde bulundurularak, "Cik-cik hanım", "Serçe" vb. masallar anlatıcı 

repertuarına dahil edilebilir. Bu tür masallar, çocuğun dünyasını 

etkileyebilecek doğa hakkında bilgi içerir. 

Masalların yaş düzeyi arttıkça, çocukların masalları da içeriğine 

göre değişir. Aynı zamanda çocukların çıkarlarına da bağlıdır. 

Çocuklar hayvan dünyasıyla ilgili masallarla daha çok ilgileniyorlar. 

Bu tür masallarda tilki, horoz, kurt, ayı ve aslan gibi hayvanlar tasvir 

edilir ve çeşitli içeriklerin masallarının kahramanları olurlar. Bu tür 

masallar alegoriden kullanır. Örneğin, “Dana, keçi ve koyun”, 

“Armudan bey”, “Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm” vb. masallar, 

ilköğretim öğrencilerinin dünya görüşüne göre hayvanlar alemini 

anlatır. 

Nispeten daha büyük çocuklar için “Tilki, tilki tünbeki” 

(Azerbaycan folkloru, 2005: 29), “Aslan ve tilki” (Azerbaycan 

folkloru, 2005: 296), “Tilki ve kurt” (Azerbaycan folkloru, 2005: 

298), “Tilki dede ve hacıleylek”, “Tilkinin hilesi” vb. "Pispisa hanım 

ve fare Solub bey", "Cüce", "Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm" vb. 

masallar anlatılır. 

Çocuklar için bu tür masallar, hayvanlar hakkında ve büyülü 

masalların basitleştirilmiş, çocukların doğasına uyarlanmış bir form 

oluşturur. Genellikle bu masallarda büyülü motifler metinden çıkarılır, 

arsa mitolojik unsurlardan temizlenir ve masalın basit bir formu 

sunulur. Örneğin, bir masaldaki bir kurt imgesi içeriğini değiştirir, 

zararlı bir hayvana dönüşür ve totem olmaktan çıkar, olumsuz bir 

imge niteliği alar. 

Bazı çocuk masalları temsile benzer bir arsaya dayanmaktadır. 

Temsilde alegoriden de kullanılır ve çocuk masallarında hayvanlar 
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kişiselleştirilir ve küçük çocukların dikkatine sunulur (Tronski, İ. M., 

2011: 580). "Çocuklar için yaratılan temsil-masalların olumlu imgeleri 

adaletin somutlaşmışları olarak sunulmaktadır" (Valiyev, V., 1985: 

405). 

Çocuk masallarının yaratılmasında iki ana tür vardır. Birincisi, 

yetişkinler için masallar ve ikincisi, antik masallar çocuk masallarının 

arsa çizgisini oluşturur. Yetişkinler için masalların çocuk masallarına 

dönüştürülme süreci uzun bir süreçtir. Buradaki ana rol, konuşmacının 

doğaçlama yeteneğidir. Karmaşık  bir arsaya sahip herhangi bir masal 

doğaçlanarak bir çocuk masalına dönüşebilir. Buradaki ana rol, 

konuşmacının çocukların dünya görüşünü dikkate alması oynar. 

Çocuk masallarının yaratılmasındaki ikinci yol, eski temsil 

yaratıcılığıdır. Bu, dünya halklarının masallarında denenmiş bir 

yoldur. Temsil metni, arsasını genişleterek masal yaratma sürecine 

katılabilir. Temsildeki hayvanlar kendi özellilkerini masalda biraz 

daha derine indirer ve masal personajına dönüşerler. Böylece, 

karmaşık  bir arsaya sahip olan masallar, çocuk masallarının 

oluşumunda basitleştirilme yoluyla, temsiller ise arsa çizgilerini 

genişleterek katılırlar. 

Azerbaycan masalları hakkında konuşanlar, şimdiye kadar 

temsil yoluyla yaratılan çocuk masalları hakkında çok az şey söyledi. 

Ortaçağ Doğu ve eski edebiyatta temsil geniş ölçüde sunulmaktadır. 

"Temalarına göre, eski masallar çoğunlukla hayvan hikâyeleri 

alanındadır ve birçoğu Avrupa temsil edebiyatında güçlü bir yer 

kazanmıştır (örneğin, "Kurt ve Kuzu", "Karga ve Tilki", "Çardan 

yardım isteyen Kurbağalar" vb.)" (Tronski, İ. M., 2011: 130). İ. M. 

Tronski, düzyazı ve nazımla yazılmış iki tür temsilden bahseder. 

Şiirsel temsiller Arhiloh ve Ezop zamanından beri bilinirken, nesir 

temsilleri folklor gelenekleriyle ilişkilidir. Düzyazıda anlatılan 

temsillerin daha yaşlı olduğu ve folklor örneği olarak temsil yoluyla 

yaratılan çocuk masallarının temelinde dayandığı ortaya çıkıyor. 

Azerbaycan folklorunda temsil yoluyla yaratılan böyle birçok masal 

vardır ve temalarına göre, bu masallar çocuklara hayvanların 

davranışları ve özellikleri hakkında bir bilgi verir. 

"Kelile ve Dimne" ("Pançatantra") metinleri Doğu 

kaynaklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. "Kelile ve Dimne"deki 

temsiller, sözlü yaratıcılıkta sanatsal filtreleme yoluyla hem öncesi 

hem de sonrası masal metinlerinin oluşturulmasında önemli bir rol 

oynadı. Bir sorun burada özellikle ilgi çekicidir. Hayvanlar hakkındaki 
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hikâyeler sözlü halk yaratıcılığında kullanılana kadar nesir yoluyla 

bağımsız bir form olarak yayılmıştır. Bu hikâyetler daha sonra şiir ve 

düzyazı şeklinde  sanatsal edebiyatın özel bir türü olarak Orta Çağ'da 

yaşama hakkını kazanmıştır. Geleneksel olarak repertuarda yer alan 

bu sözlü temsil-hikâyetler, hayvanlar hakkındaki eski kavramları biraz 

genişleterek özel bir hikâye biçimini almıştır. Temsil-hikâyetlerin 

repertuardaki daha sonraki yaşamları sanatsallığa maruz kaldı, modern 

hayvanlar hakkında çocuk masallarının oluşumuna ivme kazandırdı. 

İçerik ve form açısından, bugünün çocuk masalları en eski 

temsil-hikâye biçiminden ayrılmaktadır. Anlatıcının hafızasını 

eklersek, masalların yapısına uygun olarak, çocuk masallarının 

kahramanları karakteristik özellikleri nedeniyle arkaik metnin, 

değişmez değerin kendisindeki hayvan-kahramanlardan daha gelişmiş 

biçimde farklı olurlar. Aynı içeriğe sahip bir temsil ile bir çocuk 

masalı arasındaki fark, birincinin didaktik içeriği taşımadaki rolü ve 

ikincisinin çocuğun dünya görüşünü artırmadaki rolüdür. Örneğin, 

"Savari ve yılan" temsilini çocuk masalı "Köylü ve Yılan" ile 

karşılaştıralım. Her iki metnin de iyiliğe karşı kötülük yapma fikri 

vardır. Benzetmede, binici (savari) yılanı ölümden kurtarır ve bunun 

yerine yılan insanlarla eski bir düşmanlığı olduğunu düşünür ve 

biniciyi ısırmaya karar verir. "Köylü ve Yılan" masalında olduğu gibi, 

savari ve yılan, kimin adaletin yanında  olduğunu kanıtlamak için 

karşılaştıkları yaratıklara yönelirler. Yolda bir bufalo görüyorlar. 

Ondan iyiliğin cezasının ne kadar doğru olduğu sorulur. Buffalo halkı 

olanlar için suçluyor ve iyiliğe göre verilen cezasın onun trajedisi 

olduğunu söylüyor. Yılan biniciyi vurmak istediğini söylediğinde, o, 

ikinci bir tanık görmek istedi. Yakındaki bir ağaçtan iyiliğin 

karşılığının ne olduğunu soruyorlar. O. ayrıca insanların mezhebinde 

iyiliğe kötülüğün olduğunu söylüyor. Ağaç onlara gölgesinde 

dinlendikten sonra insanların dallarını kestiğini ve kötülük için iyilik 

yaptığını hatırlatıyor. Savari, güvenilir bir üçüncü tanığa ihtiyacı 

olduğunu söyledi. Yolda bir tilki ile karşılaşıyorlar. Tilki savariyi 

dinler ve yılanın torbasına nasıl oturduğuna inanamayacağını söyler. 

Yılan onu duyar ve torbaya girer. Savari torbayı tilkinin sözleriyle 

kapatır, büyük bir taş alır ve yılanın kafasına çarpar. Temsilin sonunda 

ahlaki sonuç, bilge insanların kaba davranmaması, kışkırtıcı bir 

düşmanın hoşuna inanmaması ve vaatlerine ve vaatlerine ihanet olarak 

bakması gerektiğidir. Bu nedenle düşmanla dost olan kişinin zihinden 

daha az olduğunu söylüyorlar (Kelile ve Dimne, 2004: 287 - 289). 
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"Kelile ve Dimne"den örnek olan bu temsil masalların 

yaratılmasında kullanılmıştır. Masalın didaktik içeriği, onun çocuk 

masalı olarak kullanılmasına izin verdi. Hint sözlü edebiyatından bir 

masal metni olarak alınan bu metnin repertuvarı, halklar arasındaki 

kültürel ve folklor bağlarının varlığından kaynaklanmaktadır. "Köylü 

ve Yılan" masalının arsa çizgisi ve  "Savari ve Yılan" temsilinin arsa 

çizgisi arasındaki edebi ve kültürel folklor bağlantıları ile 

açıklanabilir. 

Basitçe, arsa ve motifin benzerliği tahkiyede önemli bir rol 

oynadı ve ulusal folklor geleneklerine göre, temsilin Azerbaycan 

varyantı repertuarda ortaya çıktı. Ahlaki ve didaktik içeriğe ek olarak, 

temsilde olduğu gibi, çocukların yetiştirilmesinde iyilik ve kötülüğün 

karşıtlığının rolüne dikkat etmek gerekir. "Köylü ve Yılan" masalı, 

anlatıcıların çocukların yaşını dikkate alması gereken çocukların 

zevklerine ve dünya görüşlerine hizmet eden bir halk masalı. Bu tür 

masallar, okul çağındaki çocukların doğa ile buluşmalarına, 

öğrenmelerine ve eğitmelerine yardımcı olur. 

Çocuk masallarının çocuk psikolojisinin gelişimindeki rolü çok 

büyük. Çocuk masalları, çocukların yaşlarına göre gruplandırılmalıdır. 

Örneğin, "Köylü ve Yılan" masalı nispeten lise öğrencilerinin dünya 

görüşü ile uyumludur. "Fare, ahu ve avcı" masalı ise, alt sınıf 

öğrencilerinin seviyesine karşılık gelir. Bu masalın temsil yoluyla da 

yaratıldığına inanıyoruz. Bu tema Doğu halklarının folklorunda ortak 

bir temadır. R. O. Şor yazıyor ki "Kelile ve Dimne" yazılı olarak 

dağıtılmadan önce Türkistan, Tibet, Çin, Seylan ve Hindistan'da sözlü 

olarak yayıldı ve göçebe kabileler, tüccarlar, gezginler ve misyonerler 

tarafından İran, Arabistan, Küçük Asya, Rusya, Afrika ve Amerika'ya 

götürüldü (Kelile ve Dimne, 2004: 24). Masalın ana fikri dostluğu ve 

birliği teşvik etmektir. Masalın arsası ve motifi halk masallarına 

dayanmaktadır. Bu tema halk yaratıcılığına örnek olarak "Kelile ve 

Dimne"de geliştirilmiştir (Kelile ve Dimne, 2004: 151-160). Temsilde 

karga, fare, ahu, kaplumbağa ve avcı olayların ana katılımcılarıdır. 

Halk edebiyatında, bu konu temsilde olduğu kadar yaygındır. 

"Fare, ahu ve avcı" masalında olaylar temsildeki gibi gelişir. Anlatıcı, 

bu masalı repertuarına dahil ederken, çocuklar arasındaki arkadaşlık, 

birlik, sadakat vb. duyguları aşılamak ve bu doğrultuda eğitmek 

amaçlamıştır. Aynı zamanda, bu yöndeki ana sorunlardan biri, genç 

dinleyicilerin doğa hakkındaki bilgilerini artırmak ve dünya 

görüşlerini iyileştirmektir. Bu tema temsil yaratıcılığında daha geniş 
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olarak ele alınmıştır. Hint edebi ve sözlü yaratıcılığında, karga ve 

kaplumbağa bir imge olarak katılır. Fare ve ahu kaplumbağayı avcıdan 

kurtarmak için önlemler alır. Avcı, "yaralı" ahunun bir karga 

tarafından ısırıldığını gördüğünde, kaplumbağayı yere koyar, fare 

heybenin iplerini keser ve kaplumbağayı kurtarır. Ahu, avcı ona 

yaklaştığında kaçar, ama avcı onu yakalayamaz. 

Azerbaycan masalında, anlatıcı nispeten basit bir arsa çizgisi 

çizer ve çocuklara ahunun ağa düştüğünü ve farenin ipleri ısırdığını 

söyler. Görülebileceği gibi, Azerbaycan varyantında, bu hikâye 

çocuğun dünya görüşüne tamamen uyarlanmıştır. Hint metninde, arsa 

karmaşık tır ve farklı dünya görüşlerine karşılık gelir. 

Çocuk masallarının, özellikle küçük çocuklar için masallardaki 

ana özelliklerinden biri, bebeğin bireysel ve psikolojik durumunu 

dikkate almaktır. "Fare, Ahu ve Avcı" masalı, bebeklerin psikolojik 

durumuna mükemmel bir şekilde uygundur ve bu hikâye repertuvara 

dahil edildiğinde, herhangi bir gerginlik hissetmezler. 

Masallarda, motif ve arsa çizgisi temsildeki gibi korunur ve 

anlatıcı anısına sıkıca korunur. Temsilden ayrılan bu tür masallar, 

çocuk masallarının gereksinimlerine uygun olarak repertuarda 

oluşturulmalıdır. Bu masalı anlatan çocuğun psikolojisini göz önünde 

bulundurarak, arsanı basitleştirmeli ve korkunç kısımları azaltmalıdır. 

Çocuk masallarının repertuarda yer almasının ikinci yolu 

anlatıcı hafızasında sadece Azerbaycan metinleri kullanılarak 

bağımsız olarak oluşturulan masalları korumaktır. Bu tür masallar 

Azerbaycan masal tefekkürü ile ilgili metinlerdir ve Azerbaycan'ın 

ulusal ahlakını yansıtır. Genel olarak, çocuk masallarında, tüm 

imgeler alegoriktir, ancak aynı zamanda tamamen ulusal değerler 

içerir. 

Bu tür çocuk masallarına örnek olarak "Cik-cik hanım", "Serçe", 

"Pispisa hanım ve fare Solub bey", "Dana, keçi ve koyun", "Cüce", 

"Aslan, tilki ve kurt" ve diğerleri verilebilir. Bu masallar, Azerbaycan 

kamu düşüncesinin özelliklerini yansıtabilen bağımsız ulusal 

metinlerdir. Örneğin, "Civ-civ hanım" masalında bir serçenin 

görüntüsü kibir ve hoşnutluğu eleştirir. Bu masalı dinleyen küçük bir 

çocuğun kibirli olmaması teşvik edilir. Masal sıradan masallar gibi 

başlar. "Biri vardı, biri yoktu, Tanrı'dan başka kimse yoktu" 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 289). Masalda alegori ve 

abartıdan yaygın olarak kullanıldı. Civciv hanım'ın bir ekmeği ve bir 

koyunu taşıması çok abartılı bir şekilde tasvir ediliyor: “Civciv hanım 
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ayağında bir koyun uçurdu” (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 

2005: 290). Bu masal anaokulu çocuklarının dünya görüşü ile çok 

uyumludur. Çünkü onların hayal güçlerinde, bir serçenin koyunu 

taşıyıp taşıyamayacağı önemli değil. Bu çocuklar için ana şey, 

masaldaki olayların açıklaması, olaylara olan inançlarıdır. Küçük 

çocuklar, Bayan Civciv hanım'ın cemaat gazisi ile bir tabakta yemek 

yediğine inanıyor. Anlatıcı, masalın bu bölümünü ikna edici bir 

yöntem kullanarak anlatır. "Civciv hanım ve cemaat gazisi bir tabakta 

yemek yiyordu ve kadı yedikten sonra tabak bitti. Civciv hanım  ac 

kaldı. Dedi ki, "Koyunumu yediniz, ben de karşılığında gelini 

götüreceğim". Gelin geldiğinde aldı ve kaçtı” (Azerbaycan masalları. 

5 ciltte. Cilt I., 2005: 291). Küçük çocukların böyle bir olaya 

inanmaları doğaldır. Zihinlerinde henüz ayırt edici bir özelliği 

olmadığı için, küçük bir serçenin bir gelini taşıyabileceği gerçekçi 

görünebilir. Masalda Civciv hanım tarafından söylenen şarkı da küçük 

çocukların ruh haline karşılık geliyor:  

 

Diken verdim, ekmek aldım. 

Sazım Dingir, Dingir, Dingir. 

Ekmek verdim, koyun aldım, 

Sazım Dingir, Dingir, Dingir. 

Koyunu verdim, gelini aldım, 

Sazım Dingir, Dingir, Dingir. 

Gelini verdim, saz aldım, 

Sazım Dingir, Dingir, Dingir.  

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 291) 

 

"Civciv hanım" masalı, çocukların düşüncesinin oluşmasında 

büyük rol oynar. Küçük bir çocuk bu masaldan bebek serçenin bu 

alışverişte hiçbir şey kazanmadığını anlar. Bebekler, serçenin kibirini 

gözlemler ve masalın sonundaki cümlenden bu acıların boşluğunu 

anlar ("Fındık kafasına düştü ve öldü"). 

"Dana, Keçi ve Koyun" masalı okul çağındaki çocukların dünya 

görüşü ile uyumludur. Bu masalda da hayvanlar kişiselleştirilir ve 

insanlar gibi konuşurlar. Masalın ana özelliği, okul çağındaki 

çocukları arkadaşlığa, birliğe, birbirlerini korumaya alıştırmaktır. 

Masalda, dana, keçi ve koyun hile yaparak güçlü düşmanlarını  

korkuturlar. Keçi söğütün hemen üstüne tırmanıyor. Koyun da zorla 

çıkar ve dana bir dala çıkar. Buraya bir kurt gelir ve onları görür. 
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Dana korku içinde titreşir ve bir darbe ile yere düşer. Kurt onu yemek 

istediğinde, keçi bağırır: "Kardeş Dana, kurdu sıkı tut, geldim". Kurt 

korkusundan kaçar (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 292). 

Masaldan, çocuklar hayvanların davranışlarını öğrenir. Zeki olmak 

sadece insani bir özellik değil, aynı zamanda hayvanların davranışında 

yaşam uğruna biyolojik bir özelliğidir. 

Masalın geri kalanı çocuklar için büyük ilgi görüyor. İnsan 

toplumunda güçlü ile zayıf arasındaki mücadele masalda da 

hissediliyor. "Koyun ve keçiler ağaçtan düştüler ve bir değirmene 

geldiler. Keçide bir sopa ve halı vardı. Zopayı kapıya koydular, 

halının üstünde oturdular. Konuşuyorlardı. Kapı açıldı. Bir aslan, bunu 

takiben kurt, ardından da bir tilki izledi. Aslan kurda "Onları böl" 

dedi. Kurt dedi ki, dana bizim kahvaltımız, koyun öğle yemeği, keçi 

de akşam yemeği olsun. 

Bir aslan onu kafasına tokatladı ve her iki gözü de dışarı çıktı. 

Dedi: tilki dede, kurt kardeş pay bölemedi. Sen böl. 

Tilki şöyle dedi: Tanrı onu böldü, başka ne bölebilirim. Sabah 

yemeğine koyun, öğle yemeğine keçi, akşam yemeğine dana. Aslan, 

"Teşekkür ederim, bunu nereden öğrendin?" Dedi. Tilki dedi ki: Kör 

kardeşimden. Aslan dedi ki: Tilki dede, dışarıya bak, kimse yoksa, ben 

dananı yiyeceğim. Tilki dışarı çıktı ve elinde bir sopayla kapıda duran 

bir adam gördü. Korkudan kaçtı. Bekledi ve gelmediklerini gördü. 

Yine elinde bir sopayla kapıda duran bir adam gördü. Ayrıca koştu. 

Keçi de sopasını aldı. Çoban koyunlara bakıyordu. Dana, koyun ve 

keçinin geldiğini gördü. Sevindi, aldı ve sürüsüne ekledi” 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 292 - 293). 

Bu masalın çocukların yetiştirilmesi üzerinde çeşitli sosyal 

etkileri vardır. Birincisi, masal çocukların düşüncelerini genişletir, 

ikincisi, onları hayvan dünyasına tanıtır ve üçüncü olarak, kendi 

zihinleri olan zayıf hayvanların kendilerinden daha güçlü bir 

düşmanın üstesinden nasıl geldiğini gösterir. Bu özellikler okul 

çocukları için tüm çocuk masallarında mevcuttur. "Cüce" masalı bu 

diziden özellikle farklıdır. Masal, Cüce'nin bir düşman, kendisinden 

çok daha güçlü bir Dev üzerindeki zaferini anlatıyor (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 296 - 298). Masalda, Cüce küçük bir 

çocuk olarak verilir. Çocuklar Cücenin kökeniyle değil, düşmanla 

nasıl savaştığıyla ilgileniyor. Çocuğun tefekküründe, küçük Cüce'nin 

azman Dev ile mücadelesi çekici görünüyor. Anlatıcı, Cüce'nin akıl ve 

vasıtalardan nasıl kullandığını gösterir ve bunu dinleyicisine açıklayır. 
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Azerbaycanlı çocuk masalları arasında her yaş için uygun 

masallarla karşılaşmak mümkündür. Tabii ki, yetişkinler için küçük ve 

orta yaşlı çocuklara masal anlatmak zordur. Bu çocuklar için, küçük 

bir içeriğe ve eğlenceli bir arsaya sahip hayvanların dünyası hakkında 

masallar daha ilgi çekicidir. Örneğin, "Armudan bey" masalını 

anlatırken, anlatıcı tilkinin kurnazlığını daha iyi tanımlamak için farklı 

ses tonları kullanabilir. Masal anlatıcısı, çocukların masalları 

sevmesini sağlamak için masal anlatma becerilerini kullandı. 

Çocuklarda farklı hayvanlar hakkında geniş bilgi verebilir. Onları her 

hayvanın özelliklerine göre çocuklara tanıtmalıdır. Örneğin, kurt 

açgözlü, ayı aptal ve tilki kurnaz. Bu nedenle, "Eldiven" masalında, 

onların taşıdıkları isimler şu şekilde verilir: ayı aptal, domuz tokmak, 

kurt ulavuş, çakal çavuş, yılan kamçı, kaplumbağa çanaktır vb. 

Çocukların yaş düzeyi arttıkça, repertuardaki masallar da 

içeriklerini zorlaştırır. Lise son sınıf öğrencileri için masallar daha 

karmaşık  hale geliyor. Bu, yetişkin çocukların masal dünyasına artan 

ilgisinden kaynaklanmaktadır. Onlar nispeten karmaşık  arsaları 

kavrayabilir ve bu tür masalların kahramanlarını hızlı bir şekilde 

tanıyabilirler. Örneğin, "Cüce" masalı, arsasına göre sıradan çocuk 

masallarından çok farklıdır. Yetişkin çocukların zihinlerinde, Cüce bir 

masalın kahramanı olarak kolayca algılanabilir. 

Kısacası şunu söylemek istiyoruz ki, çocuk masallarını 

anlatırken janrın özelliklerini ve sınıflandırma sırasında yaş 

gruplarının seviyesini dikkate almamız gerekir. 

Çocuk folklorunun birçok janrları olmasına rağmen, bunların en 

önemlilerini vurguladık. Bu janrlar, çocuk folklorunun hem sanatsal 

hem de tarihsel gelişim açısından sözlü halk yaratıcılığı ile bağlantılı 

olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, çocuk 

folkloru özgünlüğünü korur. Çocuk folklorunun tarihsel gelişimi, 

küçük metin - janrların büyümesine, bağımsızlığına ve kendini 

onaylamasına bağlıdır. Böylece, bağımsızlık kazanan pek çok küçük 

metin-janrların yaratıcıları çocuktu. Çocuk işçiliğinin bir sonucu 

olarak, bu küçük metin-janrlar yayıldı ve çocuk folklorunun janrları 

oldu. Çocuk folklorunun yaygın kullanımı sonucunda, Azerbaycan 

folkloru ve onun lirik, destansı, dramatik stilleri adı altında sözlü 

yaratıcılık örnekleri oluşturuldu. 

Çocuk masalları çocuğun zihnini güçlendirmeğe hizmet ediyor. 
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Çocuk masallarinin ideolojik-sanatsal ve mitolojik özellikleri 

İdea, insan zihninde var olan, bir olayı doğru veya yanlış 

yansıtan ve atalarımızın çevreye olan öznel tutumunu ifade eden soyut 

bir kavramdır. Böyle bir idea, mitolojik bir çağda yaşayan eski bir 

adamın saf zihninin ürünüdür. İdea fantastik-mitolojik bir özelliğe 

sahiptir. Bu kendini daha büyülü masallarla gösterir.  

Çocuk masallarında, mitolojik idea ya masalın sanatsal 

özelliklerinin etkisi altında alt tabakaya aktarılır veya tamamen 

unutulur. Bu unutkanlık, "Serçe", "Tik-tik hanım" ve b. çocuk 

masallarında hissedilir. "Serçe" masalında mitolojik idea 

unutulduğundan, masalın oluşumundaki rolü kendini göstermez. 

"Saman dana" masalında, mitolojik idea alt kata aktarılır ve sanatsal 

düşünceye hizmet eder. Bu masaldaki mitolojik idea masalın 

oluşumunu ne ölçüde etkilemiştir? 

İlk olarak, mitolojik inançlar düzeyinde, ikincisi, mitolojik 

güdüler düzeyinde ve üçüncüsü, mitolojik metin düzeyinde. Masalın 

yapısında, mitolojik motif boğa inancını sembolize eder. Masal şunu 

gösterir: çok kötü bir durumda yaşayan bir karı koca vardı. Adam hem 

tembel hem de korkaktı. Adam karısına itaat eder ve yola çıkar. Uzun 

bir yürüyüşten sonra bir dana satıcısı ile karşılaşar. Adam onunla 

konuşur ve dananı alır, eve getirir, dananın kafasını keser ve karnını 

kestiğinde saman dökülür. Bu işten pişman olan adam, dananın 

kafasını bir direğe koyar, kapıya asar ve tekrar yola çıkar. Yolda bir 

ayı ortaya çıkıyor. Ayıdan korkan adam, dananın kafasının ona güç ve 

kuvvet verdiğini bilmiyor ve yarın çok fazla bal getireceğini 

söyleyerek onu öldürmemesini istiyor. Uzun bir yürüyüşten sonra 

önünde bir canavar belirir. Kurt da onu öldürmemesi için yalvarır ve 

yarın ona birçok koyun getirmeyi vaat ediyor. Adam kurttan ayrılır ve 

tekrar yoluna devam eder. Önünde bir tilki beliriyor. Tilki adama onu 

öldürmemesini ister, yarın ona çok sayıda tavuk getirmeyi vaat ediyor. 

Adam eve döner, karısıyla konuşur ve yarına kadar beklemesini ister. 

Ertesi gün kapı çalınır, adam kapıyı açar ve ayının ona çok fazla bal 

getirdiğini görür.  

Bir süre sonra kapı tekrar çaldı ve adam kurtun çok sayıda 

koyun ve kuzu getirdiğini görüyor. Kapı tekrar çaldı ve bu kez tilki 

adama çok sayıda tavuk getiriyor (bu masal 1890'da Şeki'nin Bideyiz 

köyünden doğan Saniver nine tarafından anlatıldı). 

Masalda, adamın kestiği bir dana kafasını payaya geçirerek 

asması, mitolojik ideanın özünü - boğaya olan sitayişin, boğa başının 
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ona güç vermesinin, onu koruyabilmesinin mahiyetini açıklar. Bir 

dananın derisine saman doldurulması, bunun Dünya'ya bağlı 

olmadığını, totemin gücünü gösterir. Mitolojik ideanın mitolojik bir 

motif oluşturduğunu söyleyebiliriz. Mitolojik idea, mitolojik güdüyü 

etkiler ve dinamik hareket ve gelişimde masal arsasının oluşumuna 

yol açar. Mitolojik ideanın özelliklerini şu şekilde karakterize 

edebiliriz: fikir bilinçli olarak bilinçaltında, amaçlı bir içerikte değil, 

psikolojik bilince tabidir ve onun etkisi altında bir inanç haline gelir. 

Güven, sırayla, inanç biçimini alır ve mitolojik bir güdünün 

yaratılmasına katkıda bulunur. Örneğin, animizm, fetişizm, totemizm, 

antropomorfizm, fikirler dünyasının ürünleri, fetiş inançtır, ocak 

canlıdır, boğa totemdir, dağ ruhu bir insan olarak tecessüm ediyor, 

Tanrı ideasını. idea ise sitayişi yaratıyor. Bu güven seviyelerinde, idea 

masalın arsasında ifade edilen ideal karaktere dönüşür. Melikmammad 

ideal bir karakterdir, boğa masal "Saman dana" masalında boğa 

adamın idealıdir veb. 

Kant, ideani ideal bir karakterde ifade edilen bir süreç olarak 

görür. Modern yaşamda da ideali tam olarak ifade etmek zordur, bu 

nedenle idea onu tam olarak yansıtamaz. Diyebiliz ki, idea, ideali 

anlamaya yardımcı olan bir bilinç olayıdır. İdea güveni, ideal inancı 

yaratır. İnanç zayıfladığında, ideal çocuk bir masalda mitolojik 

seciyede olmayan bir kahraman yaratır, ancak içeriğini kaybetmez. 

Cüce çocukların gözünde idealdir, serçe ise idealini çocukların 

gözünde tutar. İdealin sanatsal boyutu zihindir. "Serçe"masalında, 

serçe akıllıdır, bu yüzden çocukların ideali olur. 

Çocuk masallarında, mitolojik idea sanatsal fantezinin, 

estetikliğin, yalanın, alegori, mecaz, abartı, kişiselleştirme vb. sanatsal 

ifade araçlarının oluşumuna katılır. 

Çocuk masallarının semantiği. Sanatsal içerik açısından, 

çocuk masalları diğer masallardan farklıdır. Çocuk masallarının içeriği 

küçük çocukların dünya görüşü ile uyumludur, onların doğa 

hakkındaki ilk fikirlerine karşılık gelir. Bu anlamda, çocuk 

masallarının içeriği çok çeşitlidir. Çocuk masalları içeriğe göre birkaç 

gruba ayrılabilir.  

1. Büyülü arsasını kaybederek bir çocuk masalının içeriğini 

kazanan bir metin; 

2. Doğayı taklit ederek yaratılan çocuk masalları; 

3. Alegorik içerikli çocuk masalları; 

4. Sosyal içerikli çocuk masalları; 
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5. Evsel içeriğin doğasında çocuk masalları. 

Bu içerik türleri kısmen masalların genel sınıflandırması ile 

tutarlıdır. Ayrıca masalın alt katmanlarını temsil ederler.  

Azerbaycan masallarının sınıflandırılmasında, birçok bilim 

adamı onları büyülü, hayvanlar hakkında, sosyal, evsel, alegorik, 

totemik masallar başlığı altında gruplandırdı. Çocuk masalları da 

içeriklerine göre listelenen bölünmeye çok yakındır. Tek fark, çocuk 

masallarındaki karakterlerin küçük çocukların dünya görüşüne göre 

seçilmesidir. Anlatıcı, önündeki çocuğun estetik zevkini göz önünde 

tutarak, çocuk masallarından konuşur, onlara doğanın imgeleri, 

abartılı arsa ile tanışır. Bu fikirleri yukarıda verdiğimiz bölünme 

temelinde yorumlamaya çalışak. 

1. Büyülü arsasını kaybeden ve bir çocuk masalının içeriğini 

alan masallar, daha büyük çocukların düşünceleriyle daha uyumludur. 

Bu tür çocuklar zaten masallardaki gerçekleri anlamaya, içlerindeki 

olumsuz görüntüleri eleştirmeye, çocuk masallarının önceki büyülü 

arsasından habersiz oluyorlar. Büyülü masallar da çocuk masallarında 

önemli bir rol oynar. Bu tür masallar, üst yaştaki okul çocuklarının 

zevklerine daha uygundur. Büyülü masalların incelenmesi, çocuğun 

dünya görüşü için zengin bilgi edinilmesi için çok önemlidir. Bunun 

bir örneği "Cüce'nin masalı"dır. "Cüce'nin masalı"nda çocuğun zihni 

yaşa uygun bir sanatsal yapı kabul edebilir. Masaldan, "Büyükannem 

sana ekmek ve tereyağı verdi ve beni arkanıza aldı" gibi cümleler, 

arsaya sanatsal bir karakter verdi. Masalın içeriğindeki  "köpek 

havlayan tarafa", ya da "ışık gelen tarafa" gitmek seçiminin alt 

katındaki mitoloji içerik çocuğu ilgilendirmiyor. Bu, çocuk masalının 

eski biçimindeki masalın konusu büyülü masallara aittir. Çünkü 

buradaki masalın ana karakterleri Cüce ve Dev mitoloji karakterlerdir. 

Cüce ve Dev, kendi kökenlerine göre animizmle ilgilidir. İyilik ve 

kötülüğün güçlerini temsil eden bu karakterler, uzak geçmişin 

anlatıcıları tarafından masallar şeklinde, mitolojik düşüncenin en 

altındaki ateş ve antik kültlerle ilişkili canlı karakterler şeklinde tasvir 

edildi ve metin daha sonra bir çocuk masalı olarak dengelendi. Cüce 

ateşin ruhunu, dev ise kültü (perestiş şeklini) tecessüm eder. Nitekim 

cücenin küçük boylu olması, tasavvurda ateş ruhunun küçük olduğu 

fikrine paraleldir. 

Cüce, dünya halklarının mitolojisinde en yaygın imgedir. 

Cüceler, rivayetlerimizde dev insanlardan sonra dünyada yaşayacak 

zeki insanlar olarak değerlenir. Oğuz mitlerinde Oğuz tarafından 
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tutulan küçük bir yaratığı annesi, gelecek neslin zeki bir varlığı olarak 

kabul edir. Genel olarak, boyun küçük veya büyük olması fiziksel bir 

olaydır. İnsanlarda büyüme dünyanın kütlesine ve gökyüzünün 

cazibesine bağlıdır. Kütle küçük ve çekim yüksek olduğunda, insanlar 

daha uzundur ve bunun tersine. 

Mitolojide, Dev ve Cüce arasındaki çatışma değişen bir süreçtir. 

Kabile sistemi sırasında, kabilenin baş tanrısı olan Dev'e (Devus) 

ibadet edildi. Sınıf toplumu kurulduğunda, dini inanç biçimi de 

değişti, bu yüzden Devus'a olan inanç yasaklandı, Dev karanlıkla 

ilişkilendirildi ve şer güc ilan edildi. "Devler Hakkında Kitab"ın 35 - 

47. satırları Devler'e ibadetin yasaklanmasına adanmıştır (Azerbaycan 

edebiyatı tarihi. 3 ciltte. Cilt I., 1960: 21). 

Baş tanrı Devuş, Avesta tarafından reddedildi ve Ahriman'ın 

karanlık dünyadaki yardımcısı ilan edildi. Bu yasaklar ikili 

muhalefetin gelişmesinde de rol oynadı. İkili karşıtlıklar (iki tarafın 

çatışması), imgelerin zıt özelliğe sahip olması ile karakterizedir. 

İmgelerin çatışması, zaman içinde mitolojik karakterlerin 

değişiminden de etkilenir. Cüce ve Dev muhalefetinde de bu 

özelliklerde bir değişiklik görebiliriz. Mitolojik düşüncenin ilk 

günlerinde Dev olumlu kabul görmüş bir tanrıydı, Cüce ise mitolojik 

düşüncede mitolojinin ilk zamanlarında olumsuz bir karakterin sahibi 

olarak yaşadı. İnsan psikolojisinin zamanla değişen bilinçaltı 

üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, negatif bir Cüce olumlu bir 

Cüce olur. Masallarda ve mitolojik tefekkürde iki tür Cüce’yle 

karşılaşırız: Cüce küçük boylu bir mitolojik yaratıktır; Cüce, ateş 

ruhuyla sembolize edilen kişiselleştirilmiş bir varlıktır. 

Cüce, dünya halklarının mitolojisinde en yaygın imgedir. 

Cüceler, rivayetlerimizde dev insanlardan sonra dünyada yaşayacak 

zeki insanlar olarak değerlenir. Oğuz mitlerinde Oğuz tarafından 

tutulan küçük bir yaratık gelecek neslin zeki bir varlığı olarak kabul 

edilir. 

Bazı halkların folklorunda Cüce, diğer halkların mitlerindeki 

Dev'in işlevini yerine getirir. Yunan mitolojisinde gökyüzünü dev 

insan tutarsa, İskandinav mitolojisinde Cüce bu mitolojik işlevi yerine 

getirir. 

Dünya halklarının mitlerinde, Cüceler gelecek neslin insanları 

olarak tasvir edilmektedir. Bazı efsanelere göre, Cüceler 7 yaşında 

yetişkinliğe ulaşır. 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 497 

 

 

Cüce zıt bir imgedir. Bazen periler olarak tanımlanırlar. Alman 

folklorunda bu periler kötü ve tehlikelidir ve İngiliz mitlerinde nazik 

ve yardımseverdir. Soru aynı zamanda onu nasıl gördüğünüze de 

bağlıdır. Ünlü masallarında Grimm Kardeşleri, Cüceler’in hem olumlu 

hem de olumsuz özellikleri hakkında konuşuyorlar.  

Hint mitolojisinde Cüce büyülü bir güçtür. Uşmal'dan gelen 

Cüce, Hint mitlerinin bir imgesidir. Aynı zamanda yeterince popüler 

bir imgedir. Masal şöyle gidiyor: Uşmal'da yaşayan bir cadı 

mirasçısının olmasını çok istedi. Bunu yapmak için, Cüceler’in 

yaşadığı kayaların içindeki bir mağaraya gider ve onlardan yardım 

ister. Cüceler kadına altın bir yumurta verir. Büyücü yumurtayı getirir 

ve toprağa gömer ve vakıt tamamolduğunda yumurtadan bir çocuk 

çıkar. Günler, aylar, yıllar geçiyor, çocuğun boyu büyümiyor. Ancak 

çocuk sadece boyuyla ayırt edilmedi. Uşmal'den gelen cüce 

olağanüstü akıllı ve cesurdu. Bir gün ocakta gizli bir çan bulur ve ona 

dokunur. Cadıların inancına göre, bu çan şehrin yeni meri'nin elinde 

ses çıkarmalıdır. Test edilen Cüce, Uşmal'a başkan seçildi ve şehrin 

ihtişamını tüm dünyaya yayıyor. Bu deneylerden biri, kilden bir figür - 

ateşte yanmayacak bir kil figürü yapmaktı. Masal böyle etkileyici bir 

sahne ile bitiyor: Uşmal halkı, anısını ölümsüzleştirmek için başkan 

Cüce'nin kil heykelini yapıyor. İlginç bir nokta: araştırmacılar modern 

zamanlarda Uşmal bölgesindeki kadılarda bulunan kil figürleri ile 

"Uşmal'den olan Cüce" arasında bir bağlantı olduğunu söylüyorlar. 

Arkeologlar mağaraları mitolojik inançlarla karşılaştırır ve ünlü 

mitolojik kahramanın imajının yeni yönlerini keşfetmeye çalışır. 

Kısacası, "Uşmal'den olan Cüce" miti hâlâ sihrin perdesindedir. 

Hint mitolojisinde cüceler'le ilişkili başka Cüce ruhları denilen 

imgeler  de vardır. Bunlara "aluşi" denir. Aluşiler sıradan cücelere 

veya çocuklara benziyor, başlarında şapka var. Aluşiler, kural olarak, 

sessizce oturmaz ve skandal hale gelir. İnsanlarla iyi davranmazlar ve 

hastalığı rüzgarlar yoluyla yayarlar. 

Charles Perrou'nun "Parmak büyüklüğünde çocuk" masalında 

cüce çocuk ailesini ve kendisini yamyamdan kurtarır. Bu masalın 

başka bir versiyonu bir İngiliz yazarına ait: 

"Dilenci cildine girmiş bir cadı olan Merlin, geceyi tanımadığı 

bir evde geçirmek zorunda. Ev sahipleri hiçbir çocuğu yoktu. 

Konuşma sırasında, kadının "Keşke parmak büyüklüğünde bir oğlum 

olaydı" sözleri cadı için çok ilginç görünüyor ve onun dileğini yerine 
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getirdi: "Parmak büyüklüğünde bir çocuk doğuyor" (Günel Natik, 

2014). 

Mitolojik düşüncede, küçük boylu Cüce olumsuz bir karaktere 

sahiptir ve yeraltı mağaralarında yaşar ve bir masalda bir Dev'in 

işlevlerini yerine getirir. Karşılaştıklarında (çarpıştıklarında), 

mitolojik bilincin oluşmasının bir sonucu olarak, negatif yükün yerine 

pozitif bir yük, pozitif yükün ise negatif bir yük ile olduğu tahmin 

edilebilir. Dolayısıyla, masalın şu anki olumlu kahramanı Cüce Dev 

ile çarpıştığında, onun olumlu karakteri büyük bir zaman dilimi içinde 

olumsuzluklara dönüşmelidir. Bu mitolojik dönüşüm tarih öncesi 

zamanlarda gerçekleştiğinde, negatif Cüce Dev’in olumlu işaretini aldı 

ve masaldaki Cüce imgesinin doğmasına neden oldu. Ve tam tersi 

süreçte pozitif Dev şimdi masallardaki negatif dev olarak 

nitelendiriliyor. Bu süreç dini görüşlerin çatışmasının sonucudur. 

  Bu, her ilerici ilkel toplumun kendisinden önceki dünya 

görüşünü eleştirdiği anlamına gelir. Kamu yasağı, devlere karşı 

tutumu önceki içeriğinden ayırır ve içindeki olumsuz özellikleri 

aşılayarak kötü bir imaj haline getirir. Bu nedenle, Avesta'dan önceki 

bilincin ürünü olan Dev, pozitif olmasına rağmen, dini bilincin kamu 

bilinci üzerindeki etkisi altında, önceki biçiminden uzaklaşır ve "Cüce 

Masalı"nda aptalca ve ahmak bir figür haline gelir. Masaldaki bu 

imgenin bir başka özelliği, küçük çocukları eğlendirmek için alay 

konusu olmasıdır. Çocukları eğlendirmek, çocuk masallarının ana 

özelliğidir. 

Mitolojide, dev hakkında çok eski inançlarla da karşılaşıyoruz. 

"Melikmammad", "Haknazar", "Siman’ın Masalı" ve diğer 

masallardaki dev imgeleri de eski mitolojik düşüncenin ürünüdür. 

Genel olarak, masallardaki devler, Avesta öncesi dönemin 

mitolojik bilincinin ürünüdür ve onlara ait tapınaklara ve mabetlere 

tapınırdılar. Avesta'dan bu konuda bilgi alıyoruz. Avesta'da devler 

lanetlenir ve onlara inananlar kınanır. Cüce ise akıllıdır ve çocuklar 

tarafından sevilir. Bunu masallarda görüyoruz. "Cüce’nin Masalı"nda, 

çocuklar onu sevdiği için onun nazıyla oynarlar. Masaldaki doğanın 

tanımı - orman, nehir vb. küçük bir çocuğu doğa ile temas ettirmenin 

yollarından biridir. Azerbaycan masalları arasında, büyülü içeriklerini 

kaybeden ve çocuk masalları haline gelen birkaç örnek var. 

2. Çocuk masallarındaki en popüler masallardan biri doğayı 

taklit ederek yaratılan masallardır. Çok eskiden beri, hem çocuk 

masalları hem de yetişkinler için masallar doğayı taklitle oluşturuldu. 
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Mitolojik ve diğer unsurlar daha sonra bu tür masallara eklendi. Eski 

insanlar doğa hakkında soyut fikirlerle karşı karşıya kaldılar. Doğada 

gördükleri çeşitli doğal olayları, nesneleri ve varlıkları fark etmeden 

önce, içgüdüsel algı ve bilinçsiz anlama yoluyla bunu başardılar. 

Yetişkinlerin kendileri için yarattığı masallarda, doğa algısı hüküm 

sürdü. Bu masallarda doğa ile tanışmayı yansıtırken, atalarımız her 

şeyden önce doğanın çeşitli unsurlarının kendi zihinlerindeki fantastik 

sanatsal algısını tercih ettiler. Bu süreç, yetişkin masallarının çocuk 

masallarına dönüştürülmesinden sonra bile ilk model gibi önemli bir 

özellik olarak kaldı. Bu süreç daha sonra masallarda doğayı taklit 

etme girişimleriyle ilişkilendirildi. Rüzgarın sesi, yağmurun hışırtısı, 

yıldırımın kükremesi, güneşin ısısı, doğal bir fenomen olarak, 

masallarda doğayı anlama kavramının kullanılmasına yol açtı. Bu 

doğal olayların birçok masalda yansıtıldığını görüyoruz. Hem yetişkin 

hem de çocuk masallarında, anlatıcı bu olayların gücünü masalın 

etkisini arttırmak için kullanır. Masallarda doğal fenomen 

kullanımının birçok örneği vardır. "Şehzade Mutalib" masalında 

şimşek çakmasından olayların psikolojik etkisini artırmak için 

kullanılır. Masallarda, bu tür olaylara gerçekler olarak değil, delici 

etkileri olarak yaklaşmak gerekiyor. Çocuk masallarında da doğanın 

taklidi ana olayı delici bir şekilde etkiler. Doğayı taklit etmek 

doğrudan anlatıcı problemiyle ilgilidir. Doğanın süreçlerini bir çocuk 

masalının karakterinin diline dahil ederek, çocuğun hayal gücünde 

yaşayan canlı bir imaj yaratır. Örneğin, "Şengülüm, Şüngülüm, 

Mengülüm" masalında, anlatıcı doğanın taklit şeklini kullanmazsa, 

masal donuk olacak ve çocuğun düşünmesini etkilemeyecektir. 

Anlatıcı, canavarı sunarken uygun şekilde onun sesine korku, anne 

keçinin sesine şefkat, çocuklarının sesine titreşim veriyor. Tüm bu 

sesler yıldırım sesini (korku), yağmur sesini (merhamet), rüzgâr sesini 

(titreşim) anımsatır. Bu aynı zamanda çocuk masal karakterinin 

konuşmasında da hissedilir. Doğanın taklidi aynı zamanda çocuk 

masallarının imgelerinin özelliklerine karşılık gelen psikolojik bir 

olaydır. Örneğin, kurt kışı, keçi yazı, yılan toprağı, zoomorfik imgeler 

ormanı tecessüm eder. Böylece, doğa üyeleri tasavvurda herhangi bir 

masal imgesinin oluşumu üzerinde animist, fetişist, zoomorfik, 

antropomorfik, totemik bir etkisi vardır. Bu etki büyülü, hayvanlar, 

evsel ve b. masallardaki kadar doğrudan değil, çocuğun karakteri ve 

dünya görüşüne uygun bir şekildedir. 
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3. Alegorik içerikli çocuk masalları, insan doğasının taklidi 

olarak yaratılmıştır. Çocuk masallarında hayvan doğası ile insan 

doğası arasında alegorik bir benzerlik vardır. Bu doğrudan bir 

psikoloji konusudur, davranış türlerine aittir. Hayvan davranışı tipleri 

vahşi doğanın sert yasalarına tabidir. Vahşi hayvanın parçalanma 

arzusu, hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu olarak oluşur. İnsan 

doğasında da bu tutku var. Görüşümüze göre, fark şu ki, insan bunu 

bilinçli olarak yerine getiriyor ve hayvan ise bunu bilinçaltının etkisi 

altında yapıyor. Örneğin, "Aslan’ın Masalı"nda, aslanın yırtıcılığı, 

parçalamak tutkusu, vahşi doğada hükümranlık etmek duygusundan 

kaynaklanmaktadır. Güçlüdür, bu yüzden zayıfları parçalamak onun 

vahşi doğasındadır. Masaldeki bu karakteri çocuğun psikolojisine 

uyarlamak ve açıklamak anlatıcının görevidir. Masaldan çıkarılacak 

sonuç, aslanın parçalama özelliği kibirli insanların bir alegorisidir. 

Ayrıca şu sonuca varılabilir: insan açgözlülüğü, kurnazlık, 

dalkavukluk vb. çocuk masallarındaki imgelere olumsuz özellikler 

aktarıldığında, çocuğun düşünmesini etkilemenin bir aracı haline gelir 

ve eğitici bir işlevi yerine getirir. Masallarda hayvanlar insani 

özellikler kazanır, bu, çocukları sadece hayvan dünyası hakkında 

değil, aynı zamanda insan toplumu hakkında da bilgilendirir. O sadece 

bu niteliklerle tanışır ve onun anlayışı daha sonraki yaş çağlarında 

gerçekleşir. 

Masalda hayvanlar bir hiyerarşiye tabidir: güçlü bir hayvan lider 

olarak bilinir. Bu hiyerarşi masallarda ve hatta masallarda bulunur. 

Çocuklar, halk pedagojisi deneyimine dayanarak test edilen hayvanlar 

hakkındaki masalları daha kolay öğrenirler. Prof. Dr. Yahya Kerimov 

masal okumada 6 özellikten örnekler veriyor - okumanın 

organizasyonu, masal kahramanının karakterizasyonu, değerlendirme, 

masalların didaktik etkisinin araştırılması, etkileyici okuma yapmayı, 

bir masal için bir plan hazırlama, öğrencilerin tesevvüründe bir masal 

karakteri canlandırmak için görsel yardımcıların kullanımı (Kerimov 

Y.S., 2003: 226). 

Çocuk masallarında enerji, hareket, aktivite, mizah çocuğu 

memnun eder. Hayvanlar hakkında masallarda derin bir mizah 

anlayışı var. Çocukları duygusal olmaya, kutlanmaya ve eğlenmeye 

teşvik eder. Mizah, çocuklarda bir gerçeklik duygusu geliştirir. 

Masallarda da hüzün var. Eğlenceden, neşeden kedere geçişler var. Bu 

aynı zamanda çocuğun duygularını da etkiler. Tüm olayları ve 

hikâyetleri doğal olarak karşılar, o zaman onun bu süreçler hakkında 
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şüphesi yoktur. Evsel masallarında da komedi ve eğlence var. Bu, halk 

kahkahâlârından kaynaklanan hicivli, ironik, esprili bir kahkaha. Bu 

esprili kahkaha sayesinde, evsel masalları ana özelliklerini kaybeder 

ve "Civciv hanım" gibi çocuk masallarına dönüştüklerinde, kahkaha 

işlevini çocuğun doğasına uyarlar. Böylece, evsel masallarındaki 

kahkahâlâr çocuk masallarının yaratılmasına katılır ve onu özel bir 

gelişim seviyesine getirir. Özellikle, çocuk masallarındaki hayvan 

imgelerinin alegorisi hakkında konuştuğumuzda, bu alegoriyi yaratan 

insan özelliklerinin - açgözlülük, ikiyüzlülük, kurnazlık, imrenme, 

yalancı - çocuk imgelerine bir yüz olarak aktarıldığını görüyoruz. Bu 

psikolojik sıfatların "Tilki, tilki tünbeki" masalındaki hayvanlara 

anlatıcı dilinde uygulandığını görüyoruz. Masal, tilki'nin diliyle 

hayvanların karakterini listeler. Tilki, bu hayvanların psikolojik 

alegorisini şu şekilde verir:  

- ayı aptal; 

- kurt açgözlülükle uluyor; 

- çakal bir çavuştur, kendini gösterir; 

- yılan bir kamçıdır, yani bir ikiyüzlü hayvan gibi bükülür; 

- kaplumbağa bir pelvis, kınına girer; 

- tilki kurnaz, kurnazlığı ile tüm hayvanları yok eder. 

Çocuk masalları psikolojik olarak da gelişir. Orada pedagojik 

eğitim ve öğretim konularının yanı sıra psikolojik eğitim konuları da 

vardır. Çocuk masallarının çocukların manevi yetiştirilmeleri 

üzerindeki ideolojik ve sanatsal psikolojik etkilerini de not edebiliriz. 

Psikologlar onların yaş çağlarını çocuk masallarının etkisi açısından 

böyle ayırt eder: 

- bebeklik dönemi (1 yıla kadar); 

- erken çocukluk dönemi (1 - 3 yaş arası); 

- okul öncesi yaş dönemi (3 ile 7 yaş arası); 

- küçük okul yaş çağı (7 ile 10 yaş arası); 

- ergenlik yaş çağı (15 -18 yaş arası). 

Çocuk masallarının alegorik doğası, genç dinleyicinin yukarıda 

belirtilen psikolojik özellikleri anlamasına yardımcı olabilir. Doğayla 

ilgili masallarda çocuk doğayı anlama yolunu anlarsa, alegorik içerikli 

masallarda, insan psikolojisinin bahsedilen ve bahsedilmeyen tipik 

özelliklerini anlamaya çalışır. 

Çocuk masallarındaki alegori ile alegorik masallar arasında bazı 

farklılıklar vardır. Her şeyden önce, alegorik masallar hayvanlar 

hakkındaki masalların ayrılmaz bir parçasıdır. İkincisi, alegorik 
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masallarda, hayvanlar insanlar gibi konuşmak ve kahramana yol 

göstermek istiyorlar. Alegorik masallarda, sihir, büyücülük, tılsım, 

kısacası, sihirli araçlar çok az karışır veya katılmaz. Örneğin, bu tür 

hikâyelerde, at bir insan gibi konuşur, koruyucu bir işlevi vardır, yani 

bir totem görevi görür. Prof. Dr. A. Nabiyev, “Hayvanlar hakkında 

masallarda güçlü bir alegori var. Bunun, ecdadın belirli bir aşamadaki 

zihinsel gelişimi üzerinde önemli bir etkisi oldu” diyor (Nabiyev, A., 

2006: 329). Ecdadın zihinsel düşüncesinde, her şeyin arkaik bir 

konuşma tarzı olduğu Onun konuşmasının tam olarak oluşmadığı bir 

zamanda totem ecdadın bu özelliğe sahip olması, psikolojik inancın 

sonucudur ("totem baba bizden daha iyi konuşur" fikri). Bu nedenle, 

masallarda totem hayvanları insanlar gibi konuşurlar. Alegori, eski 

atalarımızın sosyal bilincini güçlendirmede önemli bir faktördü.ve 

tanrıların bile konuşma yeteneğine sahip olduğu fikri ortaya çıktı. Bu 

psikolojik bir durumdur. Bilinç aşamalarından geçtikten sonra 

(animizm, fetişizm, totemizm, antropomorfizm, magiya, sembol, vb.) 

konuşma, dil ve düşünmeyi geliştiren masalı yaratıcılığı, onun 

konuşma yeteneğini, belirli zihinsel olayların etkisini, konuşma 

ihtiyacını, düşüncelerini  kelimelerle ifade etme yükümlülüğü, dilin 

olumlu gelişmesine yol açar. Bu, ilk masal yaratıcılığını doğrudan 

uyaran büyük bir güç haline gelir. Çocuk masallarındaki alegorikliği 

alegorik masallardan ayıran şey, birinin dil, konuşma ve düşünmenin 

özelliklerine tabi olması, diğeri ise çocuk masallarındaki alegorikliğin 

sıfat içeriğinde rol oynamasıdır. Her ikisi de insanın masala psikolojik 

yaklaşımı ile bağlantılıdır. 

4. Sosyal içerikli çocuk masalları, insan ve toplum arasındaki 

çelişkilere ve sorunlara adanmıştır. Ancak hayattaki bu çelişkiler, 

problemler, olduğu gibi değil, çocuğun düşüncesine uygun olarak 

masala dahil edilir. Bu masallardaki çelişkiler hızla çözülür. Bu tür 

masallarda, çelişkiler yaratan insani ve sosyal faktör yumuşak bir 

şekilde ortaya çıkar ve bir masala dönüşür. Bu özellik yukarıdaki üç 

içerikte olan çocuk masallarından çok farklıdır. Çocuk masallarının 

belirli türü, toplumun ilgili yapısını, yönetim işlevini, hiyerarşisini 

yansıtabilir. Örneğin, bir masalda aslan bir hükümdar, bir tilki vezir ve 

bir kurt bir cellat görevlerini yerine getiriyor. Çocuk masallarında 

hayvan imgelerinin iddialı seciyesi ile insanların buna benzer 

karakterleri arasındaki yakınlığı bir yandan toplumu etkileme gücü 

olarak değer veriyoruz, öte yandan, şiddete karşı nefret ruhunu ve 
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adaletsizliğe karşı mücadeleyi uyandıran bir özellik olarak 

anlaşılabilir. 

Çocuk masallarının sosyal içeriği yaşa göre değişir. "Civciv 

hanım" masalı ile "Aslan, Tilki ve Kurt" masalı arasındaki içeriğin 

sosyal doğası birbirinden farklıdır. "Civciv hanım"  masalında 

kullanılan abartı, küçük bir çocuk için soru sormaz, bunu doğal olarak 

karşılıyor. Sosyal adaletsizlik "Aslan, Tilki ve Kurt" masalında daha 

da belirgindir. Bu çıkıntı, 10 yaşındaki bir çocuğun dünya görüşü ile 

daha uyumludur.  "Civciv hanım" masalı 5 yaşındaki bir çocuğun 

zevkini taklit edebilir. Ünlü yirminci yüzyıl çocuk şairi Korney 

Çukovsky, çocukluk döneminin 2 ile 5 yıl arasındaki psikolojisine 

uygun olarak onları neşeli masallar denir (Егорова, О. В. /http:www 

covenok.ru). 

"Civciv hanım" masalında kullanılan abartı küçük bir çocuk için 

soru doğurmaz, doğal olarak memnuniyetle karşılar. Çelişkiler 

"Civciv hanım" masalında çözülebilir, bunun küçük çocukların 

yetiştirilmesinde olumlu bir etkisi vardır. "Aslan, Tilki ve Kurt" 

masalında ise çelişkiler çözülemez. 

Çocukların sosyal içerikli masallarından biri "Dana, Keçi ve 

Koyun"dur. Bu masalda, küçük bir hayvan topluluğuyla 

karşılaşıyoruz. Bu hayvanlar insan toplumundan kaçmak ve 

hayatlarını karşılıklı saygı ile inşa etmek istiyorlar. Keçinin zeki 

hareketleri, onlara saldırmak isteyen kurdu kötü bir duruma sokar ve 

kaçmaya zorlar. Zulümün zihin yoluyla ortadan kaldırılması, masal 

fikrinin temelini oluşturur. 

"Civciv hanım" masalı, çocukların tefekkürünün oluşumunda 

önemli bir rol oynamaktadır. Masalda, bir bebek serçesi yaşlı bir 

kadını ve çobanı “şiddet” ile dikenini, ekmeğini ve koyunlarını iade 

etmekle tehdit eder. Burada serçe kibirli bir şekilde tasvir edilmiştir. 

Masalın ahlaki sonucu kibir ve şiddetin işe yaramaz olmasıdır. 

Masalın sonunda, bebek serçesinin kafasına düşen bir fındık nedeniyle 

öldüğü gösterilmiştir. Serçenin etik dışı davranışı onun ölümüne yol 

açar. Burada didaktik, masal fikrinin temelidir. 

Bu tür tüm masallarda, hayvanlar ve kuşlar gösterilen karaktere 

sahip değildir. Bu özellikleri onlara uygulayan insan zihnidir. 

Çocukların bir ibret dersi götürmesi için insan niteliklerinin onlara 

atfedilmesiyle karşı karşıyayız.  Basitçe söylemek gerekirse, eski 

atalarımız hayvanların karakterini manevi bir durum olarak 

gözlemlerken karşılaştırma yöntemini kullandılar. Zayıf, hasta bir 
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hayvanın güçlü bir hayvan tarafından yok edilmesi doğanın bir 

uyumudur ve sanatsal yaratıcılıkta güçlü ve zayıf arasındaki 

çözünmezlik, çocuk masalına toplumsal bir çelişki olarak girmiştir 

(Muharremova, M., 2008: 845 - 847). 

Azerbaycan masallarında evsel masallar hakim olduğu için onun 

motifleri çocuk masallarında da kullanılmaktadır. Bu tür masalların 

kökeni de ortaçağ sonrası dönemi kapsar. Bu tür masalların arsaları 

evsel kurullarından oluşur ve nispeten büyük çocukların dünya 

görüşüne karşılık gelir. Okul çağındaki çocukların tasavvurunda evsel 

sorunları daha belirgin hale geldikçe, davranış düzeyleri de istikrar 

kazanmaktadır. Bu nedenle, çocuk masallarının evsel içeriğinin 

kapsamı ayrı bir tür değildir, ancak dağınık halde kendini gösterir. 

Bazen kahramanı bir ayakkabıcı, terzi, demirci, demirci, şapkacı vb. 

olan masallardaki ana arsa çizgisi doğrudan bu halk sanatçılarının 

faaliyetleri ile ilgilidir. "Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm" 

masalında demirci, halk sanatını yaşatan usta olarak bilge bir adamdır. 

Onun yardımı ile keçi ve kurt arasındaki anlaşmazlık çözüldü. Genel 

olarak, çocukların yaşamları Keçi, Tavuk, Cüce, Kırmızı Başlıklı Kız, 

Koyun, Horoz, Tembel Köpek, Sadık At, Kurnaz Tilki, Kötü Kurt ve 

diğer hayvanların imgeleri bakımından zengindir (Nabiyev, A., 2006: 

345). İnsanların hayvanlarla ve kuşlarla ilgili yaşamının parçası, 

doğayı anlamanın bir yolu olarak, evsel sahnelerin çocuğun zihnindeki 

etkisini de ifade eder. Genellikle, bu tür masallarda kötü veya iyi 

güçler katılmaz. Evsel sahnelerini tasvir eden bu tür çocuk 

masallarında hayvanlar ve kuşlar imgeğe dönüşür, insanların hayatını 

çocuklara anlatmanın bir aracı haline gelir. Evsel masallarından çocuk 

masallarına geçişte, kültürel kahramana, kurnaz adamlara ve büyülü 

ritüellere ironi zamanı, kurgunun özünü "komik dublörler" hakkında 

eğlenceli çocuk masallarındaki komik karakterlerin (Molla Nasreddin 

hakkındaki fıkralarda olduğu gibi) kökeni organize ediyor. 

Çocuk masalları temalarına göre aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilir: 

1. Vahşi hayvanlara adanan masallar 

Bu tür masalların kahramanları yırtıcı hayvan ve kuşlardır. 

Burada orman, doğanın bir unsuru olarak hayvanlar için bir mekan 

haline gelir. Bu tür hikâyelerde, hayvanlar ormanda bir topluluk 

olarak yaşarlar. Bu toplumun güçlü ve zayıfları vardır. Aralarındaki 

mücadele, bir masalın sanatsal bir formu olarak ortaya çıkıyor.  

2. Evcil hayvanlara adana masallar 
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Bu gruptaki evcil hayvanlar masallarda katılım edir. İnsan 

karakteristikleri masallarındaki evcil hayvanlara aktarılır. 

3. Vahşi hayvanlar ve evcil hayvanlara adanmı masallar 

Bu tür masallarda vahşi hayvanlar güçlü ama aptal, evcil 

hayvanları zayıf ama akıllı olarak tasvir ediliyor. 

4. İnsanlar ve hayvanlar hakkındaki masallar doğa, insan ve 

hayvanlar arasındaki ilişkiyi yansıtır. Bu tür masallerde, insanların 

yaşamının çeşitli alanlarının tanımlarını buluruz (Gafarlı R., 2013: 419 

- 420). 

Karışık tip çocuk masallarında yukarıdaki türler birbirini takip 

eder. Başka bir deyişle, vahşi hayvanların, evcil hayvanların, 

insanların ve hayvanların yanı sıra doğa ve yaşam görüntüleri bir  

masal dahilinde yansıtılır. 

Çocuk masallarının içine dağıtılmış evsel sahneleri sanatsal 

yaratıcılıkta ayrıca olarak   hayvanlar hakkında hikâyetler - temsil 

biçiminde ortaya çıktı. Bunun en açık örnekleri "Kelile ve Dimne"'de 

bulunur. Bununla birlikte, sonraki sözlü edebi süreçte, bu temsiller-

hikâyetler yapılarını değiştirebilir ve çocuk masallarının bir parçası 

olabilir. Bazıları tamamen çocuk masallarına dönüştürülür ve günlük 

yaşamın içeriğini doğrudan yansıtır veya ayrı arsa ve parçalara sahip 

çocuk masallarına yansıyor. "Kelile ve Dimne"deki "Savari ve Yılan" 

temsili çocuk masalına doğrudan bir arsa olarak dahil edilebilir. 

Temsildeki arsa çizgisinin masaldaki arsa çizgisine benzediğini 

görüyoruz. Ancak bir masal ve temsil arasındaki tek fark, temsilde 

didaktik, masalda ise ana amaç çocuğun dünya görüşünü arttırmaktır. 

"İyilik için Kötülük" masalı da "Köylü ve Yılan" masalı gibi 

çocuğun dünya görüşünü artırmaya hizmet eder. Bu masalda da iç 

sorun ana arsa çizgisinin altındadır. Masalda, Hamid'in yılanı ateşten 

kurtardığını, bunun yerine yılanın kendisine zarar vermek istediğini, 

aralarındaki anlaşmazlığın kurt ve tilki vasıtasıyla çözüldüğünü ve 

iyilik yapmanın yanlış olduğu fikri ana fikir hesap ediliyor. İyilik ve 

kötülük yapmak kişinin karakterini gösterir. Bu konu yaşam ve günlük 

yaşam ile ilgilidir. 

Masalda Hamit, yılanı ateşten kurtarır, bunun yerine yılan ona 

zarar vermek ister, aralarındaki anlaşmazlık kurt ve tilki vasıtasıyla  

çözülür,  iyilik için kötülük yapmanın yanlış olduğu fikri ana fikir 

olarak kabul edilir. İyilik ve kötülük yapmak kişinin karakterini 

gösterir. Bu konu yaşam ve günlük yaşam ile ilgilidir. Masalın 

sonunda, Hamit, avcılara tilkinin yerini işaret ederek masalın 
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mantığını doğrular - iyilik için kötülüğün insan doğasında olduğu 

onaylandı (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 245 - 249). 

"İyilik için Kötülük" masalındaki karakterler onların psikolojileriyle 

ilişkilidir. "İyilik için Kötülük" masalının en eski varyantı "Kelile ve 

Dimne"dedir. "Köylü ve Yılan" ve "İyilik için Kötülük" masalları 

içerik ve şekil bakımından benzerdir. Her iki masala bakıldığında, 

"Kelile ve Dimne"deki arsa arkaik bir metin, değişmez değer olarak 

kabul edilebilir. Bu çocuk masallarındaki hayvan kahramanlar, 

değişmez değerdeki karakterlerden farklıdır. Onları birleştiren ana 

şey, üçünün de yaşamla bağlantılı olmasıdır. Her üç metinden böyle 

bir sonuca varıldı ki, iyilik için kötülük yapmank hayatımızın bir 

sorunudur. Kelile ve Dimne'deki bu sorunu anlamak dolaylı olarak 

dinleyiciye bırakılmıştır ve burada sorunun iki masalda doğrudan bir 

yansımasını görüyoruz (Aliyev, R., 2012: 249 - 254). 

Çocuk masallarının sanatsal ve üslup özellikleri. Her masal, 

özellikle çocuk masalları, sözlü olarak yaranır ve oluşturulur. Masal 

bir metin biçimini alana kadar sanatsal düşünce yoluyla istikrarlı bir 

biçim alır. Burada sanatsal düşünce dediğinde ne anlaşılıyor? Her janr, 

oluştuğu zamandan sona kadar bir cilalanma sürecinden geçer. Çocuk 

masalları, hazır metin biçimini alana kadar insanların sanatsal 

düşüncesinden de geçer. Bu süreçte masal yaratıcılığında mecazilik, 

sanatsallık, genelleme, olayların, karakterlerin değerlendirilmesi, 

sonuç çıkarmak, tipleştirme janrın özelliğine çevrilir ve etkileme 

yeteneğine sahip bir çocuk masalı oluşturur. Bir çocuk masalının sözlü 

konuşmada bir janr haline gelmesi için edebi metnin bu stilistik 

anlardan geçmesi gerekir. Yani, çocuk masallarının dili mecazi 

olmalıdır. İmge yaratmak sanatsal bir dil meselesidir. Burada anlatıcı, 

tarzına tatlılık katmak için çeşitli sanatsal araçlar kullanıyor.  

İlkokulda sanatsal eserlerin incelenmesine yönelik metodolojik 

eserlerde çeşitli terimler kullanır (sanatsal imge, kahraman, karakter, 

figüratif kelime, figüratif ifade, figüratif açıklama vb.), ancak bu 

kavramların içeriği açılmır (Hasanlı, B., 2008: 211). Böyle 

dikkatsizlik masallarımızın sanatsal analizinde göz ardı edilmiştir. 

Çocuk masallarının sanatsal analizinde de bu terimlerin 

yorumlanmasından kullanılmaz.  

Masal metninin sanatsallığı, onun dilinin sanatsal ifadesi ile 

zenginleştirilmiştir. Bu özellik imgenin canlılığına hizmet eder. 

Masalın mecazi dili onun sanatsal dilidir. Bir masalın yaratılmasında, 

dil pratik bir bilinç görevi görür. O, bilinçten keçer, ilkel insanın 
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sanatsal yaratıcılığının bir ifade aracı haline gelir. Çocuk masalları da 

dahil olmak üzere her masal, sanatsal dil materyali temelinde edinir. 

Dil materyalinin ayrılmaz bir parçası olan fonetik, sözcüksel, deyimsel 

birimleri, dilbilgisel özellikleri önemli bir rol oynar. Masalda, dilin 

ana ve yardımcı, bağımsız ve bağımlı, gayri-bağımsız  sözcükleri, 

metafor sistemi, vb. mecazi ifadenin artışına katılır. Genel olarak, 

figüratiflik tüm metinlerin, yanı sıra bir masalın, bir çocuk masalının 

karakteristik özelliği. Masal anlatımında iki sanatsal konuşma türü 

vardır: şiirsel konuşma ve nesir. Her iki masal dili de anlamlarını dilin 

alt katmanlarından alır ve estetik düşünceye uyarlar. Şiirsel konuşma 

bir peri masalı konusunu özlü, açık ve duygusal bir şekilde ifade eder, 

insan düşünce ve maneviyatını metaforlarla süsler - sanatsal figürlerin 

bolluğuyla sağlar, kelimeye değer verir (Hacıyev, A., 2010: 264). 

Böylece, sözlü halk masallarının anlatımında şiirsel konuşma ortaya 

çıkar. Düzyazı anlatımı ise yazarın anlatımıdır. Başka bir deyişle, 

masal yaratıldığı gibi kalmaz, sanatsal biçimini son tahkiyeye kadar ya 

artırır ya da azaltır. Bu, tasvir olasılıklarından, anlatıcının yeteneğine 

ve onun pratik düşüncesine bağlıdır. Anlatıcı, masalda anlatılan 

hikâyetleri, görüntülerin iç mantığına uygun olarak seçer, görüntünün 

sesine kendi temposunu ekler, yani onun gibi konuşmaya çalışır. İki 

tonlu bir konuşma var: anlatıcının sesli konuşması ve zihindeki 

imgenin sesli konuşması. Her iki sesli konuşma da sanatsal dil ve 

figüratiflik yaratır. Bu özellikle çocuk masallarında gözlemlemek 

mümkündür. Bunun masalların dilinde en açık örneği, masal 

imgesinin katıldığı diyalogda görülebilir. Bu diyalogda, bir çocuk 

masalının kahramanı, içsel duygularına ve heyecanına, gerçeklere 

karşı tutumuna dayanarak kendi diyalogunu oluşturur. Bir çocuk 

masalında, hem şiirsel konuşma hem de nesir birbirini tamamlar ve 

metnin net ve basit olmasını sağlar. 

Masalların çocukların konuşmasının gelişiminde özel bir önemi 

vardır. Masalların diline hakim olmak, küçük çocukların dil gelişimi 

sürecinde de rol oynar. Küçük çocukların yaşına uygun masallarda, 

basit konuşmanın aktarılması sonucunda, onun hafızasında açık 

ifadeler, bir anlayış ve ilgi biçimi ortaya çıkar. Masalların dilinin 

etkileyici, esprili doğası çocuğun hafızasını etkiler. Masal, çocuklara 

edebi dil örnekleri verir. Bir çocuk masalı, çocukları gerçek dünyasına 

bağlar. 

Her çocuk masalında (genellikle bir masalda) figürativlik 

sanatsal dille çok bağlantılıdır. Yukarıda şiirsel konuşma ve nesir 
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anlatımı masalların dilini şekillendiren ana unsurlar olduğunu 

söylemiştik. Bu elementler kendi başlarına masalın diğer özelliklerinin 

oluşumuna katkıda bulunur. Masalın bir başka özelliği tipikliktir. A. 

Hacıyev tipikliğe estetik bir kategori olarak yaklaşır ve onu genelleme 

ve bireyselleştirmenin bir toplamı olarak görür (Hacıyev, A., 2010: 

98). O, tipikliğe V. Belinsky'den bir örnek atıfta bulunarak, bunu 

"fikre izin vermek için önemli bir koşul" olduğunu düşünüyor 

(Hacıyev, A., 2010:  98). 

Folklordaki tipiklik, eski atalarımızın ve onun örneğinde kabile 

kahininin, kabile üyelerinden daha estetik bir aklı olan ilk arsa 

anlatıcısının ilkel yaşam ve sosyal toplum hakkındaki görüşlerinin 

yarattığı bir sonuçtur. Onun tefekküründe mitolojik yaşamın 

değerlerinin değerlendirilmesi meydana gelir, masalda yaşam 

gerçeklerini karakterize etme ve yorumlama yeteneği oluşur. 

Masallarda birbirine çok yakın olan bilinç süreçlerinin bir sonucu 

olarak, durum ve mitolojik olay, sözlü süreçte bir hikâyet olarak 

bilinçaltına aktarılır ve somut bir imge, belirli bir arsa çizgisi oluşur. 

Masal grafiklerinin genellikle varyantlar oluşturması da bu tiplemenin 

bir sonucu olarak ortaya çıkar. Buna yakın olan masal arsasına örnek 

olarak "Civciv hanım", "Serçe", "Köylü ve yılan", "İyilik için 

Kötülük" masalları verilebilir. Bu masallardaki tipiklik olaya aittir. 

"Tipik bir olay ve karakter, belirli bir dönemin, belli bir sosyal 

çevrenin tezahürüdür. Karakteristik tipik çizgiler ve özellikler, yaşam, 

eylem ve insan gruplarından, belirli olaylardan toplanır ve genelleşir” 

(Hacıyev, A., 2010: 99). Yukarıdaki masallarda, bebek serçesinin 

inatçılık ve kibiri, insan toplumunun bir belası olarak kabul edilir ve 

benzer gerçekler, masal vasıtasıyla serçe bebeğinin dilinden arsaya 

mecazi olarak dahil olur. Her iki masalda da serçe, kibir gösterir ve 

verdiklerini geri alır (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 289 

- 291). Ya da "Köylü ve Yılan" ve "İyilik için Kötülük" masallarında 

yılan ve köylünün hikâyesi tipleşmeye tabidir ve iyilik için kötülüğün 

sonucu olur. Sonuçta, tipiklik aşağıdaki gibi değerlendirilebilir: 

Tipiklik, bir masaldaki fikirle ilgili bir sorundur. Buradaki ana koşul, 

özgünlüğün, fikrin estetik sunumudur. Bu hikâyelerde, tipik hikâyeler 

tipik koşullar altında genelleştirilir (Hacıyev, A., 2010: 99). 

Masallarda, tipiklik gerçekliğin yasalarına göre genelleştirilir. 

Masalın imgesi, kişiselleştirme, genelleme ve tiplendirme süreçleri ile 

arsaya girer. Bireyselleştirme, hikâyeye ve karaktere uyan hayvanlar, 

kuşlar ve insanlardan ortak bir olay veya sürecin seçilmesidir. 
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Çocuk masallarında karşılaştığımız figüratiflik, tipiklik ve 

genelleme, sanatsal üslupla bağlantılıdır. Stil, bir masalı diğerinden 

ayıran bir özelliktir. Genel olarak, stil nesir stili, janrın stili ve arka 

plandaki sanatsal stildir. Örneğin, çocuk masalları diğer masallardan 

farklı bir tarza sahiptir. Çocuk masallarında, stil, her türlü sihir ve 

fanteziden çok, çocuğun dünya görüşüne uyarlanmış olarak abartılıdır. 

Çocuk masallarının sanatsal stilini şekillendiren ilk faktör, anlatı 

stilidir. Sunum tarzı anlatıcı faktörü ile ilgilidir. Anlatıcının tarzı, 

masal anlatma tarzı, anlatım tarzıdır. Anlatım tarzı geneldir ve 

anlatıcının masal anlatma tarzı ise onun bir dalıdır. Bu konu aynı 

zamanda anlatıcının sanatsal fantezisine, masal gerçeklerini 

açıklayabilme yeteneğine, yukarıda belirtilen genelleme, tioplendirme 

becerileri, dildeki figüratiflik, kullandığı metaforlar, metaforlar 

sistemine, aynı zamanda iyi bilgiye de bağlıdır. Mammad Arif "Dil ve 

üslup" makalesinde şöyle yazar: “İyi stil ne anlama geliyor? 

Uzunluktan kaçınmak, kısa ve mantıklı yazmak, açıklamalarda tam, 

doğru ve canlı sanatsal görüntüler ve suretler oluşturmak, fikirleri 

basit ve açık bir şekilde ifade etmek, insan özelliklerini tasvir ederken 

her birey için uygun bir dil bulmak, argo ve ilçeden kaçınmak, genel 

Azerbaycan edebi dili içinde hareket etmek, okunması kolay ve keyifli 

olması için bir özet yazın” (Arif, M., 1958: 225). Bu tanım daha edebi 

olmasına rağmen, sözlü üslup söz konusu olduğundan  içindeki bazı 

fikirlerden kullanılabilir. Genellikle masal anlatıcıları da uzunluktan 

kaçınırlar. Bir masalda, tasvirler doğru ve anlamlı bir şekilde inşa 

edilir, fikir açık ve basit bir dille ifade edilir. Çocuk masallarının 

sanatsal diline bakarsak, anlamsız bir kelime kümesine sahip 

olmadıklarını görürüz ve her şey çocuğun anlaması için 

amaçlanmıştır. Prof. Dr. Aziz Mirahmedov, kurgu tarzını yazarın 

çalışmasının doğasında bulunan bir dizi temel fikir ve sanatsal özellik, 

yazarın dünya görüşünün ve eserlerinin içeriğini belirleyen ana 

fikirler, tanımladığı çizim ve karakter çeşitleri, tipik sanatsal ifade 

araçları, dil gibi kabul edir (Mirahmedov A., 1998: 214). Bu, çocuk 

masallarında neredeyse aynıdır. Tüm çocuk masallarında tarz, anlatıcı 

konuşmasının karakteristiği olan bir dizi sanatsal özellik, onun 

tarafından tarif edilen arsa türleri, masal dili olarak sanatsal açıklama 

araçları olarak alınabilir. Bu bir masalda açıklama düzeyindedir. Stil 

sanatsal bir formdur. Bir çocuğun masalının sanatsal formu, özlüğü, 

kısalığı, açıklamanın netliği, fikirlerin doğru ifadesi, masalda öne 

sürülen fikir ve düşüncenin somutluğu, olayın çocuğun hayal gücünde 
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gerçek olarak algılanmasını içerir. Aynı zamanda, çocuk masallarının 

sanatsal özellikleri arasında arsa, mizah, grafik açıklama, basitlik, 

ritim ve uyum vardır. Bahsettiğimiz tüm karakteristik özellikler tüm 

çocuk masalları için geçerlidir. "Dana, Keçi ve Koyun" masalında 

olaylar hızla gelişir. Kurtlar, aslanlar ve tilkiler bu hayvanları yemek 

ister. Bir keçi yardımıyla hayvanlar vahşi hayvanlara av olmaktan 

kurtarılır. Masaldaki alegori, hayvanların insan dilini konuşma şekli 

onu sanatsal formun bir öğesi yapar. Masal özlü olur, anlaşılabilir, 

anlatıcı görüşünü açıkça ifade etti ve masaldafi bu olay, çocukların 

düşüncesinde rol oynamanın yanı sıra, onlar için kabul edilebilir 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 292 - 293). 

Çocuk masallarının karakteristik özellikleri şunlardır: 

- ihtişam ve ifade gücü; 

- özgüllük ve basitlik; 

- taşınan ayrıntıya göre görüntünün avantajı; 

- interpretasyon etme; 

- alt metin eksikliği; 

- sanatsal ifade araçlarının kullanımı; 

- bol mizahi detaylar. 

Buna ek olarak, çocuk masalları yetişme, eğlence, estetik, 

iletişimsel (iletişim), hedonistik (zevk, konfor, memnuniyet), anlama, 

konuşma gibi işlevlere sahiptir.  

Çocuk masalları kolektif yaratıcılığın bir ürünüdür. Herhangi bir 

çocuk masalının ilk modeli oluşturulduğunda, klasik formunun 

mevcut formundan çok farklı olduğu varsayılabilir. Metin daha sonra 

kolektif yaratıcılığın bir ürünü haline geldiğinde, sanatsal bir biçim 

kazanır. Sanatsal form, masalın içeriğinin ve arsasının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Herhangi bir masalın şekillenmesi için onun içeriğinden 

başka yapısal ve arsa öğelerine, kelimelere, tanımlara ve ifadelere ek 

olarak, konuşma ritmi ve hızının yanı sıra tonlama belirleyici bir rol 

oynar. Diğeri, masallarda olduğu gibi, çocuk masalında da form 

içerikden doğar, form içeriği tamamlar, daha sonra masalda iç 

bütünlük yaratılır, masal karakterleri genelleme ve bireyselleştirme ile 

birleştirilir. İçeriğe dışarıdan müdahale edilmesine ihtiyaç olmur, 

kısalık meydana gelir. Tabii ki, bir masalda, içerik birincidir, 

değiştirilebilir ve form ikincisidir ve içeriğe göre değişir. Form içeriğe 

bağlıdır, içeriğin görünümü, ifadesinin gücüne bağlıdır. Biçim, içerik 

ve fikir algısında dinamik bir hareket edir  (Hacıyev, A., 2010: 136 - 

137).  
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Sanatsal formun özelliklerinden biri, içeriğin özü değiştiğinde 

yeni içeriğe direnir ve iç yapısını korur. Form bunu başaramazsa, bir 

çelişki vardır, form yenilenir ve yeni içerik sayesinde aynı çocuk 

masalının bir varyantı oluşur. Form, taze içeriğe göre kısmen 

güncellenir. Bir zamanlar SMOMPK'da yayımlanan “Tilki ve 

Armudan bey” (SMOMPK, 7. baskı, 1905: 93 - 95) masalı, bir asırdan 

sonra forma ve içeriğe zarar vermeden toplandı ve yeniden 

yayımlandı. Masalın biçiminde dostluk fikri, tilkinin insana iyilik 

yapma fikri dayanıyor. Elçilik, dostluk ve ihanet motifleri masaldaki 

formu belirler. Her üç motif de "Armudan bey" masalını oluşturur. 

Azerbaycan masallarının 5 cildinin ilkinde yayımlanan "Armut Bey" 

masalında ihanet motifi yoktur. Bu, bazı içerik değişikliklerine yol 

açar. Yeni masalın şekli (“Armut bey”) içeriğe göre de değişmektedir 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 283 - 288). Ancak, bu 

formun pasif olduğu anlamına gelmez, dışa bir işaret taşır. Bu da 

ayrıca masalın içeriğine derin bir etki gösterir. Form, küçük ayrıntıları, 

tahtaları, motivasyonu bir masalda birleştirerek estetik mükemmellik 

yaratır. Bununla birlikte, hikâye gerçek temelini kaybeder, sanatsal 

olarak gelişmez, sadece hikâyede fikir taşıyıcısı olarak kendini 

kanıtlar. 

Çocuk masallarının tüm mevcut örneklerinde, metnin yeterince 

stilistik ve sanatsal özelliklerine rastlıyoruz. Her metnin kendine özgü 

stili ve sanatsal özellikleri vardır. Çok fazla ayrıntıya girmeden, 

çocukların masallarındaki stilin karakteristik tonlarından bahsettik. 

Her metnin sanatsal özelliklerindeki özgünlüğünü bir kenara 

bırakarak, ayrıca, metnin genel sanatsal özellikleri hakkında konuştuk. 

Çocuk masallarının ideolojik ve semantik özellikleri. Tüm 

masallarda fikir ana özelliktir. Çocuk masallarında fikirler ve anlamlar 

çok ciddi biçimde kendisini gösterir. Her masalda fikir spesifiktir ve 

anlamı taşıdığı içeriğe bağlıdır. Bazen anlamı içerikle eşitlerler. Ancak 

kesiştikleri hatları olduğu gibi, ayırt edici özellikleri de vardır. Bu 

durumda, soruların cevaplarına bakalım - fikir nedir, anlamı nedir, 

içerik nedir? Bir fikir, duygu ile algılanan kavramların özü ve 

nedenidir. Fikir, kavramdaki ilk imge (arketip), mitin arketipidir. O 

dünyadaki fikirlerin bilgisi, ya da transandantal dünyada ilk varlığın 

anıları olarak ilkel bilinçte yaşar. Yerde, bu anılar duygusal imgeler 

tarafından yutulur ve yeniden canlanır. Bir fikir duygusal algıda var 

olan bir gerçeklik, hiçbir şeye bağlı olmayan bir madde, eylem ve 

olayın altında yatan bir kavram, yani bilincimizden bağımsız olarak 
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var olan bir kavramdır. Bir fikir bir ütopya, bir ütopya ise bir fikirdir. 

Fikir bir hayaldır, arkaik bir miti yaratıyor. Arkaik mit fikri bir 

ütopyadır, kelimeyi yaratır. 

Bir kişi ciddi bir şekilde hastalandığında, ölüm hakkında 

düşünür. Bu durumda, ölüm bir fikir şeklinde oluşur. İnsan ölümü bir 

kelime sinyalı olarak tanır ve anlar. Daha açık bir şekilde ifade etmek 

için, bir benzetme yapalım: yağmuru algılamak için eski adam, onu 

hareketliliğine dayanan "yağmak" kelime sinyaliyle tanıdı, bu da 

fikrin hareketliliği tarafından oluşturulan kelimenin "imajı"nın 

tanınmasıdır. Burada, fikrin özelleşerek, onun diğer eylemlerden ve 

olaylardan ayırt edilmesi için tasavvurda oluşturulğunu görüyoruz. Bu 

tanıma olayı daha sonra yağmur hakkında ilk mitin oluşmasına neden 

oluyor. 

Bir kelime özelleştirildiğinde, oluşturduğu metin de özelleşir. 

Fikir genellikten çıkarak spesifikleşerse, çocuk masalları da genel 

konseptinden ayrılır, spesifikleşer. Burada fikir - kelime - eylem - 

sembol ve metin anlamın oluşumunda rol oynar. 

Bir masal oluşturma süreci de fikrin özelleştirilmesinden sonra 

başlar. Fikrin ana amacı, her şeyden önce, çocuk masalında 

arkadaşlık, sevgi, sadakat, karşılıklı yardım, nezaket vb. duyuların 

talep ettiği sorunun sunumudur. Bir fikirin örgütlenmesinden sonra 

motivasyon (masalın genel içeriğiyle bağlantı) onun etrafında ortaya 

çıkar. Motivasyon, sırayla, aynı ismin nedenlerini oluşturur. Fikrin 

masaldaki rolü ana olayların başlangıcına kadardır. Masalda metne 

verilen bu gereklilik giriş bölümünde yerine getirilmektedir. "Cüce" 

masalının başında, ana fikir arsa çizgisinin başında ifade edilir. 

Cücenin küçük ama akıllı olduğu girişten bilinmektedir. Fikir, 

Cücenin sunumunda rol oynar. Yani, onun zihninin yardımıyla, diğer 

çocuklar da Dev'in elinden kaçarlar. Kötülüğe karşı mücadelenin 

zaferi ve aklın gücü, birkaç paragrafta yansıtılan kurtuluş fikrinde 

yansır (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 296). Masalın 

ideolojik ve eğitimsel önemi, iyilik için çalışan zayıfların korunması, 

kötülüğe karşı zafer ile ölçülür. Masalların ideolojik ve eğitimsel 

önemi her zaman iyiliğe, zayıfların korunmasına, kötülüğe karşı zaferi 

olmuştur.  

Fikir hakkında örnekler birçok çocuk masallarında bulunabilir. 

Böyle diyebiliriz ki, fikir, sırayla, anlamı şekillendirir. Daha doğrusu, 

anlam fikir etrafında oluşur. Eğer çok dikkat edersek, Cücenin 

çocuklara "büyükannem benim odunumu toplamak için size tereyağı 
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ve ekmek verdi", "büyükannem size odunumu kesmek için size 

tereyağı ve ekmek verdi", "Yorgunken beni sırtınıza götürmek için 

büyükannem size tereyağı ve etmek verdi” cümleleri masalın anlamını 

açıklamayı amaçlamaktadır (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 

2005: 296 - 297). Bu, ne anlama geliyor? Burada, Cüce’nin fiziksel 

gücü değil, gelecekteki olaylardan korunmasında rol oynayan zihinsel 

güçü, bu anlamı açığa çıkarmada rol oynar. Cüce’nin masalın 

başlangıcındaki bu eylemlerinde bir anlam olduğu zaten anlaşıldı. 

İçerik anlamın bir türevidir. Bir sanat eserinden farklı olarak, bir 

masalda anlam içeriği oluşturur. Anlam ve içerik arasındaki bağlantı 

doğrudan görünmez.  

İçerik bakımından anlam geneldir ve içerik spesifiktir. "Ay 

Cüce, havlayan köpeğ'e taraf gitmeli miyiz, yoksa ışık yönünde mi 

gitmeliyiz?" cümlenin kendisi bir anlam taşıyıcısıdır. Burada bu 

cümlenin özel bir anlamı olduğunu görüyoruz. Hikâyedeki içeriğin 

özgüllüğü, "havlayan köpek, yoksa ışık gelen yönünde" gitmenin özel 

anlamına bağlıdır. Ruhun ışığa duyarlı olması ve köpekden korkması 

genel bir anlama sahip değildir, bu süreç sadece eski bir mitoloji olayı 

Cüce imgesinde özel bir işaret olarak hatırlatır. Mitolojik düşüncede 

bu, tarihsel bilinç sürecinde sözel bir metin haline gelen ve önce mitin 

yapısına, sonra masal yapısına giren mitolojik bir olaydır. Yani anlam 

da bir semboldür. Mitolojik bilinçte, ruhun küçük boyutu, masal 

metninde imge aracılığıyla sembolize edilir (Cüce küçük boy sembolü 

gibi). Anlam gibi karakterler de özelleşiyor. Bir sembol bir anlamın 

işaretidir. "Kelimelerle ifade edilen yaşam gerçeği bir sembol haline 

gelir" (Aliyev, R., 2006: 50). Yani anlamın bir sembol olabilmesi için, 

kelimelerle ifade edilmesi gerekir. Bundan sonra karakterler genel 

içerik haline gelir ve masalda iyi ve kötüyü ifade eder. Sembolün 

işareleri, masaldaki kelime, cümle, fikir, anlam, içerik ve metin 

katmanlarından geçerek masalın oluşumuna katılır. Tüm bu süreç 

sembolik tasvir yolu ile masal metninin bir göstergesi haline gelir. 

Yani bu olay, Cüce'nin kendisi, Dev sadece bir düşünce ürünüdür. Bir 

masal metni basitçe sembolik işaretlerin bir sistemidir.  

Masallarda kahraman estetik düşüncenin bir ürünü haline gelir, 

aynı zamanda bir masalın imajı olma özelliğini kazanır. Kahraman bir 

masalda sembolize edilirse veya sembolizme maruz kalırsa, o, bazı 

estetik özelliklere göre tasvir edilmelidir. Örneğin, bir kurt bir cesaret 

sembolü olduğunda, onun bu açıdan bir cesaret sembolü haline 

geldiğini görürüz. Figüratifleşme iki yönde olabilir:  
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- maddi varlığın sembolizasyonu; 

- somut olmayan düşüncenin sembolizasyonu. 

İkinci sembolizmde, gayri-maddilik sembolün bir kopyasıdır. 

Maddi varoluşun sembolizmi, onun estetik düşüncede yaranmış 

biçimiyle ilişkilidir. Bu forma resim diyebiliriz. Yani imaj ve suret 

farklı. Sembol bir sanat işaretidir, masallarda bir sembolün imajını 

yaratan bir kalitedir. 

Edebiyatta, sanatsal imge yazarın imgeleminin ürünüdür. 

Folklorda, o, halk düşüncesinin bir ürünü haline gelir. Yazarın 

imgeleminde sanatsal imge özelleşirken, insanların hayal gücünde 

sanatsal imge genelleştirilir. Melikmammad ve Cüce’ye sanatsal bir 

imaj diyebilir miyiz? Kahramanların daha yaygın figüratif isimleridir. 

Bir zamanlar, bu ortaklığın özel bir anlamı vardı. Örneğin, 

Melikmammad, kahraman olmadan önce dirilen bir tanrı olarak tasvir 

edildi. Bir oranında, eski tanrının adı eski kahramanın ismine 

dönüştürüldü. Sanatsal düşüncede imgeden imgeye geçiş oldu. 

Sanatsal düşüncede, ölüp dirilme işareti, eski tanrının sembolik bir 

işareti olarak mitolojik düşüncede sanatsal formunu yaratan özel bir 

kalite haline gelir. Ölüp dirilme sanatsal düşüncede gayri-maddidir. 

Dolayısıyla bu işlevi yerine getiren tanrı da gayri-maddidir. Burada 

işlev ve karakter işareti arasına eşit bir işaret koyabilirsiniz. 

Melikmammad kişiselleştirildikten sonra maddileşir, böylece sanatsal 

bir imaj haline gelebilir. Cüce de daha önce somut olmayan bir şekilde 

düşünülmüş, karakterlerin içeriğinde olmuş, maddileşmeden (veya 

kişiselleştirmeden) sonra sanatsal bir imaj haline geldi. Folklorda 

somut olmayan şey onun suretidir. Melikmammad ve Cüce, mitolojik 

özellikleriyle, bir masal görüntüsü veya eski tanrıcılığınmasaldaki 

sureti veya sıfatıdır. Folklorda maddi olan Melikmammad ve Cüce, 

kahramanlık nitelikleri ile eski tanrıcılığın tasavvurdaki imgeleridir. 

Bir masalın yapısında, sembol, suret ve imge düşünceye bağlı 

olarak değişebilir. Bu, masalın mitolojik fikrine bağlıdır. Mitolojik 

fikir, bilinçte ölüp dirilmein ortaya çıkmasının temelini oluşturuyorsa, 

kelimenin tam anlamıyla düşünülmeden önce onun bir kopyası, bazı 

genetik formda iletilen somut olmayanların bir sureti ve iletimden 

sonra zihinde oluşan bu suretin bir şeklidir. Görüldüğü gibi, folklorda 

suretin çeşitlendirme süreci devam etmektedir ve literatürde yer 

almamaktadır. 

Mitolojik fikre psikolojinin bir ürünü denilebilir. Sıfat, bir fikrin 

psikolojik işaretidir. Psikolojik özellik psikolojik bir nitelik 
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kazandığında, sıfat gerçek anlamda bir görüntü haline gelir (sıfat - bir 

işaret, suret - psikolojik bir kalite) ve daha sonra psikolojik bir kalite 

psikolojik bir özellik haline geldiğinde bir imge oluşur. Düşüncede 

ölüp dirilme psikolojik bir özelliktir, bu yüzden bir masalda bu 

özelliğin taşıyıcısı Melikmammad'ı bir imgeye dönüştürür. 

Çocuk masallarının yapısal ve içerik özellikleri. Araştırmalar, 

6 ile 7 yaş arasındaki çocukların yardım almadan çocuk masalları 

fikirlerini ve içeriğini anlayamadığını gösteriyor. Duygusal düzeyde 

onu iki şekilde anlayabilirler - "korkutucu" ve "komik". Bu nedenle, 

araştırmacılar 4 algılama düzeyi göstermektedir: 

- parçalı seviye; 

- tanımlanmış seviye; 

- "kahraman" seviyesi; 

- "fikir" seviyesi. 

Parçalanmış düzeyde, çocuklar masalın tüm içeriğini tam olarak 

değil, parçalar halinde anlayabilir veya kabul edebilirler. Onlar 

masalın bölümleri arasındaki bağlantıyı göremezler. Masalı dinlerken, 

duyguların etkisi altında bu parçalar arasındaki bağlantıyı bulmakta 

zorlanıyorlar. 

Belirli bir düzeydeki çocuklar bir masalı dinlediğinde, duygusal 

tepkileri masalın yapısını görmelerine yardımcı olur, ancak algıları 

hâlâ zayıf olduğu için kendi akıllarında bireysel ayrıntılara dayanan 

bir imge oluşturamazlar. 

"Kahraman" düzeyinde, çocukların hassas duygusal tepkileri 

vardır, sanatsal detaylara dayalı olarak zihinde bir görüntü 

oluşturabilirler. 

“Fikir” düzeyinde, okul çocukları sadece hikâyenin bölümlerini 

ayırmaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda anlatıcı pozisyonunu da 

görür ve belirli bir imge içinde genellemeler yaparlar (Иванова, И. 

О., 2014: 4 - 5). 

Çocuk masalları basit görünse de, diğer masallar gibi karmaşık  

bir yapıya sahiptirler. Bu karmaşık lık, her şeyden önce, içerikte ve 

onun tonlarında kendini gösterir. Böylece, bir masalın karmaşık  

yapısının sadece biçim ve içerik içinde var olduğu söylenebilir. 

Masalın içeriği aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

- içeriğin yapısal-göstergebilimsel bir yönü vardır; 

- içerik rasyonel ve duygusal düşüncenin bir ürünüdür; 

- içerik nesnel ve öznel faktörlere dayanmaktadır; 

- içerikte bilinçli ve içgüdüsel bir faaliyet var; 
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- İçerik genel ve bireyseldir. 

İçerik, yapının karmaşık lığını şu şekilde ortaya çıkarmaya 

çalışır: 

- içerik - yapıyı benimsemeyi amaçlayan faaliyetlerin sonucu 

gibi; 

- içerik - yapıyı değiştirmeyi amaçlayan faaliyetlerin sonucu 

gibi. 

Aşağıdakiler bu süreçleri modellenmektedir: 

- biliş; 

- emek; 

- iletişim; 

- değerlendirme. 

Masalda, kendine hakim olmaya, kendi kimliğini yaratmaya, 

kendini değiştirmeye ve kendine önderlik etmeye yönelen türleri var.  

- öz farkındalık; 

- kendini yaratma; 

- kendisiyle iletişim; 

- değerlendirme. 

Prof. Dr. Abbas Hacıyev içeriği şu şekilde tanımlar: "İçerik, 

algının tasavvur edilen, sanatkarın duyularına, yeteneğine ve 

yaratıcılık konumuna, onun deneyimi ve dünya görüşüne, sanatsal ve 

estetik değer düzeyine yükseltilmiş olayların ve hikâyelerin içeriğidir" 

(Hacıyev, A., 2010: 123 - 124).  

Bu tanımı bir masala uygularsak, fikir şu şekildedir: "Bir 

masalın içeriği, anlatıcısının duygularına, yeteneklerine ve 

yaratıcılığına, deneyimine ve dünya görüşüne göre sanatsal ve estetik 

değer düzeyine göre seçilen olayların ve hikâyelerin açıklanmasının 

toplamıdır". 

Masal metninin yapısının analizinde gösterilen iki aktivite yönü 

aşağıdaki gibi ortaya çıkarılabilir: 

- Masal metninin içeriğine hakim olmak pratik-pedagojik bir 

yaklaşım gerektirir. Bu süreçte, anlatıcı sadece anlatım işini bilmeli, 

aynı zamanda metnin öğretim yöntemlerine de dikkat etmelidir. 

Çünkü hikâyenin metninde ustalaşmak için, anlatıcı bir eğitmen olmak 

zorundadır. Prof. Dr. Yahya Kerimov, çocukların düşünmesi için evcil 

hayvanların karakterlerinin pedagojik bir analizini veriyor (Kerimov, 

Y., 2003: 210). 

- İçeriği değiştirmeyi amaçlayan etkinlik, konuşmacının 

becerisine de bağlıdır. Anıya bağlı olarak, masalın metninin anlatıcı 
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tarafından değişebileceği bilinmektedir. Çocuk masallarında, anlatıcı 

masalın arsa çizgisinde herhangi bir niteliksel değişiklik yapma 

fırsatına sahiptir. Bu, çocuğun yaşına ve düşünme kapsamına bağlı 

olarak değişebilir. Bu süreç anaokulunda eğitimcinin eylem planında 

bulunabilir. 

Çocuk masallarını öğretme sürecinde küçük çocukların 

zihinlerini içerik edinme ve değiştirme gereksinimlerine uygun olarak 

genişletmek için, eğitmen veya anlatıcı bu dört alanda (biliş, emek, 

iletişim ve değerlendirme)  hassasiyet sağlayabilir. 

Biliş, çocuğun masalda ustalaşması için zihninin bilişsel 

aktivitesinin bir göstergesidir. Algı, bilişin ana işlevidir. Bu ana 

koşuldur, yoksa işlem tamamlanmaz. Benimseme ikinci biliş şartıdır. 

Çocuğun içeriği hatırlaması önemlidir, onun fantezisine yardımcı olur. 

Emek, çalışma sürecinde elde edilecek sonuca yönelik zihinsel, 

pratik bir süreçtir. Emek, bir masal metninin benimsenilmesi için 

fonksiyonel bir rol oynar. Bir çocuğun manevi yetiştirilmesinde 

emeğin rolü, kazanılan bilimsel bilgiye bağlıdır. 

İletişim, birbirleriyle konuşmanın bir sonucu olarak küçük 

çocuklar tarafından edinilen bir alışkanlık ve beceri aracıdır. 

Çocuklarda iletişim yaratmayın aşılanması, onların kişilik tipinde 

yetiştirilmeleriyle de ilgilidir. 

Değerlendirme - iletilen bilginin kalite derecesini gösterir. 

Masal metinlerinin fiyat ölçeğinde öğretilmesinin değerleri bilginin 

edinilmesine bağlıdır. 

Dört koşulun kendisi, çocuğun masalına yönelen süreçlerde 

çocuğun düşüncesinin gelişiminde, çocuğun kişiliğini etkisi altında 

yaratmak, onu ruhsal ve fiziksel olarak değiştirmek için önemli bir rol 

oynar: 

- Öz farkındalık ergenlik döneminde başlar ve ruhsal ve 

psikolojik gelişimini teşvik eder. Bu süreçten sonra çocuk 

masallarının daha karmaşık  formunu anlamaya geçiş başlar. 

- Kendini yaratma, fantezinin yardımıyla sanatsal bilinçte ortaya 

çıkan psikolojik bir süreçtir. Ergenlerin okuduğu sanatsal masal 

metinlerinin yardımıyla kendini ikna sürecinde manevi dünyasını 

bulur ve karakterine uyan imgeye karşı duyarlılık yaranır. Sanatsal 

imgelerin yardımıyla, kişiliği kendini yaratma sürecinden geçer ve 

herhangi bir masal karakteri için sempatisini gösterir. 

- kendisiyle iletişim, çocuk masalıyla doğrudan ilgili olmayan 

bir süreçtir. Ergenler kendileriyle iletişim kurduktan sonra 
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mükemmelliğe ulaşabilirler. Onun tefekküründe, kendine karşı 

sorumlu olmak, bir şey için kendini suçlamak, içinde şefkat 

duygusunu uyandırmak vb. oluşur. Bu süreçler, onun erken yaşta 

edindiği duygu ve becerilerdir. 

- Değerlendirme, aslında, ergenin eylemlerinin sonuçlarına göre 

kendi kendini değerlendirmesidir. 

Böylece, ergenlerin çocukluk ve bebeklik dönemlreinde 

dinledikleri ve aldıkları manevi yetiştirme sonuçta birey olarak onların 

gelişmelerine katkıda bulunur. Görüldüğü gibi, çocuk masallarının 

sosyo-eğitimsel rolü, bu metinlerdeki fikirlerin gençlere doğru bir 

şekilde verilmesine bağlıdır. Çocuk masalları her zaman bu görevi 

başarıyla yerine getirir. 

Çocuk masalları fikrinde sanatsal fantezi. Genel olarak, 

masal yaratıcılığı, sanatsal fantezinin yardımıyla bir yapı biçimini alır. 

Aynı şey çocuk masalları için de geçerlidir. Eski zamanlarda masallar 

yaratmaya başlayan atalarımız uydurmaca ve sanatsal yalandan 

fantastik düşünmenin ürünü olarak kullandılar. Bu özellik sadece 

masalların yaratılmasında değil, aynı zamanda sözlü folklorun 

kapsadığı birçok janrda da kendini gösterir. Masallarda, daha parlak 

sanatsal fanteziden veya uydurmacadan yerine göre kullanılır. Fakat 

bu fantezi çocuk masalları fikrinde nasıl kendini gösterir? Bildiğimiz 

gibi, her şeyin başlangıcı bir fikirden geliyor. Kendi dilimizde de 

fantastik bir fikir ifadesi var. Yani, burada bilinci etkileyebilecek 

fantastik bir fikir biçimi anlaşılmaktadır. Bunlar masallarda uçan halı, 

sihirli kase, sihirli yüzük, devlerin fantastik algısı, fantastik zamanın 

yokluğu, bir imgenin hayatındaki bir anın algılanması, nesnelerin ve 

formların fantastik tasviri. 

Sanatsal fantezi, çocukların aktivitelerini harekete geçirmede 

önemli bir rol oynar. Çocuk masallarında kurgunun rolü çocuğun 

zihnini etkilemek için çok önemlidir. Sanatsal fantezi nedir ve 

uydurmacadan farkı nedir? Ayrıca, fantezinin uydurmacadan farklı 

olduğu sorudan da anlaşılmaktadır. İlk yaratımda, fantezi soyut bilinç 

tarafından yaratılan, ancak zihnin onu değerlendirirken olağanüstü bir 

seviyede algıladığı karmaşık  bir form olarak kabul edilebilir. Daha 

sonraki dönemlerde, bu düşünce karmaşık lığı basitleştirilir ve 

alışılmadık, karmaşık  görünümlü, hayali bir form olan fantezi, 

sanatsal yaratıcılık sürecinden geçer. Karmaşık  bir zamanın yarattığı 

fantazya, sanatsal zaman ve  sanatsal bilincin aşamasında 

uydurmacayı kendinden ayırarak ona bağımsızlık verir. Uydurma da 
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sanatsal bir yalanı oluşturur. Sonunda, sanatsal yalan imgenin bir 

hilesi ve başkalarını aldatma aracına dönüşür. Çocuk masallarında 

sanatsal fantastik düşünceden, sanatsal yalandan ve hileden kullanılır. 

Fantezi bir düşünce ürünüdür, uydurmaca ise bilinç tarafından 

gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu iki faktörü birbirinden ayırt etmek 

için, bir serçe bebeğinin kendinden bin kat daha büyük bir koyun 

taşıdığı "Civciv hanım" masalında detayı ele alalım (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 290). Burada fantezi yaratmak abartılı. 

Anlatıcı bebek serçesini kurgu oluşturmak için minimize eder ve 

"kurbanını" bin kat daha büyük olarak tasvir eder. Fantezide olaya 

yaklaşımda güven büyük rol oynar. Yani, fantastiğin algısında önemli 

görünen şey, dinleyiciye güven duygusu yaratabilmesidir. Çocuk 

masallarının yaratılmasında baskın olan şey, fantastik için tutkusudur. 

Yetişkinler için masallarda, böyle bir fantastik yoktur ya da çok az. 

Söylediğimiz gibi, fantezi bir çocuk masalının iç işaretidir ve bir 

nesneye veya varlığa değil, bir olaya odaklanan bir sürecin 

algılanmasıdır. Fantezi olmadan bir masal yoktur. Fantezi, bir masalın 

gerçeğe karşılık gelmeyen bir özelliğidir. Her masalın kendi dili vardır 

- özlü, etkileyici, ritmik. Çocuklar masal kahramanlarına çekilir, bu 

kahraman onlar için mükemmeldir. Masalın bilişsel önemi, gerçek 

yaşam olaylarını, emeği, hayatı, dünya görüşünü, psikolojik koşulları, 

ülkenin doğasını yansıtmasıdır ve halkla ilişkiler tarihi hakkında 

kapsamlı bilgi verir. Masalın kahramanı çocukları çekiyor, çünkü 

güçlü, adil ve kibardır. 

Masallardaki fantezi ile sanatsal eserlerdeki fantezi arasında 

önemli farklılıklar vardır. Her şeyden önce, masal fantezisi tekrar 

tekrar işlenmeğe maruz kalır, oradaki fantastik düşünce biçimini alana 

kadar bir dizi aşamadan geçmelidir: fantastik bir olaya, canlı bir şeye, 

bir ayrıntıya ait bireysel özellikler edinmelidir. Masal fantastiğinde 

genel bir süreç yoktur. O, yalnızca bir nesneye, bir varlığa ve bir olaya 

karşılık gelir. Bir sanat eserinde fantastik, yazarın hayal gücünün bir 

ürünüdür ve genel özelliklere sahiptir (Agayev E., Kurt İ., 2008: 643 - 

644). Örneğin, Nizami'nin ütopyası bunun bir örneğidir. Fantezi, 

masallardaki kadar abartılı değildir. Masallar çocuğu kurgularına ikna 

etmek için genellikle abartılır. Oradaki fantastiğin nesnesi yalanla 

örtüşüyor. Masal fantastiğinde hem zorunlu hem de zorunlu olmayan 

yalan türleri vardır. Bu tür yalanlar masallardaki kurguya aittir. 

Zorunlu olmayan yalanlara sanatsal yalanlar atfedilebilir. Böylece, 

bazı masallarda, bu şekilli yalanlar sanatsallık kazanır ve masalın 
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temasına dönüşür. Zorunlu yalanlar ise, tehlikeden kaçmak için zihnin 

kullandığı hile ile ortaya çıkar. Fantezideki zorunlu yalanla sanatsal 

yalandaki zorunluk farklı şeylerdir. Fantezide, anlatıcı onu bir hile 

şeklinde kullanmaz, sadece güven inşa etmeye çalışır. Bu gerçeği 

yerinde araştırmak için, "Dana, Keçi ve Koyun" masalında kullanılan 

hilenin içeriğine bakalım. Burada hile, masalın genel bağlamında 

kurtuluş fikrini yaratmaktır. "Dana, Keçi ve Koyun" masalında, 

kurdun saldırısından korunmak için keçi hileden kullanır. O, kurdun 

düşmanı gibi davranır ve danadan onu sıkı tutmasını ister. Burada 

keçinin hilesi (keçinin kurnazlığı bir alt arsa özelliğidir) yalan ile 

ilgilidir. Hile, canavarı yalana inandırmak için kullanılan bir araçtır. 

Ve bu zeka keçinin doğasındadır. Yani yalan söylemek de bir 

aldatmaca kaynağıdır. Hileden yalan söylemek için kullanılır. Yalanın 

zıt argümanını ortaya koyabilirsek, buna yine yalan denir. Örneğin, 

"keçinin bir kurdu aldatması yalandır" argümanı mantıklı bir şekilde 

doğrulanırsa, o zaman bir kurdu aldatmayı yalandır, söyleyebiliriz. 

Başka bir argüman olarak, mantıksal düşünmeyle "bir keçinin bir 

kurdu aldatması yalan değildir" cümlesini incelersek, bunun mümkün 

olduğu sonucuna varabiliriz. İkinci argümandaki fikirin doğrulanması, 

bu olayın bir yalan olmadığı sonucuna götürür. Bu eski aforist 

düşüncede doğrudur, ama modern düşüncede yanlıştır. Bu mantıklı bir 

yalan. "Altın ve Yılan" masalı ayrıca eski aforist düşüncenin 

gerçeğinin niye bir yalan olarak yorumlandığını da açıklayabilir. 

Yılanın bir kase süt içtiği ve boş bir kaba altın koyduğu doğrudur 

Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 294). Sefer'in 40 günlük 

yolculuğu sırasında, onun oğluna talimatları doğrudur, ancak 

eylemleri yanlıştır. Eğer mantık kurallarına uyarsak, "nedenin sonuçla 

ilgili olduğu doğrudur" hükümünü alırız. Bu masaldaki yalan nedir?  

Bunun bir inanç içinde yalan olmadığı sonucuna varabiliriz, ama 

inancın dışındaki her şey bir yalandır. Bir masalda ihtiyacımız olan 

şey yalanların zorunlu olmasıdır. Zorunlu yalan psikolojik bir 

yalandır. Eski atalarımızın aslında kendi yalanlarına inandıkları ortaya 

çıkıyor. Aldatmadan bu tür yalanlarda kullanılmaz. Bu yalanın alt arsa 

biçimidir. Masalın mantığında, masalın sonunda gökyüzünden üç 

elmanın düştüğü de doğrudur, bu, elmanın gençleştirme işlevini yerine 

getirdiği mitolojik gerçeklik nedeniyle doğrudur, tarihsel bilinç 

oluştuğunda yanlıştır. Bu sonuçların sonu olmadığı görülebilir. Masal 

anlatımında yalan ve doğru olanın karşıtlığını (ikili) göz önüne alarak, 
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yalan ve fikir arasındaki ilişki hakkında konuşabiliriz. Çalışmayı 

karmaşık laştırmaktan kaçınmak için kısa bir not alalım: 

- fikir bir yalanın yaratılmasına katılır; 

- fikir ve yalan arasında bir tutarsızlık var; 

- bir fikir, bir yalanı gerçeğe dönüştürmek için etkileyebilir; 

- fikir değişken değil ve yalanın değişebilir bir formu vardır; 

- Fikir, yalanın mantığını etkileyebilir. 

Bunu "Altın ve Yılan" masalında kontrol edebiliriz. Bu masalda, 

fikir hem nedenin hem de etkinin ortaya çıkmasındaki ana 

özelliklerden biridir. 

1. Bir fikir, bir yalanın yaratılmasına katkıda bulunur. 

Bir masaldan örnek: 

“Yılan dedi ki: 

- Günde iki şahı (Şah Abbas adına para birimi) kazanarak aileyi 

nasıl yaşatabilirsin? Bana günde bir kase süt getir, ben de sana her gün 

bir altın vereceğim, al, paraya çevir, yaşayın” (Azerbaycan masalları. 

5 ciltte. Cilt I., 2005: 294). 

Burada masalın fikri zengin olmakla ilgilidir. Bu zenginleştirme 

teklifinin sonunda bir yalan hissedilir. Bir yılanın süt içtikten sonra 

boş bir kaseye altın koyması düşünülemez. Bu modern düşüncede bir 

yalandır. Fakat zengin olma fikri bu yalanı şekillendirir ve işlevini 

yerine getirir. Bunun bir sebebi var. Eski düşünce tarzında, yılan 

servetin koruyucusudur. Yılanın altınla bağlantısı, mitolojik 

düşüncenin bir ürünüdür. Bu nedenle, yılanın altınla ilişkili olduğu 

fikri, eski anlatıcının yılanın süt içtikten sonra kaseye altın koyması 

hakkındaki bilinç "gerçeği"ne inanmayı gerekli kıldı. 

2. Bir fikir ile yalan arasında bir tutarsızlık vardır. 

Bir fikir bir yalan onaylayabilirse, o zaman aralarında bir denge 

vardır. Ayrıca, bir yılan ve Sefer arasındaki totem bağlantısı fikri bir 

denge yaratır. Fikir bağlantıyı doğrulayamazsa, denge bozulur. Bu 

masalda da fikir orantılılığın ihlaline yol açar. Sefer ve yılan 

arasındaki orantlılık hasta olana kadar devam eder. "Ertesi gün bir 

kase süt getirdi, bir çalının dibine koydu, Altın Yılan geldi, sütü içti, 

altın bir kasenin dibine koydu ve gitti. Sefer altını aldı ve eve mutlu 

geldi. Pazara götürdü, altını paraya değiştirdi ve evi için yiyecek aldı. 

Ertesi gün adam sütü tekrar Altın Yılan'a götürdü, Altın Yılan geldi, 

sütü içti ve kaseye başka bir altın koydu ve gitti. Sefer altını aldı, 

parayla değiştirdi ve evine tekrar yiyecek aldı. Bu şekilde, Sefer her 

gün yılana süt taşıdı, bir altın aldı ve güzel bir hayat sürdü. Bir gün 
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Sefer kırk günlük bir yolculuğa gidesi oldu. Oğlunu aradı ve dedi” 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 294 - 295). Sefer ile 

yılan arasındaki ilişki, fikri ve birbirini açıklayan yalana bağlıdır. 

Mitolojik bilinçte Sefer, yılana inanır, bu yüzden aralarındaki ilişki 

orantılıdır. Ancak tarihsel bilinçte bu oran ihlal edilir. Başka bir 

deyişle güvenini kayb ettiğine göre Sefer'ın oğlu kesinlikle hareket 

etmeğe kararlıdır. Sonunda, orantılılık orantısız hale gelir. 

3. Fikir, bir yalanı gerçeğe dönüştürmek için etkileyebilir. 

Fikir her zaman aktiftir ve yalan pasiftir. Bu nedenle, fikir 

yalanın işlevlerinin etkilerini kaybetmesine neden olabilir. İşlevini 

kaybetmiş olan yalan, gerçek inancın oluşmasına yol açar. Aynı 

düzlemde oluşan yalan ve gerçek, onlara inanan bir kişinin zihninde 

fikrin etkisi altında gerçek içerik biçimini alır. Bu anlamda şunu 

söyleyebiliriz ki yeni fikir yalanın gerçeğe dönüştürülmesinde katılım 

ediyor. 

4. Fikir değiştirilemez, fakat bir yalanın değiştirilebilir bir formu 

vardır. 

Bir masalda, fikir amaca hizmet eder. Masalda, Sefer'ın ve 

oğlunun hedefi zengin olmaktır. Her iki durumda da fikir değişmez. 

Bunun yerine, yalanın içeriği değişir. Yani, Sefer'ın oğlunun yalanlara 

inanmadığı ortaya çıkıyor. Babası gibi yalanlara inanırsa, yılanı 

öldürmeye çalışmazdı (bu postülalar diğer folklor türlerine 

uygulanabilir). 

5. Fikir yalanın mantığını etkileyebilir. 

Bir masalda, fikrin yarattığı yalan kutsal bir yalan değildir. 

Yalan inancı, bireyin psikolojik durumu ile doğrudan ilgilidir. Bir 

erkeğin bir yalana inanması psikolojik bir olgudur. Arkaik 

düşüncedeki Sefer'ın imgesinin fantezisindeki bu olaya yalan 

denilebilir. Yani, o zaman bir yalan, kutsal bir yalan, kutsal bir inanç 

olarak adlandırılabilir, böylece bir kişinin zihinsel bilincinde kalabilir. 

Bu ihlal edildiğinde, fikir yalanın mantığını etkiler ve biçimini 

değiştirir. Bundan söyleyebiliriz ki, fikir ebedidir, ilkindir ve bir bilinç 

ürünüdür. 

Çocuk masallarının estetik eğitiminin işlevi. Çocuk 

masallarının üç ana işlevi vardır: estetik işlev, bilişsel işlev ve manevi-

ahlaki işlev. Estetik işlev duygu ve heyecanlarla ilgilidir. Bilişsel 

işlev, küçük çocukların yaşam olaylarını kendilerine uygun şekilde 

algılamaları anlamına gelir. Bu işlev onların sanatsal bilgiye ait 
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algısını dengeler. Ahlaki işlev, çocuk masallarının didaktik ve 

eğitimsel rolünü yerine getirir. 

Çocuk masallarının estetik eğitimdeki rolü, gelecekteki kişiliğin 

eğitiminde ortaya çıkar. Estetiği hissetmek, güzelliği algılamak 

demektir. Estetik eğitim doğrudan sanat ve güzellikle ilgili olsa da, 

çocuk masallarının yarattığı estetik zevk, çocukların gelecekteki 

gelişimlerinde güzelliği hissetmelerine yardımcı olur. Çocuk 

masallarının estetik eğitim işlevi, güzelliği anlamaya ve ahlakı güçlü 

bir şekilde etkilemeye yönelik duygular yaratmaya da hizmet eder. Bu 

işlevi yerine getirirken, çocuk masalları hümanizm, şefkat, 

vatanseverlik gibi olumlu nitelikler yaratmak için çocukların ahlakını 

zenginleştirmeye çalışır. Çocuk masalları insancıl sorunları çözer. 

Çocukların doğruluk ve yanlışlığı, iyi ile kötüyü birbirinden 

ayırmalarına yardımcı olur. Güzellik bir çocuğun kalbini arındırır, onu 

iyi işlere yönlendirir. Çocuk masallarının estetik işlevi de çocuğun 

beden eğitimine ve yaratıcı emeye karşı tutumuna katkıda bulunur 

(Халипаева, И.А., 2008). 

Çocuk masallarında güzellik, harmoni, biçim ve içerik birliği 

estetik eğitimin uyumudur. Çocuk masalındaki imgenin estetik 

algılanması ve anlaşılması basit ama karmaşık  bir kavramdır. Bir 

çocuğun masalının sanatsal ve estetik algısıdır ve estetik eğitimin 

rolünün ilk aşamada ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir çocuğun 

zihnindeki algı ne kadar eksiksiz olursa, algılaması o kadar eksiksiz 

olur, belirli estetik duyguları, masala estetik bir tutum geliştirir. 

Masalda estetik duygular,  güzelliği hissetme, zevk alma yeteneği 

yaratır. Masaldaki estetik algının uyandırdığı güzel his ve duyguların 

birçok tonu vardır: sevinç-üzüntü, aşk-nefret, zevk-iğrenme, korku, 

kaygı, heyecan, kahkaha, istemli nitelikler gibi masal estetiğinin 

problemleri haline gelir. Bu sorunları yaşayabilen çocukların 

fizyolojik varlığı sadece içlerinde estetik ihtiyaçlar yaratmakla 

kalmaz, aynı zamanda estetik bilinç de oluşturur. Ortaya çıkan estetik 

duygular, manevi ihtiyaçları ile birlikte, çocuğun varoluşa karşı estetik 

tutumunun temelini oluşturur. Sonuçta, estetik bilincin etkisi altında, 

çocuğun zihninde zevk alma yeteneği oluşur. Estetik zevk, güzelliği 

estetik bir fikir açısından takdir etme yeteneğidir. 

Çocuk masallarında estetik eğitimde yerine getirdiği bir düzen 

vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Çocuk masalları çocukların ideolojik ve ahlaki eğitimini, 

estetik eğitim sürecinde estetik dünya görüşünü oluşturur; 
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2. Çocuk masallarının estetik yetiştirilmeleri üzerinde sistematik 

ve tutarlı bir etkisi vardır; 

3. Çocuk masallarını anlatanlar, estetik eğitim sürecinde onların 

yaşlarını dikkate almalıdır; 

4. Estetik eğitim kapsamlı bir şekilde sanatsal ve estetik 

fonksiyonun taşıyıcısı olmalıdır; 

5. Estetik eğitim, çocukların zevklerinin kademeli olarak 

geliştirilmesine dayanmalıdır. 

Her çocuk masalı estetik eğitimin bir nesnesi haline gelir. 

Ayrıca çocuk masallarında estetik eğitim yaratan ayni zamanda 

doğanın güzelliğidir. Doğanın çocuklarda estetik duyguları imgelemin 

gelişimini teşvik eder ve onu doğanın keyfini çıkarmaya çağırır. 

Estetik eğitim çocukların sanatsal zevki geliştirmelerine de yardımcı 

olur. 

Çocuk masallarında sanatsal düşünceden bahsettik. Sanatsallık 

bir masalın ana özelliğidir. Sanatsallığın estetikle birlikte özel bir özü 

var. Sanatsal estetik, estetik güzellik hakkındaki görüşlerimizi 

yansıtan bir dünya görüşü sistemidir. Azerbaycan masallarının estetiği 

doğrudan güzel duyguların terennümüne bağlıdır. Masallarda güzellik, 

onun sanatsal dili, figüratifliği, tasvirlerin düşünce ve diğer nitelikler 

üzerindeki etkisi ile ölçülür. Özellikle çocuk masallarında, bu güzellik 

çocukların estetik eğitiminde önemli bir rol oynar. 

Estetik, çocukların manevi yetiştirilmesinde vazgeçilmezdir. 

Çocuk eğlencesinde estetik güzellik, masalın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Estetiklerin eğitim konularındaki rolü kaçınılmaz olarak 

düşüncelerimizin sosyal doğasını yansıtmaktadır. Özellikle küçük 

çocukların yetiştirilmesinin organize edilmesi alanında estetik düşünse 

çok önemlidir. Çocuk masallarının bebeklerin güzellik duygularının 

oluşumundaki yardımı dikkate alınmalıdır. 

Estetikçilik, çocuk folklorunda özel bir kategoridir. Her çocuk 

masalının gereksinimlerine dayanarak, estetikçilik, sanatsallıkla 

birlikte, genç ve orta yaşlı çocukların yetiştirilmesinde özel bir 

ağırlığa sahiptir. Ninniler, okşamalar ve b. gibi diğer çocuk folklor 

türleri de çocukların estetik yetiştirilmesinde rol oynar. Ninnilerde 

güzellik, annenin ruhundan bebeğe geçer. Bu süreç çocuk 

masallarında nispeten farklıdır. Sanatta güzellik fikrinin ifade yolları, 

tekrarlar, tekrirler, taklitler, kafiyeli cümleler, zincire benzer, 

paralellikler, sanatsal düşüncenin tekrarı, vb. sanatsal güzelliğe bağlı 

türün özelliklerini yansıtır. A. Halil, "Çocuk folkloru metinlerinde, 
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çocuk geleneğinde, çocuk folklorunun genel kavramında ortaya çıkan 

davranış kural ve normlarının, çocukların ihtiyaçları ve yetenekleri 

doğrultusunda kendileri tarafından asimile edildiğini" yazmaktadır 

(Halil, A., 2001: 806). Sanatsal güzellik hakkında bu tür bir şarkı 

"Tilki, tilki tünbeki" masalındadır. Anlatıcı, Tilki'nin açlıktan kaçması 

için söylediği şarkıdaki aynı fikri tekrarlama yöntemini kullanar. Bu 

şarkı bir masal için çok tipik. Şarkı boyunca çocuklar masalın sanatsal 

güzelliğini anlıyorlar. 

Tilkinin masaldaki açlıkla ilgili şarkısının sonuna bağlı olarak, 

o, geri kalan hayvanlar tarafından yenir. Bir cümlenin veya bir şarkıda 

bir satırın tekrarlanması sanatsal bir rezonans yaratır. Şarkıdaki 

sanatsal fikir, hayvanların karakterine ve kafiye sistemine göre 

tekrarlanır: aptal, tokmak, kase, çanak, konuk, çavuş, ulavuş vb. 

Şarkıdaki dizilime göre, bu süreç 6 kez başlar ve mısraları azalır. 

Böylece sanatsal düşünce ve estetikçilik 6 kez tekrarlanır. 

"Pispisa hanım ve fare Solub bey" masalında da verilen şiirde 

kafiye içindeki sesler tekrarlanarak sanatsal bir güzellik yaratılır:  

 

Atlılar, ay atlılar, 

Atları kanatlılar, 

Şah'ın evine gidiyorsuz, 

Fare beğe diyorsuz 

Pispisa fıstık bayan 

Deve gölüne düştü 

Hasta bayan boğuluyor… 

Uzun saçlı, saray hanımefendi 

Elbisesi uzun, taray bayan.  

(Gafarlı, R., 2013: 426 – 427) 

 

"Atlılar, kanatlılar, gidiyorsuz, diyorsuz, saray hanım, taray 

hanım" gibi ifadeler kelimeleri kafiyeli sözlerdir ve çocuk 

düşüncesinin estetikçilik kazanmasına yardımcı oluyor. 

Çocuk masallarının sanatsal estetiği, çocukların eğlenmesi ile 

yakından bağlantılıdır. Masalın estetiği eğlenceli doğasına bağlıdır. 

Masalın eğlenceli özelliği masalın kahramanının oynadığı rolle 

ilgilidir. Küçük çocuklara eğlenceli görünen tilki, horoz, Pispisa 

hanım vb. imgelerinin çocuğa eğlendiren şey, karakterlerinin 

kelekliği, kurnazlığı, dolandırıcılığı, cehalet ve naifliğidir. Çocuk 

"Tilki, tilki tünbeki" masalında kimin sonraki kurban olacağını  ilgiyle 
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izler. Bu, tilkinin söylediği şarkıda daha da belirgindir. "Şengülüm, 

Şüngülüm, Mengülüm" masalında, eğlenceli durum keçi yavrularını 

yedikten sonra kurt ve anne keçi arasındaki savaşta kimin 

kazanacağını izlemekle ilgilidir. 

"Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm" masalında estetik içerik 

taşıyan bir şarkının seçimidir. Anne keçinin şarkısı şöyledir: 

 

Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm 

Aç kapıyı ben gelim. 

Göğsümde süt getirdim, 

Boynuzumda çim getirdim.  

          (Koçarli, F., 2013: 73) 

 

Çocuklar masallar aracılığıyla anne sevgisi, nefret ve doğa 

sevgisi gibi özellikleri anlamaya çalışırlar. Anne keçinin yavruları için 

mücadelesi ve kurtun kötü bir güç olduğu gerçeği estetik eğitimin bir 

sonucu olarak anlaşılmaktadır. 

Masalda yapılan şiir parçaları estetik güzelliğe hizmet etmeyi 

amaçlamaktadır. Çocuk masallarında estetik eğitim de folklorun ana 

sorunlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Masalda, estetik eğitim 

nesnesi, çocuğun dünyasının yetiştirilmeyle bağlantısı olarak kabul 

edilebilir. Çocuk masalları, çocuklukta arkadaşlık, hümanizm, 

nezaket, samimiyet, bakım, ebeveynlere karşı tutum ve doğaya karşı 

tutum gibi duyguları yaratma ve aşılamada önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu duygular herhangi bir çocuk masalında az çok ifade 

edilir: 

- "Serçe" masalında hümanizm; 

- "Horoz" masalında samimiyet; 

- "Pispisa hanım ve fare Solub bey" masalında dostluk; 

- "Yaşlı Aslan" ve "Kurt ve Koyun" masallarında doğaya karşı 

tutumlar vs. 

İnsan toplumu ile hayvan toplumu arasında bağlantı kuran bu 

işlevlerdir ve bu işlevler çocuk masallarında aktiftir. Estetiğin bu 

işlevleri doğadan geldiğinden, bir çocuğun düşüncesinin çeşitliliği bir 

çocuğun masalı tarafından yetiştirilmesine yönlendirilir. Çocuk 

masallarının çocukların doğasındaki rolünün belirlenmesi, masalın 

estetik derecesine bağlıdır. Bu özelliğe göre, estetik eğitim açısından, 

çocuk masalları iki bölüme ayrılabilir: zengin estetikliği olan çocuk 

masalları, zayıf estetikliği olan çocuk masalları.  
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Yüksek derecede estetikliğe sahip çocuk masalları, çocukların 

tefekkürünün gelişiminde, sanatsal zevklerinin artırılmasında ve 

estetik eğitimin yapısında önemli bir rol oynar. Bu tür masallarda, 

tasvir önemlidir ve bolluğu ile ayırt edilir. 

Tasvirin zayıf ve fakir olduğu çocuk masallarında estetiklik ve 

estetiksel eğitiminin işlevi kendini tam olarak haklı çıkarmaz. Çok 

nadir oldukları için bu tür çocuk masalları hakkında konuşmak önemli 

değildir. 

Çocuk masallarında sanatsal form ve tasvir. Önceki 

sayfalarda, içerik hakkında sanatsal formdan daha az konuştuk ve 

formun içerikten ayrılmadığını belirledik. “Biçim, sanatsal içeriğin, 

onun iç uyumunun, iç organizasyonunun ve yapısının bir ifade 

aracıdır. Biçimsiz bir çalışmanın sanatsal ve entelektüel bütünlüğü 

için gerçeği hissetmesi  imkânsızdır. Form, biçim unsurları, sanatsal 

tanımlama ve ifade araçları yardımıyla yaratılır, içerik ve fikri ortaya 

koyar” (Hacıyev, A., 2010: 134). 

Çocuk masallarında ayrı bir form oluşturan unsurlar şu şekilde 

ifade edilebilir: taklit, diyalog, soru-cevap, alegori, fantastik, eğlence, 

interpetasyon, hayvanlar arası mücadele, çatışma, karşılaştırma, vb. 

Çocuk masallarında form içerikten türeyir. Bir masalın herhangi 

bir şekli, ona yansıyan özelliklere bağlıdır. Listelediğimiz içerik 

öğeleri, formun belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

elementler, hepsi tek bir yerde ya da bazılarının yokluğunda bir form 

oluşturabilir. 

- Taklit, imgenin bir özelliğidir. İşte hayatta karşılaştığımız 

hayvanlar ve kuşlar taklit olunur. Örneğin, "Horoz ve Padişah" 

masalında, horozun sesi anlatıcı tarafından kopyalanarak taklit olunur. 

Bu tür masallardaki taklit, hayvan seslerinin konuşmaya dahil 

edilmesine bağlıdır ve çocuğu hayvanlara ve kuşlara ilgi duymaya 

hizmet eder. 

- Çocuk masallarındaki diyalog, karakterlerin görüşlerini 

karşılaştırmayı amaçlayan bir özelliktir. Bu tür masallarda çeşitli 

diyalog türleri olabilir: hayvan ve hayvan arasında, insan ve hayvan 

(veya kuş) arasında, insan ve doğa arasında (Gafarlı, R., 2013: 424). 

Bu diyalogları başka diyaloglarla değiştirirsek, masal işlevini 

kaybeder ve bir çocuk masalı olmaktan çıkar. Diyalogların anlamsal 

doğası, alegorinin hayvanlara ve kuşlara atfedilmesinde yansır. 

Diyalog bir cümle şeklinde ifade edilir. Diyalog kısa ve geniş olabilir. 

Kısa diyaloglar bir fikrin doğrudan doğrulanması, geniş diyaloglar ise 
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metne ayrıntılı olarak yaklaşmanın bir yoludur. Kısa masallar 

çoğunlukla çocuk masallarında kullanılır. "Armut Bey" hikâyesinden 

kısa bir diyalog örneği: 

- Kardeşim, padişahın kızını sana götürdüm, dur haydı gidelim 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 286). 

Ayrıntılı (kapsamlı) diyalog örneği: 

- Oh, sen o Armut bey değilsin mi, armutun dibine oturanları 

yidin ve armutun kenarına düşenleri tembelliğinden yemedin. Açlıktan 

ölüyordun. Nasılsın, gidip bir dev getirebilirim? (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 287). 

Her iki diyalog türü de, masalın imgelerinin karakterini ortaya 

çıkarmaya, sanatsal olarak ifade etmeye yarar. 

Çocuk masallarında, başka bir diyalog biçimi, onaylayan veya 

inkar eden iki karakterin dilinden söylenir. Masallarda, bir karakter bir 

soru sorarsa, diğeri uygun cevabı verir.  

"Cüce" masalında: 

- Kim uyuyor, kim uyanık? 

Bunu duyduğunda, Cüce hızla başını kaldırdı ve şöyle dedi: 

- Herkes uyuyor, Cüce uyanık. 

- Cüce neden uyanık? 

- Çünkü büyükannesi her gece ona gayganak (yağda kızarmış 

yumurta) pişirip yatağa yatırıyordu (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. 

Cilt I., 2005: 297). 

Soru-cevap formundan oluşan bir tür masal örneği, "Kel'in 

Divanı" masalıdır. Bu masal Şah Abbas'ın mahkemesine karşı yapılan 

bir kelin mahkemesinden bahseder. Masalın çoğu başlangıçtan 

itibaren diyalog, sorular ve cevaplar biçimindedir (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 303 - 312). 

- Alegori, ayni zamanda içerik özelliğini yansıtan karakteristik 

bir ifade biçimidir. Önceki sayfalarda, karakteristik ifade biçimi ile 

ilgili onun özelliklerini tartışmıştık. Ayrıca alegorinin çocuk 

masallarında sanatsal bir form aracı olarak seçildiğini görüyoruz. Her 

iki özellik de neredeyse aynı. Ancak ayırt edici bir özellik, bazı 

masallarda ifade araçlarının dar çerçevede olmasıdır. Yani, masal, 

imgenin, karakterin sadece insan dilinde konuştuğu gerçeğiyle ayırt 

edilir. Bu ana özelliktir ve masalın sanatsal formunun karakteristiğidir. 

Bu yöntem birçok masalda kullanılır. Bununla birlikte, tasvirlerde 

alegorilerin verildiği masallar da vardır. Bu tür masallar nadirdir veya 

çocuk masallarının bir kompozisyon parçasıdır. Bir başka alegorik 
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özellik insan özelliklerinin hayvanlara, kuşlara ve bitkilere 

uygulanmasıdır. Bu tür masallar da bir dereceye kadar bulunur. 

- Dil ve konuşma, sosyal bilinc aşamalarından geçtikten sonra 

tamamen oluşur. Arkaik düşünmede, hayvanların ve tanrıların 

konuşması fikri, psikoloji ile ilgili bir alegori yaratır. 

- Alegori kamusal niteliktedir. O, toplumun niteliklerini - 

nezaket, yardımseverlik, kıskançlık, övgü, ikiyüzlülük, ihanet, 

dostluk, sadakat, merhamet, vb. sosyal bir içeriğe sahiptir, çünkü 

hayvanların ve kuşların yüzlerindeki insan niteliklerini yansıtır. İnsan 

sıfatlarının özellikleri hayvan toplumuna aktarıldığında bu sıfatların 

alegorik bir anlamı taşır. Bu özellikleri olmayan bir hayvan karakteri 

alegorik olmaktan uzaktır. Alegori, içeriğin doğasına göre iki türe 

ayrılabilir: insan iyi niteliklerinin alegorisi, kötü insan özelliklerinin 

alegorisi. Alegorinin, hayvan ve kuş alegorisi gibi dahili dağıtım da 

yapılabilir. Bunlardan en yaygın olanı hayvan alegorisidir. Kuş 

alegorisi genellikle iyi bir sıfatlı içeriğe sahiptir. Şahinler, güvercinler, 

papağanlar, umay kuşu vb., sadakat ve dostluk gibi niteliklerin 

taşıyıcıları olan ongun kuşlarına örnek verilebilir. Bu tür kuşlar çocuk 

masallarında nadirdir. Çocuk masallarında horoz sadakatin bir 

alegorisidir. Çocuk masallarında nispeten kötü bir alegorisi olan 

kuşlar da vardır, bu da büyük çocuklar için masallarda bulunur. Bunun 

bir örneği "Muhtar'ın hikâyeti"nde insan eti yiyen kuştur Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 205). Böyle bir kuş alegorisinin insani 

nitelikleri vardır. Büyük çocuklar için masallarda, özellikle  ongun 

kuşları, sihirli kuşlar ve derilerini değiştirebilen kuşlarla karşılaşmak 

çok yaygındır. Bazen ruhun alegorisi olan kuşlara masal karakterleri 

olarak tasvir edildiği metinlerle karşılaşmak mümkündür. Onlara 

örnek olarak peri kuşları verilebilir. İstedikleri zaman kuşa, istedikleri 

zaman insana dönüşürler. 

- Çocuk masallarındaki fantezi aynı zamanda insan düşüncesinin 

bir ürünüdür. Fantezi, insanın hayal gücü ile tasvir edilen bir olaydır, 

toplumda var olabilir. Fantezinin, insanın elindeki silahı kurgudur. 

Fantezi, gerçeğe uygun kurgu yoluyla yaratılır. Fantezi, dışarıdan 

mucizevi görünen ve zaman içinde anlaşılması zor bir bilinç ürünüdür. 

Akılda ortaya çıkan fantastik düşünce, metindeki sanatsal fantezi 

biçimini alır. Fantezinin ana özelliği insanları kendi varlığına ikna 

etmektir. Fantezi, ona inanan insanların gözlerinin ötesinde möbcuttur. 

Bu fantezinin ikinci özelliğidir. Fantezinin bir başka özelliği de 

gizemli ve mucizevi görünmektir. Masallardaki fantezi, sanatsal 
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edebiyattaki fanteziden farklıdır. Sanatsal edebiyattaki fantezi bir gün 

gerçek olacak. Masal fantastiğinde böyle bir özellik yoktur. Sanatsal 

fantezi sanatsal bir tekniktir ve masal fantastiği binlerce yıl öncesine 

dayanan bir bilinç olgusudur, yani sanatsal fanteziden çok daha 

eskidir. Sanatsal edebiyatta fantezi, yazarın görmek ve hayalini 

kurmak istediği, arzuladığı toplum, olay ve nesnedir. Örneğin, 

Nizami'nin adil bir toplum hayali sanatsal fantezi olarak kabul 

edilebilir. Böyle bir toplum masallarda bir grup insanın hayal gücünün 

ürünü olabilir. Edebiyatta sanatsal fantezi, arsada sınırları olan bir 

fantastik olarak düşünülebilir. Masalda ise, bu fantastik arsa ile kaynar 

ve karışır. 

- Eğlence, bir çocuk masalının sanatsal biçimindeki içeriğin bir 

özelliğidir. Eğlence, formun içerik içinde bir ifade biçimidir. Eğlence, 

çocuk masallarında form taşıyıcısıdır. Örneğin, "Eğitmen kedi" 

masalında, padişah tavla oyunu kazanmak için bir kedi kullanır. O, 

aynı zamanda bir masal biçimini oluşturur Azerbaycan masalları. 5 

ciltte. Cilt I., 2005: 225 - 226). Yani eğlence hem arsaya hem de 

forma aittir. Tüccarın karısı, tavlada bu şekilde mağlup olan kocasını 

kurtarmak için kediye karşı fareler kullanır. 

- Aldatma, eğlencenin biçimini ve içeriğini ifade etmenin bir 

yoludur. "Eğitim kedisi" masalında, tüccarın karısı sanatsal bir yöntem 

olan kediye karşı bir fare kullanır. "Cücenin Masalı" nda, hile Dev'e 

yenmek için zihnin elinde bir araçtır. 

- İnterpretasyon, anlatıcı tarafından eski bir metin (masal arsası) 

biçiminde yapılan sözlü yaratıcılık işidir. İnterpretasyon, masal 

arsasının bir bütün olarak veya bir kısmının üzerinde gerçekleştirilir. 

Dolayısıyla interpretasyon içeriğin tamamen veya kısmen 

değiştirilmesi olarak düşünülebilir. Bu, anlatıcının fantezisine bağlıdır. 

İnterpretasyon, aynı zamanda dünya görüşü geniş olan bir masal 

anlatıcısının bilgisine de bağlıdır. 

Tamamen yorumlanan karmaşık  masallarda, sihirli arsa hattı 

veya sıra dışı evsel tahtaları, bir çocuk masalında basit bir formla 

değiştirilir. 

Bununla birlikte, kısmen değiştirilmiş bir interpretasyonda, 

masal arsasının içine bir olay olarak girer ve arsanın genel içeriğine 

karışır. 

- Hayvanlar arası mücadele, çocuk masallarının içeriğinde 

anahtar rol oynar. Bu mücadelede güçlü ve zayıf hayvanlar yer alır. 

Bu mücadele insan toplumundaki mücadelenin hayvan toplumuna 
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aktarılmasıdır. Hayvan toplumunda, güçlüler aptallar ve zayıflar 

kurnaz olarak tasvir edilir. Bu mücadelenin kazananları çocuk 

masallarındaki zayıf ama kurnaz hayvanlardır. Hayvanlar arası 

mücadele çocukların masal formunu organize ediyor. 

- Karşılaştırma, anlatıcı tarafından seçilen birbirlerine karşı 

duran negatif ve pozitif karakterli bir insan, hayvan ve kuşların 

imgeleri ile ilgilidir. Bu da ayrıca çocuk masallarında bir sanatsal 

biçim olarak kullanılır. "Cüce" masalında, Cüce'ni Dev'le, bebek 

serçesini masaldaki diğer karakterlerle, tüccar eşini zalim padişahla, 

evcil hayvanları vahşi hayvanlarla, tilkini aslanla karşılaştırmak 

sanatsal bir formdur. 

Genel seciye taşıyan bir karşılaştırma türü, iyi gücün kötü 

güçlere karşı olmasıdır. Buna, masalın sanatsal formunun içeriğinin 

oluşumu eşlik eder. 

Karşılaşma genel değil, hanki bir mekanda masal karakterlerinin 

yüzleşmesini yansıtan bir mücadele ve çelişki karakterli toplantısıdır. 

Prof. R. Gafarlı iki tür karşılaşma gösterir: ormandaki hayvanların ve 

kuşların karşılaşması ("Tilki ve keklik", "Tilki, tilki tünbeki", 

"Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm" masallarında); hayvanların ve 

kuşların insanlarla karşılaşması ("Kurt ve Yaşlı Adam", "Horoz ve 

Padişah", "Yaşlı Karı ve Kedi" ve "Eliyar ile Tavşan" masallarında) 

(Gafarlı, R., 2013: 423 - 424). 

Çocuk masallarındaki sanatsal form ulusal bir karaktere sahiptir 

ve Azerbaycan'ın ulusal düşüncesine aittir. Form içeriğe, içeriğin 

algılanmasına tabidir, fikir formun dinamikliğine ve değişkenliğine 

bağlıdır (Hacıyev, A., 2010: 137). Form yeni içeriğe duyarlıdır. İçerik 

değişikliği de form değişikliğine neden olur. 

Çocuk masallarının dilinin sanatsal özellikleri. Sanatsal ifade 

araçları da biçimin bir tezahür özelliğini organize ediyor. Çocuk 

masallarında sanatsal ifade araçlarının benzersiz bir tasviriyle 

karşılaşıyoruz. Bu sanatsal ifade araçları bir bütün olarak masalların 

dilinin metafor sistemini oluşturur. Masalların dilinin metaforları 

sistemini incelerken, ifade edildiği kelime ve sanatsal etkisinin 

derecesi hakkında konuşmak gerekir. Sanatsal kelimenin insan 

düşüncesinin bir ürünü olması, insan his ve duygularının dilindeki 

ifadesi düşüncenin özgünlüğünü yaratır. Sanatsal kelime doğrudan 

sözlü konuşmada ortaya çıkar ve dil yasalarına tabidir. Tahkiyede 

atasözleri, deyimler ve deyimsel ifadeler kullanılmıştır ve bu 

birimlerin geliştirilmesi aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. 
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Düşünceyi kısalaştırmak niteliğinde olan bu ifadeler, masalların 

diline, düşüncenin anlamı ve açıklamasına odaklanarak da netlik 

kazandırır. "Masal dili yüyrek olur", "Senden oğul dağı gitmez, benden 

kuyruk yarası" gibi masal ifadeleri, "Az gitti, yüz gitti, dere - tepe düz gitti, 

geldi bir çimene yetişti" gibi geçiş içerikli cümleler kullanılır. Bu gibi 

ifadeler dilin sanatsal özelliği olup, masal dilinde de avantaj teşkil ediyor. Bu 

ifadelerin temel özelliği dilde etkili anlatım oluşturmaktır. Küçük yaşlı 

çocuk masallarında ise şöyle ifadeler ve geçiş içerikli cümlelerden 

kullanılmasına ya hiç rastlamıyoruz, ya da rastlantı olarak görebiliriz. Bu ise 

çocuk masallarının kompakt içeriğe sahip olmasının sonucudur. Bunun tersi 

olarak çocuk masallarında işlenen metafor, mecaz yaratmak, şahıslandırma, 

sembol, kinaye, litota, antitez gibi yöntemlerden kullanılıyor. Bunlar aynı 

zamanda çocuk masallarının tür özelliklerinden birini oluşturuyor. Çocuk 

masallarında onların işletme özelliklerine dikkat edelim. 

Litota - eşyanın, varlığın, konun defalarca küçültülmesine denir. 

Burada karşılaştırma ve kıyastan kullanılır. Litotanın olduğu çocuk 

masalında taraflar arasında çelişki olabilir de olmayabilir de. "Cüce" 

masalında Cüce Dev’le kıyaslandığında çok küçük görünüyor. Bu 

karşılaştırma Cüce’nin zaferinin ihtişamına hizmet ediyor. Bu hikâye 

nispeten büyük yaşta olan çocukların dünya görüşüne uygun olduğu için 

litotanın çelişkili biçiminden kullanılmıştır. "Civciv serçe" masalında ise 

serçe yavrusu litotanın talebi doğrultusunda defalarca küçültülmüştür. 

Masalda bu karakterle başka karakterler arasında çelişki yoktur. Buna 

rağmen serçe yavrusunun küçüklüğünü göstermek için karşılaştırma yöntemi 

ancak üstü kapalı şekilde dikkati çekiyor. 

Mübalağa - mecazın bir türü olarak çocuk masallarında rastlanan 

sanatsal yöntemdir. Çocuk masallarında mübalağa aşırı abartılı şekilde 

eşyaya, olaya, konuya has özelliktir. Mübalağanın sanatsal form olarak 

oluşmasının sebebi doğa olaylarının idraki sırasında eski atalarımızın 

düşüncesinde korkunun, heyecanın, şaşkınlığın gayri - sıradan, abartılı 

şekilde izah edilmesidir. Bu abartma fantezi niteliği taşıyıp mit 

yaratıcılığında sonradan kullanılmıştır. Çocuk masallarında devlerin çok dev 

tasvir edilmesi mübalağadır. Mübalağa kıyas yoluyla idrak ediliyor. 

"Haknezer", "Cüce" masallarındaki devlerin Haknezer ve Cüceyle 

kıyaslanması yoluyla mübalağaya yol verilmiştir. 

Kişiselleştirme - doğa olaylarının, doğadaki nesne ve eşyaların, 

unsurların insan olarak tasavvur edilmesi sonucunda oluşuyor. 

Kişiselleştirme sırasında doğa olaylarının, canlı ve cansız nesnelerin, 

varlıkların insana özgü özelliklerle canlı tasavvur edilmesi süreci gidiyor. Bu 

süreç alegoriye yakındır. Alegoride eşyanın, konun kişiselleştirilmesi süreci 

ilerlemiyor ya da dolaylı yolla ilerliyor, sadece insana ait özellikler karşı 

tarafın üzerine aktarılır. Kişiselleştirme sürecinde ise bu süreç doğrudan 
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yolla icra ediliyor. Örneğin, atın, köpeğin, aslanın, tilkinin, kurdun insan 

diliyle konuşması alegori, kişiselleştirmeye ait değil. Kişiselleştirme 

karakterin hayvan cildinden çıkarak insan haline gelmesi veya 

düşünülmesidir. Çocuk masallarında hiçbir hayvan kişiselleştirme  sürecine 

maruz kalmıyor. Ama alametin taşıyıcısı olarak herhangi bir masal 

kahramanı kişiselleştirmeye maruz kalıyor. Korkaklık, tembellik gibi 

özellikler alametin sembol olarak kişiselleştirmesine yardım ediyor. Tembel 

Ahmed, korkak Haknezer sembolik karakterler, "Bulut" masalında Bulut 

karakteri ise İbrahim'in iyilik edip bıraktığı balığın doğrudan 

kişiselleştirilmiş biçimidir. Demek ki, sembol dolayısıyla kişiselleştirmede 

kullanımetse de, direkt yolla dönüşen karakterlerin şahıslandırılmasında yer 

almıyor. İkinci yöntemde sembol isimle kaynayıp dolmuştur. Çocuk 

masallarındaki Yel dede de kişiselleştirilmiş karakterdir. Çocuk masallarında 

dört unsurun hepsi kişiselleştirile bilir. "Güneş" masalında Güneş inciyip 

uyuyan zaman onun yanına birçok kuşlar, arılar gidiyor, ama Güneş uykudan 

uyanmak istemiyor. Sadece insanın isteği ile kendi nurunu yerden 

esirgemiyor. Çoğu zaman masallarımızda Güneş kız olarak tasavvur edilir. 

"Nar kız" masalında da Nar kız kişiselleştirilmiş karakterdir. Masalda Nar 

kız narın içinden çıkan kişiselleştirilmiş karakterdir (Azerbaycan masalları. 

5 ciltte. Cilt I., 2005: 107). 

Metafor - mecazın yaygın, anlamlığı, etkisi arttıran bir türüdür. 

Metafor masalın sanatsal dilinin temel göstergelerinden biridir. Metaforun 

karakteristik özelliği bir alameti, bir adı, benzerliği başkasının üzerine 

aktarmaktır. Bu sırada metaforda kıyaslanan kavramlardan birisi kısaltma 

olunur, onun ancak özelliği saklanıyor. Metafor sanatsal tasvirde canlılık, 

açıklık ve doğruluk yaratıyor, tasvirdeki poetikliyi güçlendiriyor. O, 

benzetme tefekkürün ürünüdür. O, varlığın sanatsal şekilde idrak edilmesi 

sırasında duygularla mantığı aklın diyalektik birleşiminden oluşuyor 

(Hacıyev, A., 2010: 187). 

Pınar Girmen metaforun üç türünü gösterir: Diziliş metaforları, 

yönelim metaforları ve ontolojik metaforlar (Girmen, P., 2008: 554). 

Masallarda da metafor fikrin, anlamın kuvvetlendirilmesine hizmet ediyor. 

Bu sırada özel seçilmiş ifadeler kullanılıyor. "Üç prens" masalında: 

 "Öyle bir kızdır, öyle bir kız ki, yeme - içme, hatti - puanına, gül 

cemaline oyun seyret. Kız ne kız, huri melek, biçimdekinden beş kat güzel" 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 271. Tasvirin ardı 

benzetmedir ve metaforu kuvvetlendiriyor: "Şehla gözlü, tatlı sözlü, hilal 

kaşlı, yastık göğüslü, fındık burunlu, açık alınlı, suyolu eteği, dili bal peteği, 

dişleri fare dişleri, daha ne söyleyeyim, gel beni gör derdimden öl" 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 271). 

A. Hacıyev teşbihi sanatsal tefekkürün en basit, en ilkel, ama yaygın, 

sözlü ve yazılı edebiyatta çok kullanılan türü olarak adlandırıyor (Hacıyev, 
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A., 2010: 191). Teşbihin bir adı da benzetmedir. Mecazın bu türü fikri 

kuvvetlendirmek, güzellik yaratmak için kullanılır. Burada benzetilen nesne, 

eşya ve benzeyen karakter karşılaştırılıyor. Örneğin, şehla gözlü, hilal kaşlı, 

dişleri fare dişi gibi vs. "Hoşgedem" masalında benzeyen ve benzetilen 

nesne, varlık tefekkürde bile karaktere dönüştürülür: 

 "Dudaklar yazın baharı gibi, yanaklar yakutun kenarı gibi, dişler inci 

mercan gibi" (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 189). 

Metonimi - masallarda hadise ve olayın, aidiyetin ortama ve duruma 

uygun olarak onların etkisini arttırmak için kullanılır. Metonimi de mecazın 

türlerinden biridir. O, fikrin ve sanatsallığın talebi ile oluşur, her zaman 

düşünce-estetik yük, işlev taşıyor (Hacıyev, A., 2010: 189). 

 Metonimi yunan kelimesidir, anlamı "ad değiştirmek" demektir. 

Masalda da ad mecazi anlam taşıyarak, gerçek içeriğin tayinine dönüşüyor. 

"Devranın hükmü" masalında metonimi olayın duruma uygun değişmesi, 

zaman ve mekan, ilişki ve maneviyat ilişkileri temelinde sanatsal görüşün 

kuvvetlenmesine yardım ediyor. Masalda "isim değiştirmek" içeriği 

mecazileşir ve zamana tabi olur: "Alimerdan erkek, bana altın da hediye de 

gerekmez. Git bunların hepsini götür yavrularına. Sen bana yalvarma. Ben 

seni suçlamıyorum. Suç devrandadır. Onda kurt devranı idi, herkes bir 

birinin elindekini kapıyordu, sen de benim payımı yedin. Ondan sonra kılıç - 

kalkan zamanı geldi. Adamlar bir birinin etini didikledi. Sen de kılıcbazlık 

ettin beni yaraladın. Şimdi insanlık zamanı geldi, hiçkimsenin hakkı 

yeyilmiyor. Sen de devranın hükmü ile huyunu değiştirdin. Git, altınların 

hepsi anne sütü gibi helalın olsun" (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 

2005: 26). 

Şiir dilinden farklı olarak, bu masal dilinde metonimi sanatsal 

anlamda değil, masal yaratıcılığının talepleri (karşılaştırma) ile 

oluşturuluyor. Bu yüzden metonimi masal yaratıcılığı için sanatsal özellik 

taşımıyor. 

Kinaye - söylenen ifadenin alt içeriğinde eşyanın, olayın, varlığın 

uygun olmayan şekilde söylenmemesine işarettir. Kinaye - sözü dolayısıyla 

demeğin bir yöntemidir. Kinayede eleştiri nesnesi anormal görünen bir 

hareketi normal olarak lanse edenlerdir. 

 "Beceriksiz Çocuk" masalında tüccar vasiyet ediyor ki, onun oğluna 

sanat öğrenmesinler, zaten ona fazla mal bıraktı. Masalcı padişah kızı 

Hildaisin oğlanın var- devletini tavlada yutup almasına alay ediyor. Kinaye 

masalda içeriğe uygun olarak sanatsal yöntem olarak oluşturuluyor 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 156). Demek ki, burada 

kinaye sosyal içerik kazanıyor. Gerçek anlamda kinayeye "Meslek ardından" 

masalında tesadüf ediyoruz. Masalda meslek öğrenmek isteyen padişaha 

Mirdamad diyor: 
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- Padişah sağ olsun, sen o mesleğini öğrene leri. Sen padişahsın, 

senin mesleğin padişahlıktır. Onu öğrenmek isteyen gerek padişahlıktan 

vazgeçsin (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 158). 

 Antitez - tezat oluşturmak için kullanılır. "Bu şiirsel tasvir aracı 

karakterlerin konuşmasında, sanatsal ortam ve durumlarda duyguların, his ve 

düşüncelerin, dilek, eğilim, girişim, levha ve manzaraların tezatlı 

mukayesesi, karşı karşıya bırakılması yoluyla oluşturuluyor" (Hacıyev, A., 

2010: 201). Antitezin fikrin, karakterlerin, olayların karşı karşıya bırakılması 

sonucunda masallarda yaratıldığını görüyoruz. Bu yolla oluşan antiteze 

masal yaratıcılığında çok rastlanıyor. Örneğin, kardeşlerin kıskançlığı 

temelinde küçük kardeşle diğerleri arasındaki durum antitez oluşturur ve 

sonunda antitezin küçük kardeşin lehine ortadan kaldırılmasını görüyoruz. 

Tekrir (anafora) - masalların genellikle şiir parçalarında anlamının 

kuvvetlendirilmesi için mantıksal vurgunu, melodikliyi artırmak yoluyla 

oluşturuluyor. Anafora masalın şiirsel etkisini artıran sanatsal ifade aracıdır. 

"Civciv hanım" masalında serçe yavrusunun okuduğu şarkıda hem 

mısra, hem de ifade tekrar ediliyor. 

Diken verdim, ekmek aldım 

Sazım dıngır, dıngır, dıngır. 

Ekmek verdim, koyun aldım 

Sazım dıngır, dıngır, dıngır. 

Koyun verdim, gelin aldım 

Sazım dıngır, dıngır, dıngır. 

Gelin verdim, saz aldım, 

 Sazım dıngır, dıngır, dıngır. 

 (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt I., 2005: 291) 

 

Çocuk masallarının tür özellikleri hakkında çok şeyler anlatmak 

mümkün. Fakat bilimsel düşünceyi okuyucu düşünüşüne uyumlaştırmak 

amacıyla araştırmayı zorlaştırmak istemiyoruz. 

Söz ardınca. Çocuk masalları sanatsal açıdan zengin ve 

mitolojik olarak arkaiktir. Çocuk masallarındaki arkaik anlambilim, 

sanatsal metnin altında gizlidir. Onu keşfetmek için masalın mitolojik 

yapılarına bakmamız gerekiyor. Bu, özellikle Dev ve Cüce 

imgelerinin mitolojik anlambilimi için geçerlidir. Arkaik 

anlambilimde, Cüce negatif ve Dev pozitifti. Çocuk masallarında, 

Cüce ve Div'in görüntüleri, sanatsal metne bağlı olarak alegorik ve 

eğlenceli bir işlev yerine getirir. Bu özellikler nedeniyle, onlar 

mitolojik bir imaj olmayı bırakıyor ve masalın sanatsal karakterine 

dönüşüyorlar. Sihirli masallardaki imgenin mitolojik doğası değişir ve 

çocuk masalında karakter niteliği kazanır. 
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Çocuk masallarının semantik özellikleri, karakterin doğasının 

taklit edilmesi, alegorik içeriği, insan ve toplum arasındaki çelişkiler, 

hayvanlar arasındaki çelişkiler, masal karakterinin psikolojik 

karakteri, arsanın kontrol fonksiyonu, masal karakterlerinin 

hiyerarşisi, yalanlar, kurgu ve abartı, karakterin psikolojik içeriği, kötü 

ve iyi güçlerin hayvan ve kuş şeklinde tasviri temelinde oluşur. 

Çocuk masallarının her biri sanatsal metin kadar değerlidir. 

Figüratiflik, sanatsallık, genelleme, olayların ve karakterin 

değerlendirilmesi, sonuç çıkarma, tipleştirme, onların janrın özelliğine 

dönüşümü, etkileme yetenekleri gibi içerik özellikleri masalın 

oluşumunda rol oynar. Metnin sanatsal ve üslup özellikleri bu 

özelliklerin ortaya çıkmasında büyük önem taşımaktadır. 

Çocuk masallarının sanatsal ve stilistik özellikleri, metnin 

ihtişamı ve ifadesi, somutluk ve basitlik, anlatı detayı hakkında 

açıklama, metnin yorumlanmaya maruz kalması, alt metnin anlamının 

gizliliği, sanatsal ifadenin kullanımı, mizahi detayların bolluğu içerir. 

Fikir, çocuk masallarının oluşumunda anahtar bir özelliktir. Bir 

fikir bir form, bir anlam ve bir içerik oluşturur. Fikire bağlı olarak, 

çocuk masallarının anlamı, içeriği, imajı ve şekli de değişir. Örneğin, 

"Cücenin Masalı"nda ve "Melikmammad" masalında  bir fikir, iyiliğin 

kötülüğe karşı zaferi anlamına gelir. Kötü güç Dev ve iyi güçler  

Cüce, Melikmammad. Sanatsal düşüncede, Melikmammad'ın 

karakteristiği olan ölüp dirilmei fikrinin işareti, onu eski tanrının 

sembolik bir işaretine dönüştürür. 

Bu iki karakter arasındaki çelişkiler, içeriğin yaratılmasında 

gerçek bir rol oynamaktadır. Anlam dostluk, sevgi, sadakat, karşılıklı 

yardım, nezaket ve benzeri anlamına gelir. maddi olmayan düşüncede 

genel bir duygu biçimidir. Anlam bir semboldür. Sembol, görüntünün 

ve karakterin iç sembolüdür. Yani anlam da bir işarettir. Çocuk 

masallarında, sembolün işaretleri masalın oluşumuna katılır, 

masaldaki kelime, cümle, fikir, anlam, içerik ve metin katmanlarından 

geçer. 

Çocuk masallarının yapısı içeriğine bağlıdır. İçerik, masallarda 

düşüncenin yorumlanmasında anahtar bir özelliktir. Masalların içeriği 

yapısal-göstergebilimsel bir yönü vardır; içerik rasyonel ve duygusal 

düşüncenin ürünüdür; içerik nesnel ve öznel faktörlere dayanmaktadır; 

içerikte bilinçli ve içgüdüsel aktivite vardır; içerik genel ve bireysel 

niteliktedir. Ayrıca, yapıda benimsemeyi ve yapıyı değiştirmeyi 

amaçlayan faaliyetlerin bir sonucu olarak içerik rol oynamaktadır. 
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Çocuk masallarında, biliş, emek, iletişim, değerlendirme gibi 

eylem ilkelerinin yapısı ve içeriği var. Bu eylem ilkeleri, masaldaki 

metnin parçalı, "kahraman", "fikir" ve diğer tanımlanmış düzeylerini 

oluşturur. 

Sanatsal fantezi, herhangi bir masalın yaratılmasında büyük rol 

oynar. Her zamanki gibi, fantezi olarak anladığımız sanatsal yaratım 

yöntemi, peri masallarında birçok aşamadan geçer. Bu süreclerden 

sonra, kullanılan yönteme bağlı olarak masal oluşur. Fantezi, bir 

masalda karşılaştığımız sanatsal tarzda ifade edilen süreçler 

aracılığıyla - fikirler, yalanlar, uydurmacalar, aldatmacalar gibi 

karakteristik formlar aracılığıyla yaratılır. Fantezinin kalbinde bir fikir 

durur. Yalan bir fikri ifade etmek için kullanılır. Eğer bir yalan mantık 

ile doğrulanırsa, gerçek olur. Yalan söylemek sanatsal olarak üretilmiş 

bir detay. Uydurmaca zihin tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. 

Sanatsal bilinç tarafından uydurmacada kullanılan araç aldatmacadır. 

Fantastik masallarda, sanatsal arsa bu aşamalardan geçer ve istikrarlı 

bir şekil alır. Fikir ile yalan arasında, yalan ile gerçek arasında, yalan 

ile uydurmaca arasında, uydurmaca ve bir aldatmaca arasında bir 

bağlantı vardır. Bu bağımlılık sonunda fantezinin kabulüne yol açar. 

Çocuk masalları, estetik olarak dinleyenler için büyük bir eğitim 

değerine sahiptir. Çocuk masallarının üç ana işlevi vardır: estetik 

işlev, bilişsel işlev ve ahlaki işlev. Estetik işlev his ve duygularla 

ilgilidir. Bilişsel işlev, küçük çocukların yaşam olaylarını kendi 

akıllarıyla algılamaları anlamına gelir. Bu işlev sanatsal bilgi algısını 

dengeler. Ahlaki işlev, çocuk masallarının didaktik ve eğitimsel 

rolünü yerine getirir.  

Bu işlevlerden sonra, bir masalın yaratıcılığı kendi varlığını 

kanıtlar. Estetik eğitimi şekillendiren doğanın güzellikleri, masalın 

sanatsal sistemi, masalın eğlence fonksiyonu ve masalın güzellik 

fonksiyonudur. Estetik eğitimin tarihsel gelişimi de bilişsel ve ahlaki 

işlevlere bağlıydı. 

Algılama işlevi, küçük çocukların yaşam olaylarını kendi 

düşüncelerine uygun olarak algılamalarıdır. Bu işlev sanatsal bilgi 

algısına dayanır. Çocuk masalları manevi ve ahlaki işlevde didaktik ve 

eğitici bir işleve sahiptir. 

Sanatsal form, çocuk masallarının yaratılmasının temelidir. Bir 

masalın sanatsal formu içeriğine bağlıdır. Masalın içeriği orada 

kullanılan sanatsal yöntemlerin yardımıyla olgun bir form alır. Bir 

masalda diyalog, düşüncenin ifade aracı olarak karakterler arasındaki 
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iletişimin bir işaretidir. Masallar basit ve karmaşık  diyalog biçimlerini 

kullanır. Bir masalın oluşumunda diğer bir yol da yorumlayıcı 

özelliğidir (interpretasyon). İnterpretasyon, anlatıcının eski bir peri 

masalı arsası şeklinde sözlü yaratıcılığıdır. İnterpretasyon, tüm arsaya 

veya bir kısmına dayanabilir. İnterpretasyon, masalın sanatsal 

biçiminin tamamen veya kısmen değiştirilmesi olarak düşünülebilir. 

Alegori, masal dilinin mecazi ifadesine dayanır. Burada 

alegoriklik, insan psikolojik özelliklerinin hayvanlara transferi 

anlamına gelir. Taklit, imgenin sesinin imitasyon yolla oluşmasıdır. 

Masalın tasvir etme yöntemleri sanatsal şekliyle bağlantılıdır. 

Çocuk masallarını estetik olarak güzel yapan şey, onların 

sanatsal dile sahip olmalarıdır. Masalın oluşumunda sanatsal dilin 

özelliklerini kullanıldığı dikkat çekicidir. Masal şiirlerinde litota, 

abartı, kişiselleştirme, mecaz, alegori, metonimi, ironi, antitez, anafor 

ve diğer edebi dil materyalleri kullanılmaktadır. Masalın şiirselliği, 

sanatsal tanımlama araçlarının şiir dilinde ifade biçimlerinin 

özgünlüğünü de içerir. Masallarda, nesir dili ve şiir dili sanatsal ifade 

araçlarının kullanımı şeklinde birbirinden farklıdır. Örneğin, masalın 

nesir dilinde karşılaştırmalar, ironiler ve şiir dilinde anaforlar, 

benzetmeler, metaforlar vb. avantaj organize ediyor. Edebi dilin geri 

kalan unsurlarından düzyazı ve şiir dilinde eşit olarak kullanılır. 
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AZERBAYCAN FOLKLOR ÇALIŞMALARI 

Folklor ulusal bir olaydır. Her ulusal folklorun kökeni ve 

gelişimi kendi iç kuralları ile düzenlenir. Folklor çalışması da pratik 

öneme sahiptir. Dünya folkloru etkileşim yoluyla gelişmeye devam 

ediyor. Azerbaycan folklorunun tarihinin çok eski olmasına rağmen, 

folkloristlerin çalışma yaşı 100 yıldan biraz fazladır. Azerbaycan 

folklorunun tarihi XIX. Yüzyılın sonuna kadar sürmesine rağmen XX. 

Yüzyılın başında, folklor çalışmalarımızın da nitel nitelikte olduğu 

dikkate alındı. Özellikle yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan 

folklorunun çalışmalarına artan ilgi bu çalışmanın gerçekleşmesine 

yol açtı.  

Ulusal folklor çalışması için kurulan bilim merkezleri bu 

çalışmada öncü bir rol oynamıştır. 1920'lerin başında, Azerbaycan'da 

bilimsel araştırmalar esas olarak Azerbaycan Devlet Üniversitesi 

(şimdi BDU) merkezlerinde gerçekleştirildi. Bu bilim merkezlerinin 

ana faaliyetleri beşeri bilimler, tıp ve doğa bilimleri ile yakından 

ilişkiliydi. Bilimsel toplumların bu ilk yıllardaki faaliyeti, dönemi için 

tatmin edici olarak değerlendirilebilir. Bu toplumlarda yürütülen 

bilimsel araştırmalar, gelecek yılların bilimsel yaratıcılığına doğal bir 

ivme kazandırdı. 

Azerbaycan'ın ilk folkloru öğrenme toplumu da bu çalkantılı 

yılların etkisi ve ulusal uyanışın yankısı olarak dikkat çekiyor. Folklor 

üzerine ilk bilimsel araştırma toplumu 1923 yılında tanınmış yazar A. 

Hakverdiyev tarafından kuruldu ve onun  önderliğinde faaliyete geçti. 

Genel olarak, bu topluma Azerbaycanı Araştırma ve Öğrenme 

Cemiyeti (Azerbaycanı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti) adı verildi. 

Başlangıçta, bu toplum tarih, etnografi, ekonomi ve doğa bilimleri 

bölümlerini içeriyordu. 1925 yılında bu toplum büyüdü ve Türkoloji 

bölümünü de yarattı. Böylece bilimsel etkinliğin yönleri netleşti, 

belirli alanlarda bilimsel araştırmalar başladı. Ayrıca tarih, edebiyat, 

etnografya, dilbilim, sözlükbilim, hukuk, devlet binası, sanayi, 

Hazar'ın araştırılması, güzel sanatlar, tiyatro, müzik, coğrafya, tıp vb. 

alanlarda komisyonlar ve alt komisyonlar oluşturuldu. 1925'ten 

itibaren bu toplum Azerbaycan hükümetinin kontrolüne geçti. 

Folklor 1925 yılına kadar toplanmasına rağmen plansız ve 

parçalıydı. Ancak bu, folklorun gelişmediği anlamına gelmiyordu. Bu 

yıllardan önce bile, âşık yaratıcılığı alanında, destan toplama işinde 

başarılar vardı. M. Mahmudbeyov'un "Köroğlu" ve "Kaçak Nabi" 
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destanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar dikkat çekti. F. Koçarlı, Rza 

Zaki, Eynali Sultanov, Y. V. Çemenzeminli'nin bilimsel ve pratik 

faaliyetleri göz önünde tutulmuştur. Ancak bu iş henüz bir sistem 

biçiminde değildi. 

Yeni oluşan Azerbaycan folklorunda iki büyük bilimsel temelin 

etkisi bu yıllarda hissedildi. Azerbaycan'ın ilk halk bilimcilerinin 

Türkiye, Rusya, Fransa ve diğer ülkelerde yetişmiş olması ve ileri bir 

bilimsel bakış açısına sahip olması da bu çalışmada önemli rol 

oynamıştır. Ulusal taassüp duygusu entelektüellerimizin düşüncelerini 

etkiledi ve bilimsel yaratıcılıklarının güçlenmesine yardımcı oldu. 

Onları bir araya getirmek için Azerbaycan’ı Araştırma ve Öğrenme 

Cemiyeti'nin (Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin) kurulması gerekiyordu. 

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin kendisi birkaç 

komisyona bölündü. Bunlardan biri bizim için önemli olan sözlü 

edebiyat komisyonuydu.  

Bu cemiyetin mensupları, Azerbaycan'ın maddi ve manevi 

anıtlarının incelenmesini önemli bir konu olarak gördüler. Bu listeye 

Raşit bey Efendiyev, Yûsif Vezir Çemenzeminli, Firudin bey Koçarli, 

Abdulla Şaik, Salman Mumtaz, Abdurrahim bey Hakverdiyev, Ali 

Nazim, Emin Abid, Hanefi Zeynallı, Hummat Alizade, Vali Huluflu, 

İ. Muharremzade, A. Subhanverdihanov ve başkalarını dahil 

edebiliriz. Bu araştırmacıları Rusya, Türk ve Avrupa eğitimi olarak 

ayırırsak, Azerbaycan folklorunun bu eğitim sistemlerinin etkisi 

altındaki gelişim tarihinin millî karakterde olduğunu görebiliriz. 

Azerbaycan folkloru üzerinde doğrudan bir Avrupa etkisi yoktu, bu 

alanda Rus folkloristlerin çalışmaları kullanılmıştır. Azerbaycan’ı 

Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin planındaki toplama ve sistemleştirme 

konuları da Rus folklorunun ve dolaylı olarak Avrupa’lı folkloristlerin 

etkisi altında gerçekleşti. 

Böylesine sorumlu bir dönemde, Azerbaycan’ı Tetkik ve 

Tetebbö Cemiyeti kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Belgelere göre P. 

Efendiyev, 2 Kasım 1923'te “Komünist” gazetenin yazı işleri 

müdürlüğünün ya da daha doğrusu editörü Habib Cabiyev'in  girişimi 

üzerine Eğitim Evinde bir örgütsel toplantı düzenlediğini yazıyor (o, 

Merkez Konsey başkanı idi). Düzenlenecek derneğin onursal başkanı 

Samadağa Ağamalıoğlu olup, yönetim kurulu üyeleri: H. Cabiyev, M. 

R. Baharlı, R. Şabanov idi (Efendiyev, P., 2004: 87 - 88). "Cemiyet"in 

organizatörlerine ek olarak faaliyetleri arasında R. Ahundov, D. 

Bunyadzade, G. Musabeyov, M. Kuliyev, S. M. Efendiyev, U. 
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Hacibeyov, T. Şahbazi, C. Mammadkuluzade, S. M. Ganizade de 

hazır bulundu (64, 88). Bu "Cemiyet" in Rus araştırmacılarla da 

temasları vardı. Akademisyen N. Marr, İ. İ. Meşşaninov, 

akademisyenler V. V. Bartold, A. N. Samoyloviç bu organizasyonun 

çalışmalarına doğrudan dahil oldular. Bu toplumun üç ana dalı vardı: 

tarih-etnografi, doğa ve ekonomi. İlk bölüm tarih ve etnografya 

bölümüydü. Bu bölümde, hukuk, halk edebiyatı, sözlük 

komposizyonu ve ulusal lehçeler konusunda amatörler ve uzmanları 

içeren iki komisyon vardı: "Halk inançlarını ve halk müziğini 

incelemek ve Azerbaycan Cumhuriyeti etnografik haritasının 

organizasyonuna katılmak" (Efendiyev, P., 2004: 88). 

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin Nahçıvan, Dağlık 

Karabağ, Şeki ve Gence'de şubeleri kuruldu. Cemiyet’in tüzüğü 

basında da yayımlandı. Belgelere göre P. Efendiyev, "Cemiyet’in 

amacının Azerbaycan ve bazı ülkelerin ekonomik, sosyo-tarihsel, 

etnografik, arkeolojik ve diyalektik yönlerden sistematik olarak 

araştırılması ve incelenmesi ve ayrıca Azerbaycan hakkında bilginin 

yayılmasıdır" diye yazıyor (Efendiyev, P., 2004: 88). Bu cemiyetin 

çalışmalarına Azerbaycan Merkezi Yürütme Komitesi başkanlık 

ediyordu. Aralık 1924'te Azerbaycan Hükümeti tarafından düzenlenen 

büyük bir toplantıda Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin bir 

yıllık faaliyetlerine ilişkin rapor dinlendi ve çalışmaları övüldü. 

Azerbaycan Hükümeti'nin kararında şöyle deniyordu: “Azerbaycan’ı 

Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin bir yıllık faaliyeti tamamen 

onaylanmalı ve kabul edilebilir olarak değerlendirilmelidir. 

Cemiyet’in büyük hedeflerine ulaşmak için gerekli yönetim yapısını 

oluşturabildiği, nitelikli ve kalifiye personeli cezbettiği ve ilk başarılı 

adımları attığı unutulmamalıdır. Tarihimiz araştırılmaya başlandı ve 

arkeoloji ve etnografya alanında çok sayıda değerli çalışma yapıldı. 

Cemiyet'in basın ve bilimsel dergisi oluşturuldu. Folklorumuzun 

çalışmaları da başladı. Bu amaçla Azerbaycan'ın bölgelerine seferler 

düzenlenmesi önerilmektedir. Cumhuriyet Hükümeti, gelecek yıl 

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nde folklor çalışmasının 

genişletilmesi için 200.000 (iki yüz bin) manat daha tahsis etmeye 

karar veriyor” (Efendiyev, P.,  2005). 

Tüm toplanan halk literatürünün yayımlanması için mali destek 

talep edildi. Vali Huluflu böyle bir teklifte bulundu ve teklifi kabul 

edildi. Daha sonra sözlü edebiyat örnekleri ve Âşık  edebiyatından şiir 

örnekleri yayımlandı. 
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1925 yılında Cemiyet’in iki yıl dönümü Hiciv Tiyatrosu (Eleştiri 

Propaganda Tiyatrosu) binasında yapıldı, Halk Eğitim Komiseri 

Mustafa Kuliyev hükümet adına teşkilatı kutladı ve Azerbaycan 

Bilimler Akademisi’ni bu Cemiyet’in şahsında gördüğümü söyledi 

(Efendiyev, P., 2004: 89). 

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin "Haberleri" 

1925'te Rusça olarak yayımlanmaya başlandı. "Haberler"in ilk sayısı 

S. Ağamalıoğlu'nun "Giriş" yazısıyla başladı. Girişte "Cemiyet"in 

faaliyetlerine övgüde bulunduktan sonra şu bilimsel görüş ifade edildi: 

“Dilbilim alanında - Türk dilinin halk lehçelerinin incelenmesi, 

terminoloji komitesine bir dil tabanı sağlayabilir; aynı zamanda 

etnografik, coğrafi ve hatta tarihsel araştırmalar pratik sonuçlar vere 

biler” (Efendiyev, P., 2004: 89). 

"Haberler"in birkaç yıl sonrası Azerbaycanca sayısı 1928'de 

yayımlandı. 1928'de ilk sayısı "Azerbaycan'ı Öğrenme Yolu" başlığı 

altında yayımlandı. "Cemiyet"in içindeki her bir yazı işleri ve 

komisyonun ana işi belirlendi, folklor komisyonunun görevi halk 

edebiyatı örneklerini toplamak için Azerbaycan'ın bölgelerine seferler 

düzenlemekti. Bu seferlerin liderleri tecrübeliydi, folklor ve Âşık  

yaratıcılığını mükemmel biliyorlardı. Efsaneler, rivayetler, masallar, 

destanlar, Âşık  şiirleri, atasözleri ve deyimler, halk türküleri, Novruz 

töreni şarkıları başta olmak üzere halk sanatı örnekleri toplanarak 

basıldı, sistematikleştirildi ve kitap halinde yeniden yayımlandı. 

"Cemiyet"in bünyesinde ülke çalışmaları kursları açılmış, bu kursların 

3 bölümü - "Folklor-dilbilim", "Tarih-etnografya", "Sosyo-ekonomi" 

aktif olmuştur. Bu seferlere Azerbaycan'ın ilk halkbilimcileri olarak 

kabul edilen Hanefi Zeynalli, Vali Huluflu, Alehander Bagri, Hummat 

Alizade, A. Subhanverdihanov ve diğerleri katıldı. "Cemiyet"in 

folklor komisyonu başkanı Hanefi Zeynallı idi. Tecrübeli bir folklorcu 

olarak Azerbaycanlı âşıkların ilk kongresinin yapılmasına da yardım 

etti. Genel olarak, o, Azerbaycan halk bilimcilerinin kurucularından 

biri olarak kabul edilir. 

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin Şeki şubesine 

önde gelen pedagog Raşit bey Efendiyev başkanlık ediyordu 

(Efendiyev, P., 2004: 91). Öğrencilik yıllarında ulusal folklora olan 

ilgisinin arttığı Gori Öğretmenler Semineri mezunudur. Raşit bey hem 

koleksiyoner hem de araştırmacıydı. Teorik mirasları arasında 

"Nuha'da Düğün adetleri", "Eş meselesi", "Halk edebiyatı veya halk 
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sözleri", "Bayatılar ve halk şarkıları" günümüz araştırmacılarının 

kullandığı malzemelerdir.   

Toplanan halk edebiyatı koleksiyonu iki yöndeydi: "Haberler"in 

çeşitli sayılarında ve ayrı kitaplarda. Ayrıca halk edebiyatı 

örneklerinin incelenmesine yönelik makaleler "Haberler"de 

yayımlandı. Bu makalelerin yazarları H. Zeynallı, H. Alizade, V. 

Huluflu, Y. V. Çemenzeminli, Emin Abid, R. Efendiyev ve diğerleri 

idi (Efendiyev, P., 2004: 91). Bununla birlikte, bir kusur, ilk yıllarda 

bu makalelerin anadilde değil, Rusça olarak yayımlanmış olmasıdır. 

"Haberler"de Rus bilim adamları A. Samoyloviç, I. İ. Meşşaninov, V. 

M. Gordlevsky, V. Zummer, V. Sısoyev, N. Y. Marr, V. V. Bartold, 

A. Bagri ve diğerlerinin makaleleri de yayımlandı. Dikkat çeken 

çalışmalardan biri, ünlü Kafkas uzmanı bilim adamı L. G. 

Lopatinsky'nin (SMOMPK editörü) bilimsel arşivinin Azerbaycan’ı 

Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'ne devredilmesinin ardından bu arşivin 

sistematikleştirilmesi ve tabloların hazırlanması görevinin A. 

Subhanverdihanov'a emanet edilmesi idi. Daha sonra onun derlediği 

ve sistematik hale getirdiği masal ve efsaneler, 1930 yılında A. V. 

Bagri'nin editörlüğünde üç ciltlik bir koleksiyonda yayımlandı. 

1926 yılında Bakü'de ilk Türkologlar kongresinin yapılması 

önemli bir tarihi olaydı. Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti 

üyeleri de kongrede yer aldı.  

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti Azerbaycan 

topraklarında folklor toplamayı planladı ve bu Cemiyet, 1925-1932 

yıllarında Derbent ve Borçalı ilçelerinde çalışmalarını yürüttü. 

1929'da Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti yeniden 

düzenlendi ve Azerbaycan Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsü adını 

aldı. Baskılar başlayana kadar (1937) toplumun ana işi devam etti.  

1920'lerden itibaren Azerbaycan folklorunun önemli bilimsel, 

teorik ve pratik başarıları oldu. Avrupa'nın önde gelen folklor 

okullarının deneyimleriyle tanıştılar. A. Subhanverdihanov'un I. 

Lopatinsky'nin koleksiyon arşivini sistematik hale getirirken masalları 

ve efsaneleri gruplandırdığını da söyleyebiliriz. Bu, onun A. Aarne-

Andreyev tablosunun çalışma prensibini bildiğini göstermektedir. 

İlk Azerbaycan halk bilimcilerinin incelediği ilk folklor 

okullarından biri Fin okuludur. Bu okul bilim dünyasına tarihi-coğrafi 

bir yöntem getirdi. Bu okulun asıl amacı sadece zengin arsası için 

değil, aynı zamanda sanatsal formu ve bilimsel değeri için de seçildi. 

Bu okulun temsilcileri K. Kroon, A. Aarne, V. Anderson ve diğerleri 
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idi. Edebi metni, özellikle masalları bir sanat eseri olarak değil, eski 

mitolojik zamanların zihninden izole edilmiş bir olay örgüsü şeması 

olarak incelemeyi gerekli gördüler (Efendiyev, P., 2012: 28). Fin 

okulunun temsilcileri, dünya halklarının masallarının birleşik bir 

şemada tarihsel karşılaştırmalı bir çalışmasını savundu. Onlar ilk 

kaynak olarak masalları, destansı janrları anahtar alıyorlar, halk 

türkülerini kolektif yaratıcılığın ürünü olarak kabul etmediler 

(Nabiyev, 2009: 40). Bu fikirler V. V. Veselovsky tarafından ortaya 

atıldı. O, böyle bir fikirdeydi ki, tüm ülkelerde halk yaratıcılığı, 

mitolojik çağın insanının düşünme ve ifade işlevini yerine getiren 

bilinç etkinliği ile ilişkilidir (Nabiyev, 2009: 40) ve yürütme 

mekanizması tüm uygar ulusların tarihsel geçmişinde aynıdır. V. V. 

Veselovsky'nin bilimsel fikirlerinden etkilenen Yulius Kroon, Fin 

destanı "Kalevala"yı bu ilkeler üzerine incelemenin önemli olduğunu 

düşündü. 1884'te yayımlanan "Kalevala'nın Kökenleri Üzerine" adlı 

çalışmasında, destanın tarihsel ve kronolojik sistemini düzenlemenin 

ve ardından incelemenin önemli olduğunu düşünüyordu (Nabiyev, 

2009: 40). Baba ve oğul (Yulius Kroon ve Karl Kroon) folklor 

metinlerinin en eski varyantının daha basit, daha net, daha gelişmiş bir 

varyant olduğunu düşünmektedir. Folklor metinlerinin yayıldığı 

coğrafi alanlarda metin varyantlarının araştırılmasını ve 

karşılaştırılmasını savunmuşlar ve varyantlardaki değişikliklerin 

incelenmesini talep etmişlerdir. Mobil arazilerdeki benzerlikleri 

birleştiren motiflerin, tüm dünya halklarında aynı olduğunu yazdılar. 

K. Kroon bu motifleri bir masal arsasının temeli olarak görüyordu. Bu 

yöntemi "Folklorun Tetkiki Yöntemi"nde ayrıntılı olarak açıkladı ve 

onun fikirlerine dayanarak, öğrencisi Aanti Aarne, "Masal Arsaları 

Kataloğu"nu 1910'da derledi (Nabiyev, 2009: 41). 

Fin okulunun üyeleri masallardaki küçük arsaları ve motifleri 

dikkate aldı. Masalın tarihsel seyri, arsadaki değişiklikleri hesaba 

katmadı ve halkları "medeni" ve "geriye" halklara ayırdı. Onlara göre, 

masalların arsaları uygar uluslardan geri uluslara geçti. A. Aarne, 

kataloğunda karşılaştırmalı bir yöntem kullandı. Bu deney, böyle bir 

tablonun derleyicisi olan Amerika’lı bilim adamı Thompson 

tarafından sürdürüldü. O, tablosuna şarkıların, efsanelerin, rivayetlerin 

ve masalların motiflerini dahil etti. 1929'da Rus bilim adamı N. P.  

Andreyev, A. Aarne'nin tablosunu geliştirdi, bu yüzden A. Aarne-

Andreyev'in tablosu olarak adlandırıldı. Azerbaycan bilim adamları H. 
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Alizade ve Alehander Bagri Fin okulundan kısmen etkilendi 

(Efendiyev, P., 2012: 28 - 29). 

Folkloristlerimiz tarafından atıfta bulunulan bir başka folklor 

okulu antropoloji okuludur. Bu okulun temsilcileri, tüm insanı 

bütünüyle incelemek için bir hedef belirledi. Antropoloji, insan 

hakkında bilim anlamına gelir. Bu okulun hükümleri Edward Taylor 

ve İskoçya bilim adamı Endrü Lang tarafından yorumlandı. Ulusların 

folklorunu zihinsel, ruhsal ve ruhsal kimlikleriyle açıkladılar 

(Efendiyev, P., 2012: 30). Bu okulun savunucuları, folklor arsalarının 

kendiliğinden doğması fikrini, yani herhangi bir akrabalık olmadan 

özgür yaratıcılık fikrini kabul ettiler. Ancak, bu tür arsa benzerliklerini 

açıklayamadılar. İlkel insanlar, tarihsel olarak yaşadıkları bilincin 

mitolojik aşamalarının benzerliğini göremediler. Animizm, fetişizm, 

totemizm ve antropomorfizm aşamalarından geçen halkların yarattığı 

mitlerin benzer olması gerekiyordu. Dünya folklorunda ilk kez, bu 

sorun V. M. Jirmunsky tarafından açıklandı. 

Azerbaycan folklorunda antropoloji okulu tarafından ortaya 

konan benzerlik sorunu, en azından Y. V. Çemenzeminli'nin 

"Melikmammad" masalındaki elma ağacı arsasının Avesta'daki Naara 

ağacıyla kıyasla görülebilir. Mitolojik dünyaya benzer bir algılama, 

antropoloji okulunun ana sloganı olmuştur. 

Antropoloji okulunun kurucularının yüksek bilimsel gelişimi, 

tarihi okul adı verilen bir folklor okulu oluşturulmasına yardımcı oldu. 

Çünkü kültür ve medeniyet tarihi, eski halkların etnolojik tarihi ile 

doğrudan bağlantılıydı. Tarihi okulun kuruluşundan önce, 

araştırmacılar Hindistan'ın eski temsiller, masallar ve efsanelerin 

anavatanı olduğu görüşündeydi. Bu fikir ilk olarak T. Benfey 

tarafından ortaya atılmıştır. Eski halkların mitlerinin ve hikâyetlerinin 

Hindistan'dan yayıldığını ve medeni halkların folkloruna dahil 

olduğunu söyledi. T. Benfey'in eserlerinin Rusça'ya çevrilmesinden 

sonra, Doğu halklarının zengin folklor materyallerine olan ilgi Rus 

folklorunda arttı. Sibirya halklarının folklorundaki zenginliği gören V. 

V. Radlov ve A. A. Şifner, karşılaştırmalı-tarihsel araştırma yaptılar. 

V. V. Stasov, "Bılinlerin kökeni hakkında" eserinde Rus bılinlerini 

Doğu kökenli olarak nitelendirdi (Nabiyev, A., 2009: 44) 

Avrupa'daki tarihi okulun savunucularından biri, iktibas 

teorisinin savunucusu ve T. Benfey'nin destekçisi W. G. Miller'dı. 

Tarihsel olayların Rusya'da bılinlerin (bılina – kahramanlık destanı 

türü) kökeninde olduğunu söyleyen O. F. Miller, V. V. Veselovsky ve 



546 | RAMİL ALİYEV 

 

 

diğerleri, aynı zamanda Doğu-Batı ilişkilerini Batı-Doğu ilişkileri 

olarak incelemekten yanaydı. V. Veselovsky, Batı'nın da Doğu 

arsasını oluşturmaya yardım ettiğini söyledi (Nabiyev, A., 2009: 44). 

  Bu okulun savunucuları, tarihi olayları yansıtan örneklerin 

oluşumunu saraya atfetmekte ve  hükümdarların onuruna bağlı şarkılar 

gibi değerlendirmektedir (Nabiyev, A., 2009: 45). Bu fikir daha çok 

destansı yaratıcılıkla ilgiliydi. O. F. Miller, sıradan insanların bu 

destanları tam olarak koruyabilmeyeceği görüşündeydi. Ancak, tarih 

okulunun temsilcileri sık sık eleştirildi. Çünkü saraylarda tarihi 

bılinler yaratılsa da onları canlı tutan ve popülerleştirenin insanlar 

olduğunu unuttular. 

Yukarıda bahsedilen folklor okulları, Azerbaycan’ı Tetkik ve 

Tetebbö Cemiyeti’de birleşmiş Azerbaycan halkbilimcilerinin bilimsel 

düşüncelerini az çok etkilemiştir. 

Mitoloji okulu, Almanya'da romantizmin yüksek gelişiminin bir 

sonucu olarak ortaya çıktı. Bu okul, on sekizinci yüzyılın sonları ve on 

dokuzuncu yüzyılın başlarında folklora artan ilginin bir tezahürüdür. 

O zamanlar, Almanya'da ulusal kökenlere ve millî ruha perestişe 

dönüş vardı. Alman folklorculardan Wilhelm Grimm (1786 - 1859) ve 

Jacob Grimm (1785 - 1863) kardeşler, Alman folklorunu toplayarak 

tarihi bir misyon gerçekleştirdiler. Mitoloji okulunun temellerini 

“Alman Mitolojisi” adlı bir kitapta açıkladılar. Onlar folklor 

arsalarındaki benzerliğin, insanların aynı köklerden, aynı eski dilden 

gelmelerinden kaynaklandığını ileri sürdüler. Hint-Avrupa kökenli 

halkların tek bir dile ait olmasıyla bu dili açıklamışlardır. Onların 

teorileri, tanrıların kökeninin açıklaması olan eski mit ve dili 

yansıtıyordu. Beyaz ciltli halkların aynı kökene sahip olduklarını, 

onları bu halkların dillerindeki gramer ve sözcüksel benzerliklerle 

ilişkilendirdiğini düşünüyorlardı. 100 yıl boyunca mitolojik okul 

ününü korudu (Aliyev R., 2008: 55 - 56). Mitolojik okulun 

temsilcilerinin dilsel benzerliğine dayanarak, benzer kökene sahip 

halkların mitlerinin aynı köklere sahip olduğu fikri, Türk halklarının 

da mitlerine uygulanabilir. 

Almanya'daki ilk folklorculardan biri I. Arnim, K. Brentano 

rivayetler, masallar ve şarkılar topladı ve yayımladılar. Bu metinleri 

düzenlediler, tamamladılar ve kısalttılar. Jacob Grimm böyle şeyler 

konusunda çok endişeliydi. Jacob Grimm de Arnim ve Brentano 

tarafından yayımlanan bu koleksiyonlara katıldı. Halk edebiyatına 

karşı bu tavrı gören Grimm kardeşler onlardan ayrılarak mitolojik 
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okul oluşturdular (Esedova, A., 2006: 82 - 83). Avrupa folklor okulları 

arasında, destekçileri tarafından ayırt edilen yapısalcılık okulu, teorik 

fikirleri ve araştırma yöntemleri ile ayırt edilebilir.  

Yapısalcılık ekolünün ilk halk bilimcilerimizin yaratıcılığı 

üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Bu okulun yapısal analiz yöntemi o 

zaman kabul edilmedi. Çünkü yapısalcılık, XX yüzyılın 50'li 

yıllarında tam anlamıyla şekillendi. Bu okulun en büyük başarısı, 

Levi-Strauss'un araştırması olarak düşünülebilir. 

Bu okullar Azerbaycan folklorunun gelişmesinde kalıcı bir rol 

oynamıştır. 

Hanefi Zeynallı (1896 - 1938). Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö 

Cemiyeti'nin en aktif üyelerinden biri Hanefi Zeynallı idi. 1896 

yılında Bakü'de demirci ve nalbant bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 

geldi. Dedesi nalbant Zeynalabdin, Mardakan'da ve Abşeron'un her 

yerinde sanatıyla tanınırdı. Küçük Hanefi altı yaşında babasını 

kaybetti ve ailenin yükü biraz da olsa üzerine düştü. Yine de Rus-

Tatar okulu’na girdi, 12 yaşında ailesini desteklemek için adamların 

çizmelerini sildi ve gazete sattı. Rus-Tatar okulu’nu bitirdikten sonra 

eğitimine Bakü'de Alekseyev namına 3 № lu Ali-Ilköğretim 

Okulu'nda devam etti, 1916'da Moskova-Nijniy Novgorod Demiryolu 

İşletmesi'nde çalıştı, sınavı geçti ve Yüksek Teknik Okul’a girdi, aktif 

bir öğrenci-devrimci olarak işçi hareketinde yer aldığı için enstitünün 

ikinci yılından ihraç edildi. 

Ocak 1920'den itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi'nde okudu ve Sovyet hükümeti kurulduğunda yönetim 

organlarında çalışmak üzere geri çağrıldı. 1920'den 1922'ye kadar, bir 

organizatör olarak Cumhuriyet’in kamusal yaşamına yakından dahil 

oldu, kazalarda parti ve Sovyet organlarının kurulmasında, Halk 

Eğitim Komiserliği'nin okul dışı departmanına başkanlık etti. 

1921'den 1922'ye kadar "Komünist" gazetenin yayın kurulu üyesi, 

Şuşa partisi kaza komitesi sekreteri ve daha sonra "Zahmet" 

gazetesinin editörü oldu. 1922'de Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tıp 

Fakültesine girdi, 1927'de mezun oldu ve bir askeri hastanede doktor 

olarak çalıştı. Azerbaycan Devlet Üniversitesi Oryantal Fakültesi’nin 

Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Bölümü'ne ve daha sonra Yüksek 

Pedagojik Enstitüsü'ne araştırmacı olarak atandı. B. Çobanzade, S. 

Vasilyev, T. Beri, A. Bagri rehberliğinde Azerbaycan edebiyatı ve 

dünya edebiyatı tarihi üzerine dersler vermekteydi. Pedagojik 

faaliyetlere ek olarak, bilimsel ve edebi çalışmalar da yapmaktaydı. H. 
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Zeynallı, 1930 - 1935 yılları arasında Azerbaycan Devlet Bilimsel 

Araştırma Enstitüsü'nün folklor bölümünün başkanıydı. 1924 - 1929 

yılları arasında Azerbaycan Devlet Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni 

olarak çalıştı. Daha sonra SSCB Bilimler Akademisi Azerbaycan 

şubesi’nin dil ve edebiyat bölümünün başkanı, Dil ve Edebiyat 

Enstitüsü folklor bölümü’nün başkanı, bilim sekreteri, müdür 

yardımcısı olarak çalıştı. 

Hanefi Zeynallı, Azerbaycan folklorunu toplama, yayma ve 

yayımlama konusunda birçok hizmet vermiştir. Onun toplama 

faaliyetleri geniş kapsamlıdır. Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö 

Cemiyeti'nin aktif bir üyesi olarak, Azerbaycan folklorunun birçok 

janrının toplayıcısı ve araştırmacısıdır. 1926'da “Azerbaycan 

Atasözleri ve Deyimleri”, “Azerbaycan Bilmeceleri” (1928) 

kitaplarını ve “Maarif ve Madaniyat”, “Edebiyat” gazetelerinde birçok 

makalelerini (“Halk Sözlü Edebiyatı”, “Azerbaycan Halk Edebiyatı”, 

"Ekim Devrimi ve Azerbaycan Folkloru") yayımlamıştır. 

"Komünist" gazetesine ek olan "Halk edebiyatı hayattan doğar" 

edebi sayfasında "Yaşam ve sanat", "Havas ve avam edebiyat" 

makalelerini yayımladı. 

Bayatıların onun koleksiyonunda özel bir yeri var. O, bayatıların 

Azerbaycan edebiyatının nadir incileri olduğunu düşündü ve 1925 

yılında "Azerbaycan Edebiyat Cemiyeti" tarafından yayımlanan 

"Bayatılar" namlı ilk kitabının girişinde bu janrı insanların yaşamını, 

kültürünü ve çeşitli alanlarını incelemek için ana araç olarak kabul etti 

(Efendiyev, P., 2005). 

"Azerbaycan atasözleri ve deyimleri" kitabı o tarihte yayımlanan 

kitaplardan bilimsel ilkeler bakımından farklıydı. Hanefi Zeynallı, bu 

kitapta kendisinden önce yayımlanan tüm yayımları rafine etti ve 

kaynaklarına işaret ederek kitabına dahil etti. Kitapta bir "Giriş" 

veriliyor. Bu "Girş"te, türün özellikleri ve kökenleri hakkında konuştu. 

Giriş, sadece atasözleri ve deyimleri değil, aynı zamanda bayatılar, 

ağılar, bağlantılar, şarkılar, ninniler hakkında fikirler ifade etmiş, 

onları lirik türe, karavelliler, destanlar, temsiller, efsunlar, bilmeceler 

ve atasözleri ise epik türe ait edilmiştir. Bunu not edelim ki, o, bu 

bölünmeyi Rus bilim adamlarının araştırmaları temelinde yaptı, şimdi 

bu bölünmenin ne kadar doğru olduğu anlaşılıyor. 

Hanefi Zeynallı'nın folklor çalışmalarımıza tarihsel 

hizmetlerinden biri, Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti 

altındaki folklor komisyonu başkanlığı görevinde bulunduğu iş 
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gezileri sonuçlarının tartışılması, gerçek folklor materyallerinin 

seçilmesi ve yayımlanması ile ilgilidir. Komisyon başkanı olarak, 

folklorun her çeşidini tanımlamakla çok ilgilendi. O, masalın iki masal 

anlatıcısı tarafından farklı yazılabileceğini söyledi. Hafıza birinde 

güçlü, diğerinde zayıf olduğu için, masalın detayını ve etnografik 

tarihsel önemini kaçırırdık. Bu nedenle farklı kişilerden farklı 

varyantları duymak ve yazmak gerekir (Azerbaycan folklor 

calışmaları, 2000: 90). Hanefi Zeynallı'nın folklorumuza hizmetleri 

burada bitmiyor. “Azerbaycan atasözleri” (1926), “Molla Nasreddin'in 

fıkraları” (1927), “Azerbaycan bilmeceleri” (1928), “Halk âşıkları” 

(1926), “Köroğlu” (1927, 1929), “Bilmeceler” ( 1928) kitaplarını Vali 

Huluflu, “Azerbaycan halk edebiyatı” (1929) kitabını Hummat 

Alizade, “Âşık  Abdulla” (1927), “Halk şairleri” (1927 - 1928, cilt I, 

II) kitapları ise Salman Mumtaz yayımladı (Efendiyev, P., 2005). 

Vali Huluflu. Azerbaycan folklor tarihinde Vali Huluflu'nun 

imzası özel bir yere sahiptir. Vali Memmedhuseyn oğlu Huluflu 26 

Mayıs 1894 tarihinde Şemkir ilçesine bağlı Huluflu köyünde doğdu. 

İlk eğitimine 1905 - 1907'de Mollahana'da, daha sonra "Medreseyi-

ruhaniye"de devam etti ve pedagojik faaliyeti bu medrese ile 

bağlantılıydı. Eğitimine devam etmek için Gence'de bir öğretmen 

eğitimi kursuna girdi ve 1922 - 1927 yılları arasında ADÜ-nün 

Oryantal Fakültesi'nde okudu. 1929 - 1933 yıllarında Azerbaycan 

Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsü Bilim Sekreteri, Dil, Edebiyat ve 

Sanat Bölümü Bilimsel Sekreteri, âşıkların ilk kongresinde, "Bakinski 

raboçi" ("Bakü işçisi") ve "Azerneşr" yayınevlerinin editörü, Yeni 

Türk Alfabesi Komitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. SSCB 

Bilimler Akademisi Azerbaycan Şubesi Tarih Enstitüsü'nde müdür 

yardımcısı olarak görev yaptı. Ana faaliyeti halkbilimcisi alanında 

devam etti. 1927'de Âşık Huseyin Bozalkanlı'dan "Köroğlu" 

destanının iki kolunu, 1929'da dört kol ve altı masala benzer hikâyet 

topladı ve yayımladı ve yine 1927'de "Halk Âşıkları" ve 1928'de 

"Bilmeceler" kitaplarını yayımladı. “Halk Âşıkları” adlı kitabı 

Kurbâni, Hasta Kasım, Âşık Alesger, Âşık Huseyin Bozalkanlı ve 

diğerlerini içeriyor. O, âşık yaratıcılığına çok büyük değer verdi ve 

"Âşıklar halk edebiyatı ve halk düşüncelerinin yaşayan bir kitabıdır" 

dedi (az.wikipedia/org/wiki/Vali Huluflu). 

Vali Huluflu, koleksiyon çalışmalarına bağlı seçenekliliği her 

zaman takdir etti, bu problemi folklorun öğrenilmesinde önemli bir 

unsur olarak gördü. Vali Huluflu "Bilmeceler" kitabına 726 bilmeceye 
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yer vermiş ve bunları alfabetik sıraya göre kitapta sıralamıştır. O, 

bilmeceler hakkında şöyle yazıyor: “Bilmecelerin, diğer halk edebiyatı 

türlerine göre özel bir özelliği vardır. Materyal daha gerçek ve daha 

doğal. Doğada ve hayatta görülen, bilmeceye dayanır. Bu kitapçığı 

başından sonuna kadar okuyan herkes efsaneyi ve batıl inancı değil, 

doğayı görecek” (Efendiyev, P., 2012: 71). 

Vali Huluflu'nun Azerbaycan folkloruna tarihi hizmeti 

"Köroğlu" destanının metninin toplanması ve yayımlanmasıyla 

ilgilidir. Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti aracılığıyla Gazah-

Şemkir-Agstafa-Tovuz bölgelerine yaptığı ziyaretlerde, yerel âşıkların 

perfomansında "Köroğlu" eposunun bilinen ilk versiyonunu 1927 ve 

1929 yıllarında yayımladı. Bu yayımlar ulusal "Köroğlu" destanı idi 

ve bilim tarafından bilinen diğer varyantlardan (A. Hodzko, vb.) 

kendine özgü özellikleri ile farklılık gösteriyordu. Her iki baskı da 

tarihi olayları, Calali hareketini kapsar. 1929 baskısında özel bir 

ekleme var. Bu aynı zamanda Köroğlu'nun Ahiska Türkleri arasında 

yayılmış bazı parçalarından ibarettir. 

Vali Huluflu'nun folklor alanındaki faaliyetini janrlara göre 

ayırırsak, ilk bilim insanımız - folklorcumuzun çoğu janrda söz sahibi 

olduğunu söyleyebiliriz. Folklor faaliyeti, yayımladığı şu kitaplara 

yansımıştır: 

1. Halk Âşıkları;  

2. Bilmeceler. 

Vali Huluflu "Halk Âşıkları" adlı kitabında Tovuz, Gazah, 

Şemkir ve Agstafa yörelerinde yaşayan halk âşıklarının eserlerini 

toplamıştır. Bu kitapta Vali Huluflu'nun favorisi Âşık  Huseyin 

Şemkirli (Efendiyev P., , 2004: 70) gibi görünüyor. Paşa Efendiyev, 

kitaptaki Âşık Huseyin hakkındaki bilgileri takdir etmekte ve onu 

kendisi hakkında ilk ve tek basılı materyal olarak adlandırmaktadır. 

Aybeniz Aliyeva-Kangarlı, bu kitabın 1926 yılında Azerbaycan’ı 

Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin "Halkiyat" bölümü tarafından 

"Azerbaycan halk edebiyatından malzemeler" başlığı altında 

yayımlandığını yazıyor. Görünüşe göre Paşa Efendiyev ve Azad 

Nabiyev bu yayının 1927'de yayımlandığını belirtiyor. Bu kitap 

Arapça grafiklerle 234 sayfadır. Vali Huluflu kitapta 100'ün üzerinde 

şiir ve Âşık Hüseyin Şemkirli'nin perfomansında "Reyhan" destanını 

verdi. Vali Huluflu bu koleksiyona bir önsöz ekledi. Yazıları topladığı 

yılı, kitabın yaşayan bir kitap olduğunu ve halkın, obanın ruhani 

hayatına hizmet edeceğini kaydetti. 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 551 

 

 

Hummat Alizade. Hummat Alizade, 10 Ekim 1907'de eski 

Gazah ilçesinin Hasansu mahalına bağlı Koçasgar köyünde doğdu. 

1923'ten 1929'a kadar Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti'nin 

(ATTC) ve ardından Azerbaycan Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsü, 

AzOZFaN'ın (SSCB Bilimler Akademisi Azerbaycan Şubesi) bir 

çalışanı olarak verimli bir şekilde çalıştı. 1920'lerde ve 1930'larda bile 

onun gibi bir halkbilimci, geziler ve iş gezileri için koleksiyon yapan 

kimse yoktu. Folklor üzerine ilk kitabı ATTC tarafından basılan 

"Azerbaycan Halk Edebiyatı" (birinci bölüm) idi. Bu kitabın editörleri 

Hamit Sultanov ve Hanefi Zeynallı idi. Kitapta H. Alizade, Gence ve 

Gazah'tan toplanan halk masallarını verdi. Bu kitap 26x13 cm 

boyutlarında, 157 sayfa ve bin nüsha küçük bir formatta 

yayımlanmıştır. Kitabın ikinci bölümü 1936'da yayımlandı ve masallar 

ve âşık destanlarını içeriyor. Kitabın ilk bölümünde "Kotukçu Abbas", 

"Ovçu oğlu Uluhan", "Şehzade İbrahim", "Aygır Hasan", "Nardan 

hatun", "Şah Abbas", "Şehzade Bahram", "Melikmammad" gibi 

masallar yer alıyor. Masallar aynı zamanda dilin özelliklerini ve 

profesyonel oyuncunun ait olduğu yeri gösterir. Hanefi Zeynallı, 

"Gence ve Gazah Masalları Hakkında" başlıklı bu kitaba bir giriş de 

yazdı. 

Hummat Alizade'nin ikinci kitabı "Azerbaycan Âşıkları", 70'den 

fazla âşık ve halk şairinin şiirlerini içermektedir. Abdulla Şaik bu 

kitaba bir mukaddeme, "Halk Edebiyatı ve Devrim" başlıklı bir giriş 

yazdı. Şair Vali, Âşık Söyün, Hayyat Mirza, Âşık Esed, Âşık Amrah, 

Tufarkanlı Abbas, Hasta Kasım ve diğerlerinin şiirleri bu kitapta 

yayımlanmıştır. 

Hummat Alizade ayrıca "Âşıklar" adlı iki ciltlik bir kitap 

yayımladı; ilk cilt 1935'te ve ikinci cilt 1936'da yayımlandı. Bu ciltler, 

mükemmellikleri ile önceki kitaplardan ayrılır. Bu kitaplar, 

okuyucular arasında çok popüler olduğu için 1938'de yeniden basıldı. 

Onun yayıncılık faaliyeti çok çeşitliydi. İlk kitabı 1934'te yayımlanan 

"Âşık Alesger"dı. "Âşık Alesger Hakkında" ve "Âşık  Alesger'in 

Biyografisi" adlı bu kitapta da giriş niteliğinde makaleler verdi. Bu 

kitapta Âşık  Alesger'e ait şiirler - "Lirik şiirler", "Garaylılar", 

"Tarifnâmeler", "Tecnisler ve dudakdeğmezler", "Çeşitli şiirler", 

"Hicivler", "Atışmalar", "Âşık Alesger'e Benzetmeler" isimleri altında 

verilmektedir.  

O, ayrıca Âşık Hüseyin Bozalkanlı ve Âşık Esed'in kitaplarını 

da yayımlanmak için hazırladı. 1938'de "Azerneşr" yayınevi, Âşık  
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Hüseyin Bozalkanlı'nın "İlaveler" ve 1939'da "Âşık  Esed" adlı 

kitaplarını yayımladı. "Âşık  Esed" kitabında o dönemin ideolojisine, 

Lenin’e, Stalin’e adanmış, dine karşıt olan şiirler yayımlandı. Hummat 

Alizade, halk bilimciler arasında henüz vurulmamış bir derleyici-

koleksiyoncuydu, bu yüzden başka seçeneği yoktu. Yine de amacı 

Azerbaycan bilimine hizmet etmekti. Bu amaçla 1937'de ilk önemli 

yayını olan "Destanlar ve Masallar" kitabını yayımladı. Bu kitapta 

"Âşık Valeh", "Âşık Amrah", "Nevruz", "Şah İsmail", "Tahir Mirza", 

"Masum", "Alihan ve Peri", "İbrahim", "Dilsuz ve Hezangul", 

"Seyyad ve Saadat”, “Kasım” destanları ve yirmi masal dahil idi. 

Hummat Alizade'nin halk bilimci faaliyetinde başrolde yer alan 

"Köroğlu" destanı ile ilgili koleksiyon çalışmasıdır. İlk Köroglu 

bilimci  olan H. Alizade, bu destanın büyük ölçekli bir yayınını 

yapmıştır. O, dastanın kollarını Gazah, Tovuz, Şemkir ve Gence 

âşıklarının repertuarından kaydetti ve 14 koldan oluşan mükemmel bir 

varyant elde edildi. Kitap 225 sayfadan oluşuyor. Wikipedia ile ilgili 

bir makale, savaşın başlamasıyla bağlantılı olarak, Köroğlu 

varyantının yayına sunulması (1939) ve yayınının (1941) Azerbaycan 

savaşçılarının kahramanlık ruhunu güçlendirmeye hizmet edeceği 

belirtildi. NKVD'nin (Halk İçişleri Komiserliği) 1941'de H. 

Alizade'nin vurulmasından önce Köroğlu'dan vazgeçme baskısı 

unutulmamalıdır.  "Köroğlu" dan vazgeçmeyen Hummat Alizade'nin 

vurulmasının ardından bu destan yayımlandı ve ardından "Köroğlu" 

nun Ermenice varyantı ortaya çıktı. 

H. Alizade'nin versiyonu ayrıca "Köroğlu'nun yaşlılığı" ile ilgili 

iki gol ve 50'den fazla şiir içermektedir. Hummat Alizade'nin 

"Köroğlu"sunun anlatıcıları: Âşık  Ali (Gazah), Âşık Mirza (Tovuz), 

Âşık İbrahim Garacaoğlu (Gence, Âşık Sadık (Gazah), Âşık İsrafil 

(Gence), Âşık  Muhtar (Ordubad), Âşık Muhammed (Gazah) ), Âşık 

Vali (Tovuz), Âşık Gambar (Şemkir), Âşık  Muhammed (Tovuz). 

Hummat Alizade'nin "Köroğlu"su daha sonra "Azerbaycan 

Edebiyatı İncileri" (1987) dizisinde toplu olarak yayımlandı 

(az.wikipedia / org / wiki / Hummat Alizade). 

Hummat Alizade aynı zamanda bir bayatı koleksiyoncusu. 

Bayatı, Azerbaycan folklorunun en popüler türlerinden biridir. 

Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbö Cemiyeti’nin üyelerinin koleksiyon 

faaliyetinde avantaj organize etti. Azerbaycan folklor tarihinde 

bayatıların basım yılı 1925'e rastlar. İlk olarak aynı yıl Azerbaycan 

Edebiyat Cemiyeti tarafından basılan bu kitapçık yaklaşık  200 
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bayatıdan oluşuyordu. Bu nedenle bu alanda daha iyi bir yayının 

hazırlanması, H. Alizade'nin ahlaki bir görevi olarak dikkat çekiyor. 

Ve onun tarafından hazırlanan "Azerbaycan bayatıları" kitabı bu 

boşluğu doldurdu. Kitap 1938'de "Azerneşr" tarafından yayımlandı ve 

980 örnek ve 141 sayfadan oluşuyordu. Bu kitapta basılan bayatılar 

"Azizim", "Azizinem", "Elemi", "Ben Âşik ", "Ben Âşikem" şiirsel 

formlarda ve karışık olarak verilmektedir. Bunların arasında basit ve 

kafiyeli bayatılar var. Koleksiyoncu (H. Alizade) her bayatının orijinal 

halini korumuştur. 

Örneğin: 

 

Sana âşığım, geç de sen, 

Köprüden geç de sen.. 

Geldin acımı artırdın, 

Gelmeyeydin keşke sen. 

    (Azerbaycan bayatıları, 1938: 81) 

 

Bu bayatıda hem halk üslubu korunmakta hem de bayatı cinasa 

dayanmaktadır. 

Hummat Alizade'nin bayatı koleksiyonu ve basımı uzun zaman 

göz ardı edildi. Onun koleksiyonu 1943'te M. H. Tahmasip'in adı ile 

yayımlandı, ancak daha sonra o, kitabı reddetti. "Azerbaycan 

bayatıları" kitabını kullananlar 60'ların ve 80'lerin bayatı kitaplarında 

onun ismini vermediler. 

Hummat Alizade aşağıdaki kitapları yayımlanmak üzere 

hazırlamıştır: 

- Azerbaycan halk edebiyatı. Bölüm 1. Bakü, 1929. 

- Azerbaycan halk edebiyatı. Bölüm 2. Bakü, 1936. 

- Azerbaycan Âşıkları. Bakü, 1929. 

- Azerbaycan Âşıkları. Bakü, 1930. 

- Âşıklar. 2 ciltte. 1. c. Bakü, 1935. 

- Âşıklar. 2 ciltte. 2. c. Bakü, 1936. 

- Destanlar ve masallar. Bakü, 1937. 

- Azerbaycan bayatıları. Bakü, 1938. 

- Âşık Alesger. Bakü: Azerneşr, 1938. 

- Âşık Huseyin Bozalkanlı. Bakü, 1939. 

- Koroğlu. Bakü, 1941. 
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H. Alizade yılın birçok gününü Azerbaycan'ın farklı 

bölgelerinde geçirdi, bu nedenle yukarıda belirtilen eserleri 

yayımlandı (az.wikipedia / org / wiki / Hummat Alizade).  

Hamit Araslı. Hamit Araslı, Azerbaycan edebiyatı biliminin 

dehasıdır. Azerbaycan ilmine uzun süre edebiyat akademisyeni, 

profesör, onurlu bilim adamı olarak hizmet etti. 

Hamit Araslı, 3 Şubat 1909'da Gence'de doğdu. Babası Haci 

Muhammedtagi Araszade, zamanının tanınmış bir entelektüel ve dini 

figürüydü. Bir entelektüel olarak, Şeriat meseleleriyle ilgili 

gazetelerde kendi yazılarını yayımladı ve Arapça'dan tercümeler yaptı. 

"Vaşrihi-faraiz" çeviri-el yazması Hamit Araslı'nın kütüphanesinde 

muhafaza edilmektedir. Hamit Araslı iki yaşında iken babası öldü, 

annesi Durrubeyim'in himayesinde yaşadı ve sözlü halk yaratıcılığına 

olan ilgisi annesi tarafından ona aşılandı. 

Hamit Araslı, 1915 yılında Şah Abbas Camii medresesinde 

eğitim gördü. Bu yıllarda annesinin ölümünden sonra akrabalarının 

bakımı altında yaşadı. 1922'de Darulmuallimin Seminarisi'nde 

(Öğretmenler seminarisi) eğitimine devam etti, 1926'da mezun oldu, 

Nabiagali köy okulunda öğretmen ve ardından müdür olarak çalıştı. 

Bir yazar ve entelektüel olarak, köyde öğretmen olarak çalışırken 

folklor örnekleri toplamaya başladı ve öğrencilerini de aynısını 

yapmaya teşvik etti. 

Hamit Araslı, 1929 yılında Azerbaycan Devlet Pedagojik 

Enstitüsü'nün dil ve edebiyat fakültesine girdi, bu fakülteden 

planlanandan önce mezun oldu ve 1931'de Gence Eğitim Dairesi 

Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1932'de Bakü'ye döndü,  Yüksek 

Lisâns okuluna girdi ve SSCB Bilimler Akademisi Azerbaycan 

şubesine bağlı bilim kütüphanesinin Doğu Bölümü başkanı oldu. 

Kütüphanenin Doğu şubesinde çalışmak ona büyük fayda sağladı. 

Ayrıca burada eski el yazmaları topladı ve daha sonra müdürü olarak 

görev yapan El Yazmaları Fonu'nu kurdu. Hamit Araslı, 1935 yılında 

bu fonda çalışarak bilim hayatına başladı. 1936'da Azerbaycan 

Yazarlar Birliği'ne katıldı ve 1938'de çalıştığı fonda Sovyet 

ideolojisiyle "tutarsız" örnekler olduğu gerekçesiyle kovuldu. 

1938'den 1939'a kadar "Azerneşr"de edebiyat bölümünün editörü 

olarak atandı, o yıldan itibaren ADÜ-nün filoloji fakültesinde ortaçağ 

Azerbaycan edebiyatı tarihini öğretti. 1939'da Nizami adını taşıyan 

Azerbaycan Edebiyatı ve Dili Enstitüsü Orta Çağ Azerbaycan 

Edebiyatı Bölümü'nü, 1957'de Metin Çalışmaları Bölümü'nü yönetti. 
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Hamit Araslı, 1943 yılında "XIII - XVI. Yüzyıl Azerbaycan 

Edebiyatı" konulu tezini tez konusu olarak tamamlayıp savundu ve 

filoloji bilimleri adayı unvanını aldı. 1944'te ADÜ Orta Doğu 

Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atandı, 1954'te "XVII - XVIII. Yüzyıl 

Azerbaycan Edebiyatı Tarihi" üzerine doktora tezini savundu, 1955'te 

profesör ünvanı aldı. 1958'de Azerbaycan Ulusal Bilimler 

Akademisi'nin muhabir üyeliğine ve 1968'de asil üyeliğine seçildi. 

Onurlu bir bilim adamı olarak 1968'de Özbekistan'ı ve 1979'da 

Azerbaycan'ı temsil etti. 

Hamit Araslı'nın bilime olan ilgisi daha Yüksek Lisâns 

okulundayken kendini gösterdi. "XIII - XVI. Yüzyıl Azerbaycan 

edebiyatı" konulu tezinde Avhadi, Assar Tebrizi, Fuzuli gibi klasik 

şairlerin eserlerini inceledi, eserlerinin tarihsel önemi, fikir-içerik 

özelliklerini inceledi. "XVII - XVIII. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyat 

Tarihi" üzerine doktora tezinde Gövsi Tebrizi, Fedai, Emani, Arif 

Tebrizi, Vidadi, Şekili Nabi, Şakir Şirvani, Mahcur Şirvani, Baba bey 

Şirvani gibi şairlerin eserlerini, "Şahriyar" destanının analizi dahil 

edildi (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamit Araslı). 

Ayrıca diğer Doğu dillerini de öğrendi - Firdovsi, Cami, Hafiz 

ve Alişir Navoi'nin Azerbaycan şairleriyle ilişkilerini edebi bir sorun 

olarak inceledi. Aynı zamanda örgütleyici bir bilim adamıydı. Nizami 

adını taşıyan Azerbaycan Edebiyatı Müzesi'nin kurulmasına kendini 

adamıştır. Bilimsel ve örgütsel çalışmaları bu müze ile bağlantılıydı, 

bilim sekreteri, müdür yardımcısı ve 1960 - 1968 yıllarında müdür 

olarak çalıştı. 

Ayrıca yüksek nitelikli personel yetiştirmek için çok çalıştı. 

Onun liderliğinde sadece Azerbayca’da değil, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Tataristan'da da onlarca bilim doktoru, 50'ye yakın 

bilim adayı yetiştirildi.  

Onun Nizami'ye en büyük katkısı, İranlı bilim adamlarının 

Nizami'nin Gum'dan olduğu hipotezini alt üst etmesidir. "Nizami'nin 

Hayatı", "Nizami Gencevi'nin eserleri" ve diğer eserler, şairin Türkçe 

düşündüğünü ve Farsça yazdığını kanıtladı. Fuzuli'ye 20'den fazla 

makale ayırdı ve "Azerbaycanlı büyük şair Fuzuli" monografisini, 

Nasimi'ye adanmış bilimsel makaleler yayımladı, Nasimi yayımlarına 

mukaddimeler ve "İmadeddin Nasimi" araştırma çalışması yaptı. 

1960 - 1964 yıllarında basılan üç ciltlik Azerbaycan Edebiyatı 

Tarihi kitabı da onun faaliyetinin bir sonucu olarak yayımlandı. 
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Hamit Araslı, modern Azerbaycan halk bilimi alanının 

kurucularından biridir. Kurbâni, Sarı Âşık, Âşık Abbas Tufarkanlı, 

Hasta Kasım, Âşık Alesger ve diğer aşıkların hayatını ve eserlerini 

“XVII - XVIII. Yüzyıllar Azerbaycan edebiyatı tarihi” ve “Âşık  

yaratıcılığı”, “Aslı - Kerem”, “Âşık Garib” eserlerinde inceledi, "Şah 

İsmayil" ve "Köroğlu" destanları hakkında değerli fikirler ortaya attı. 

Hamit Araslı aynı zamanda Dede Korkut bilim adamı olarak da 

bilinir. 1939'da "Kitabi-Dede Korkut" destanını yayımladı, destanları 

inceledi, destanın olaylarını, dilini ve üslup özelliklerini inceledi ve 

destanın kökünün Azerbaycan'da olduğunu söyledi. Ayrıca 1962 ve 

1978'de destanı düzenleyip geliştirdi (http://en.wikipedia.org/wiki 

/Hamit Araslı). 

Bu destanın akademisyen V. V. Bartold tarafından Rusça'ya 

çevirisini 1950 yılında M. H. Tahmasip ile birlikte Bakü'de kapsamlı 

yorum ve notlarla yayımladı. Rus bilim adamları V. M. Jirmunsky ve 

A. Kononov bu yayını tercih etti. Dede Korkut bilgini olan Hamit 

Araslı, destanı iki yönde araştırdı. Birinci yön, destanın boylarının 

doğru okunması, nüsha farklılıklarının ortadan kaldırılması, ikinci yön 

ise destandaki imgelerin analizi, bu kahramanların kendi tarihi ve 

mitolojik geçmişi hakkında yazdıkları makalelerdir. Destan "Kitabi-

Dede Korkut"un yasaklandığı bir dönemde, bilim adamı dergilerde 

destanla ilgili üç makale yayımladı. Önde gelen bilim adamı, 1960 - 

1964'te yayımlanan beş ciltlik "Azerbaycan Masalları" 

koleksiyonunun editörü ve yayın kurulu üyesiydi. Destanı aktivitesi 

"Kitabi-Dede Korkut" destanıyla sınırlı değildi. Aynı şevkle bilim 

insanı, "Köroğlu", "Şah İsmail", "Aslı-Kerem", "Şahriyar" 

destanlarının araştırılmasında her zaman ön saflarda yer almıştır. 

Köroğlu ve Şah İsmayil'i tarihi şahsiyetler olarak aldı ve ulusal bir 

kahraman ve cesur bir komutan olduklarına dair değerli düşüncelerini 

dile getirdi. Prof. Dr. Vagif Valiyev, H. Araslı'nın Köroğlu ile ilgili 

araştırmasını övdü ve destanın ideolojik ve sanatsal düzeyine ilişkin 

görüşlerini paylaştı. Prof. Dr. A. Nabiyev, 1939'da destan "Kitabi-

Dede Korkut" un yayımlanmasıyla bağlantılı faaliyetlerine övgüde 

bulundu.  

Hamit Araslı da Âşık  sanatı alanında konuşan alimlerden 

biridir. 1960 yılında yayımlanan "Âşık yaratıcılığı" adlı eseri bu 

çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Bu kitapta âşık sanatını bir 

senkretik alan olarak değerlendiriyor. 
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Büyük bilim adamının bilimsel çalışmalarının bu kısa özeti, 

Azerbaycan biliminin gelişmesine katkısının belki de yüzde biridir. 

Mammadhuseyin Tahmasip. Azerbaycan folklor tarihinde M. 

H. Tahmasip'in özel bir yeri var. Büyük bilim adamının bilimsel 

mirası, yayımlanmış ve yayımlanmamış birçok eserden oluşmaktadır. 

M. H. Tahmasip, bilimsel faaliyetine 1930'ların sonlarında ve 

1940'ların başlarında başladı. M. H. Tahmasip'den önce, M. 

Mahmudbeyov, F. Koçarlı, R. Efendiyev, Y. V. Çemenzeminli, Vali 

Huluflu, Hanefi Zeynallı, Salman Mumtaz, Emin Abid, Eynali bey 

Sultanov ve diğerleri koleksiyon ve araştırma tecrübesine sahiptiler. 

M. H. Tahmasip'in bu alana gelişiyle millî folklorumuzun tarihinde bir 

atılım yaşandı. 

Folklorumuzun daha da gelişmesinde Prof. Dr. M. H. 

Tahmasip'in (1907 - 1982) rolü büyüktü. O, çok yönlü ve geniş 

kapsamlı bir yaratıcılığa sahiptir. M. H. Tahmasip'in bilimsel 

çalışmasının iki ciltlik "Seçilmiş Eserler"de yeniden yayımlanması 

dikkat çekicidir. Birinci cilt, bilim adamının "Halk edebiyatımızda 

tören ve mevsim şarkıları" başlıklı tezini, birçok kitabın makalelerini 

ve önsözlerini, ikinci cilt "Azerbaycan halk destanları (Orta Çağ)" adlı 

eserini içermektedir. "Seçilmiş Eserler"in derleyicileri (Prof. Dr. 

Kamal Abdullayev, Prof. Dr. Muharrem Caferli, Prof. Dr. Asif 

Hacıyev, Doç. Elşen Şukurlu) "Gelenek, görenek ve törenler", "Masal 

ve destanlar", "Halk anekdotları", "Kerkük folkloru", "Çocuk 

folkloru" adı altında bölmüşler. Bu bölüme temel olarak "Görenek, 

Gelenek ve Törenler" içinde tören folkloru, tören ve mevsim şarkılar 

ve erken janrlar üzerine çalışmaları içerir. O, teziyle törensel folklorun 

sistematik olarak incelenmesinin temelini attı. Bunlardan "Üç olayla 

ilgili törenlerimiz", "Görenek, gelenek, bayram" başlıklı yazıların 

isimlerinden bahsedebiliriz. 

Araştırmacılar, onun folklor faaliyetini iki yöne ayırıyor. Birinci 

yön toplama, derleme ve yayımlama faaliyetlerini, ikinci yön ise 

bilimsel faaliyetlerini içerir. 

"Seçilmiş Eserleri"nin ilk cildindeki "Masallar ve Destanlar" 

bölümüne "Efsanevi Kuşlar", "Destansı Yaratıcılığımız Hakkında", 

"Destanlarımızın Bir Türü Hakkında" vb. makaleleri onun bilimsel 

kariyerinin farklı yıllarında yazılmıştır. "Köroğlu" destanı H. 

Alizade'den sonra M. H. Tahmasip tarafından derlenmiş ve 

yayımlanmıştır. 
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M. H. Tahmasip, aynı zamanda, âşık yaratıcılığıyla da yoğun bir 

şekilde ilgileniyordu. Zamanının âşıklarının toplantılarına sık sık 

katılır ve çalışmaları hakkında bilimsel görüşler verirdi. Sonra o, âşık 

yaratıcılığı üzerine araştırmasını genişletti ve önde gelen 

müzisyenlerin, saz ustalarının yaratıcılıklarını bilimsel analizlere dahil 

etti. Âşık Alesger hakkındaki yazıları özellikle dikkate değerdir. Onun 

bu serideki makaleleri "Usta âşıklar" başlığı altında toplanmıştır. 

M. H. Tahmasip'in bilimsel mirası arasında sanbali ile öne çıkan 

"Azerbaycan halk destanları (Orta Çağ)" monografisi de 

bulunmaktadır. Bu monografide, destan ve tarih, âşık  yaratıcılığı ve 

epos türü karşılaştırmalı olarak analiz edilir. Bu destanlara örnek 

olarak "Şah İsmail", "Şah İsmail ve Gülzar", "Abbas ve Gülgez" 

verilebilir. Bu monografi, "Kitabi-Dede Korkut" geleneklerini ve 

destanın tarihsel yolu olan Oğuz eposunun geleneklerini izler. 

Köroğlu destanı ile ilgili bölümlerde, tarihi olayların sanatsal 

betimlemesinin açıklaması, Köroğlu rivayetlerinin yeni tarihsel 

koşullara uyarlanmasıyla ilgili süreçlerin yorumları yansıtılıyor. 

M. H. Tahmasip, Azerbaycan destanlarını kahramanlık 

destanları, aşk destanları ve aile-ahlak destanları olmak üzere 3 gruba 

ayırdı, bu gruplarda yer alan destanların iç yapısını ve özelliklerini 

inceledi. 

M. H. Tahmasip ayrıca sanatsal yaratıcılıkla da uğraştı. "Bir 

kalenin sırrı", "Onu affedilebilir mi?" "Bahar" (1938), "Aslan Yatağı" 

(1941), "Çiçek Açan Düşler" (1951), "Hind Masalı" (1956) ve 

"Rubailer Dünyasında" (1968) gibi filmler için senaryolar yazdı 

(Tahmasip, M. H., 2011).  

Ahliman Ahundov. Ahliman Ahundov, Azerbaycan 

folklorunun teorisinin, derlenmesinin ve koleksiyonunun sürekli 

gelişiminde rol oynayan bilim adamlarımızdan biriydi. O, 1903 

yılında Zangazur ilçesine bağlı Aliguluuşağlı köyünde doğdu. 1902'de 

Yüksek Pedagojik Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra tezini Bekir 

Çobanzade'nin rehberliğinde savundu ve tüm hayatını folklor 

araştırmalarına adadı. Ahliman Ahundov 1977'de öldü. 

Ana faaliyetlerinden biri de toplama ve derlemedir.Bu 

çalışmanın bir göstergesi olarak 5 cilt "Azerbaycan Destanları", 

"Azerbaycan Halk Bilimi Antolojisi", 5 cilt "Azerbaycan Masalları", 

"Azerbaycan Âşık ları ve Halk Şairleri", "Âşık  Alesger" yayımladı. (2 

ciltte), “Kaçak Nabi”, “Çılgın Padişahın Masalı”, “Karavelliler”, 

“Telli saz ustaları”, “Gittim, gördüm” örnek olarak verilebilir. 
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Mirali Seyidov. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi’nin 

muhabir üyesi, filoloji bilimleri doktoru, profesör, onursal bilim adamı 

Mirali Seyidov, 1918 yılında Batı Azerbaycan'ın Erivan şehrinde 

doğdu. Erivan Devlet Pedagojik Enstitüsü'nün Azerbaycan şubesinde 

(1938 - 1944) ve Ermenistan Devlet Üniversitesi Doğu Bölümü'nde 

(1941 - 1945) okudu. Nizami namına Azerbaycan Ulusal Edebiyat 

Müzesi Orta Çağ Azerbaycan Edebiyatı Bölümü Başkanı (1945 - 

1953), Nizami'nin adını taşıyan Dil ve Edebiyat Enstitüsü Ortaçağ 

Bölümü kıdemli araştırmacısı (1953-1960), edebi ilişkiler bölümü 

kıdemli araştırmacısı (1960 - 1967), bölüm başkanı (1967 - 1980), 

Azerbaycan mitolojisi ve ortaçağ folkloru bölüm başkanı (1980 - 

1988), enstitünün halk yaratıcılığı bölümünde öncü araştırmacı olarak 

çalıştı (1987'den beri). 1982 yılında Türkiye'de 4. Türkoloji 

Kongresi'nde "Azerbaycan törenlerinde (Yug törenine göre) teatral 

unsurlar" hakkında bir rapor yaptı. 1968'de "Azerbaycan-Ermenistan 

edebi ilişkileri (eski çağlardan XVIII yüzyılın sonuna kadar)" üzerine 

doktora tezini savundu. "Azerbaycan mitolojisi, Azerbaycan halkının 

kökenini incelemek için kaynak olarak" üzerine bir araştırma 

yapıyordu. Tüm Birlik (Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler Birliği) 

Türkoloji toplantılarına ve konferanslarına katıldı. M. Seyidov'un 

birçok monografı ve makaleleri vardır. "Sayat Nova" (1954), "Gövsi 

Tebrizi, Yaşam ve Yaratıcılığı (1963), "Azerbaycan-Ermenistan edebi 

ilişkileri (Orta Çağ)" (1976), "Azerbaycan mitsel tefekkürünün 

kaynakları" (1983), "Azerbaycan halkının soy kökeni hakkında 

düşünerken" (1989), "Bahar Bayramı" (1990), "Altın Savaşçının 

Kaderi" (1984), "Kam-Şaman ve Onun Kaynaklarına Genel Bakış" 

(1994), "Böri Kurt" (2006) popüler eserlerdi. 

M. Seyidov, 26 Nisan 1992'de Bakü'de öldü ve ikinci Şeref 

Meydanı'na gömüldü. 

İsrafil Abbaslı. Azerbaycan folklorunun büyük şahsiyetlerinden 

biri Prof. Dr. İsrafil Abbaslı'dır. 1938'de eski Türk şehri Erivan'da 

doğdu. İsrafil Abbaslı, Erivan Pedagojik Enstitüsü'nün tarih ve filoloji 

fakültesinden mezun oldu. 3 monografı ve 160'tan fazla bilimsel 

makalesi var. Yazar, Matedaran'da kalan Azerbaycan folklorunun 

keşfine,  zor koşullarda onların Ermeni harflerinden Azerbaycan diline 

harf çevirisinde (transliterasyon) büyük hizmetler sağlıyor. 

1960 yılında Bakü'ye gelerek meslek hayatına Ağustos 1961'de 

Azerbaycan Bilimler Akademisi Edebiyat ve Dil Enstitüsü'nde 

başladı. İsrafil Abbaslı, 1966'da "Azerbaycan-Ermeni folklor ilişkileri 
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(XIX. Yüzyıl Ermeni kaynakları üzerine)" tezini, 1986 yılında 

"Ermeni kaynaklarında Azerbaycan destanları ve onların tetkiki 

sorunları" üzerine doktora tezini, 1998 yılında halk bilimçisi ihtisası 

üzere profesör ünvanını aldı.  Folklor alanındaki verimli çalışmaları 

nedeniyle "İlerleme" Madalyası ile ödüllendirildi. 1987'den itibaren 

Nizami namına Edebiyat Enstitüsü Folklor Bölümünün başkanı, 

1997'den beri Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor 

Enstitüsü Azerbaycan Folklor Bölümünün başkanı olmuştur. 

Uzun yıllar boyunca I.Abbaslı, SSCB Bilimler Akademisi Dil ve 

Edebiyat Bölümü'nde Folklor Konseyi üyesi olarak görev yaptı ve 

birçok birlik ve uluslararası konferansta Azerbaycan folklor 

çalışmalarını temsil etti. Altı ciltlik "Azerbaycan Edebiyatı Tarihi"nin 

ilk cildinin ve Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi’nin III, VI, VII, VIII, 

IX, X ciltlerinin baş yazarlarından biri olmuştur. Uluslararası indeks 

ile yayımlanan "Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatına dair Tetkikler" 

koleksiyonunda yayımlanan bir dizi sorunlu araştırmanın yazarıdır. 

Beş ciltlik "Azerbaycan Destanları"nın, yirmi ciltlik "Azerbaycan 

Klasik Edebiyatı Kütüphanesi"nin ilk kitabı, elli ciltlik "Dünya Çocuk 

Edebiyatı" serisinin üçüncü kitabı, "Azerbaycan Edebiyatı İncileri" 

serisinin "Destanlar" cildinin, "Azerbaycan Halk Biliminin Birincil 

Yayınları" serisinin yayına hazırlanmasında yakından katılım etti, 

çoğunun editörü, derleyicisi, önsöz, sözlük ve yorum yazarı idi. "Dede 

Korkut Ansiklopedisi"nin editörlerinden, "Koroglu" eposunun (Rusça 

ve Azerbaycanca) derleyicilerinden biri olmuş ve "Karabağ 

folkloru"nun, çok sayıda "Azerbaycan Folklor Antolojisi"nin I 

(Nahçıvan folkloru), II (Borçalı folkloru) derleyicisi olmuştur. 

Azerbaycan folklorunun derlenmesi, yayımlanması ve araştırılması 

sorunlarına adanmış Şeki, Guba, Bakü ve Lenkeran yöresel folklor 

konferanslarının hazırlanmasında yakından görev aldı ve baskıların ilk 

kitabı bilim camiasına teslim edildi.  

“Azerbaycan Destanlarının Yayılması ve Etki alanı” (2001), 

“Azerbaycan Destanları’nın Yayılma ve Etkileme Sorunları” (2002), 2 

ciltlik “Folklor Çalışmaları” (2010), “Ermenice Azerbaycan 

Destanları’nın Çeviri, Geliştirme ve Yayımlanma Tarihi” ve 

"Köroğlu" eposu (Bahlul Abdulla ile birlikte, 2008), "Köroğlu: ne var 

ne yok?" (2013). Folklor Enstitüsü, hayatı ve bilimsel etkinliği 

hakkında "Nurlu Ömürden Sayfalar" (2015) adlı kitap yayımladı. 

İ. Abbaslı 2013 yılında öldü. Kızı Sönmez Abbaslı büyük alimin 

yolunu devam ettiriyor. 
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Şamil Cemşidov. Şamil Allahverdi oğlu Cemşidov 5 Mayıs 

1920'de Ağcabedi semtinde doğdu. Halfaraddin köyünde liseden 

mezun olduktan sonra 1939'da askerliğe çağrıldı, İkinci Dünya 

Savaşı'na katıldı, muharebelerde ağır yaralandı ve tedavi gördükten 

sonra ikinci derece engelli olarak ordudan terhis edildi. 

1943'ten 1944'e kadar radyo programlarının yazı işleri 

bürosunda komiser olarak çalıştı. 1944'ten 1949'a kadar Azerbaycan 

Devlet Üniversitesi'nde (şimdi BDU) okudu. Daha sonra bilimsel ve 

pedagojik faaliyetine başlamak için kıdemli öğretmen olarak Ağdam 

İki Yıllık Öğretmenler Enstitüsü'ne gönderildi. 

953 yılında bu enstitünün kaldırılmasından sonra, Ağcabadi 

ilçesine bağlı Halfaraddin köyü ortaokulu'nda dil ve edebiyat 

öğretmenliği ve "Ağcabadi pamukçusu" gazetesi'nin genel 

sekreterliğini yaptı. 1954 yılında Azerbaycan Bilimler Akademisi El 

Yazmaları Fonu'na (şimdiki enstitü) küçük bilim işçisi olarak davet 

edildi. 1968'den 1986'ya kadar kıdemli araştırmacı olarak ve 1986'dan 

1990'a kadar önde gelen araştırmacı olarak çalıştı. 1990'dan hayatının 

sonuna kadar El Yazmaları Enstitüsü'nde ana bilim işçisi olarak 

çalıştı. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi'ndeki yarım asırlık 

çalışması sırasında El Yazmaları Hazinesinin zenginleşmesine ve 

tanıtımına, Azerbaycan Türkçesinin kökenine ve Azerbaycan 

edebiyatının bir takım sorunlarının çözümüne büyük katkılarda 

bulundu. Şiirimizde modern eğitimin durumu,  Azerbaycan zemininde 

Türk dilinin eskiliği,  M. Fuzuli, M. P. Vagif, M. V. Vidadi ve Y. V. 

Çemenzeminli'nin hayatına ve eserlerine önemli yenilikler getirdi. 

Bilim adamının en önemli bilimsel faaliyeti, Azerbaycan yazılı destan 

anıtlarının tarihi araştırmalarına adanmış ve her şeyden önce "Kitabi-

Dede Korkut". Bu alandaki bilimsel başarıları onu Dünya 

Türkolojisi'nin önde gelen bir Korkut araştırmacısı olarak tanıtmıştır. 

Bilimsel yönü, eski yazılı anıtların, klasik mirasın ve sözlü halk 

edebiyatının bilimsel-eleştirel metinlerini incelemekti. "Kitabi-Dede 

Korkut" edebi anıtı uzun yıllardır araştırmasının konusu olmuştur. 

1965 yılında tezi, 1985 yılında doktora tezini savundu. 

Araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İran'da 

yayımlandı. Dergilerde 200'den fazla makalesi yayımlanmıştır. Sanat 

hayatına 15-16 yaşında başlamasına rağmen Sabirane bahri-tevilleri,  

satirik şiirleri "Edebiyat Gazeti", "Kirpi" dergisi, "Ganjlik" almanakı 

ve diğerlerinde düzenli olarak yayımlandı. 1990'dan beri Birinci 

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Kongresi'ne katılmış, uluslararası 
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konferanslarda ve bilimsel sempozyumlarda (Paris, Dresden, Ankara) 

konuşmalar yapmıştır. 

1993 yılından beri Yazarlar Birliği üyesi olmuş ve 1999'da 

Atatürk Dil Enstitüsü'ne fahri üye seçilmiştir. 

1999'da vatana ve halka hizmetlerinden dolayı tanınmış bilim 

adamı 

"Onursal Bilim Adamı" unvanına layık görüldü. Birçok nişan, 

madalya ve onursal derece aldı. 

Şamil Cemşidov 8 Aralık 2008'de vefat etti. 

Eserleri 

1. "Kitabi-Dada Gorgud"u (monografi) varaklayanda. Bakü: 

Gençlik, 1969, 100 s. 

2. "Kitabi-Dada Gorgud" (monografi). Ankara: Sevinç, 1990, 

160s. 

3. Nisgilli yaprakları, dikenli yapraklar. Şiirler, Bakü: Bilim, 

2002. 

4. Azerbaycan yazılı epik anıtlarının araştırılması (monografi). 

Bakü: Elm, 2002, 188 s. 

5. Kitabi-Dada Gorgud (tarihi, coğrafi, metinsel araştırma ve 

Dresden el yazmasının gözden geçirilmiş bilimsel metni), Bakü: 

"Bilim", 1999, 680 s. 

6. Dede Korkut destanları: çocuklar ve gençler için / Hazırlayan, 

Önsöz yazarı Ş. Cemşid. Bakü: 2016, 260 s. 

7. Folklor ve klasik miras / Ş. Cemşidov'un makaleleri. Bakü: 

Goliot Qkup, 2010. 430 s. 

Bahlul Abdulla. Bahlul Abdulla 27 Nisan 1940 tarihinde Lerik 

ilçesine bağlı Lalahiran köyünde doğdu. Liseyi Bilesuvar bölgesinde 

bitirdi (1958), ADÜ-nün filoloji fakültesinde okudu (1962 - 1967). 

"Yûsif Vezir Çemenzeminli ve folklor" (1974) üzerine tezini ve 

"Azerbaycan tören folkloru ve onun şiirselliği" üzerine doktora tezini 

savundu. Edebi faaliyete 60'larda başladı. "Edebiyat ve Sanat" 

gazetesinde (1 Haziran 1969) "Sıcak Çeşme" makalesinin 

yayımlanmasından sonra, sürekli olarak folklorun süreli yayımlarda 

tanıtılmasıyla uğraştı. "Edebiyat" (V. sınıf) ders kitabının ortak 

yazarıdır. "Âşık Esed" (1979), "Azerbaycan bayatıları" (1984), 

"Araz'am, Kur'a bendem" (1986), "Destanlar" (1987), "Goyer 

semenim, goyer" (1993), "Dava yorgan davasıymış" (1996) ), 

"Agırlığım-ugurluğum ateşlere" (1996), "Köroğlu" (2000), 

"Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatı Antolojisi" (2002), "Okul öncesi 
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Çocuklar için Halk Bilimi Antolojisi" (2002) kitaplarında sözlü halk 

edebiyatından inciler topladı, derledi ve yayımladı. "Güney 

Azerbaycan Antolojisi"nin (1, 3, 4) (1983 - 1988) derleyicilerindendir. 

"Yûsif Vezir Çemenzeminli" (1981), "Gerçeğ'in Sesi" (1989), 

"Azerbaycan Tören Folkloru ve Onun  Şiirselliği" (1990), "Kitabi-

Dede Korkut ve İslam dini" (1997), "Kitabi-Dede Korkut Poetikası" 

(1999), “Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatı” (2001), “Azerbaycan 

Folkloru'nda Mitolojik At” (2002), "Deli Dumrul “Kitabi-Dede 

Korkut"ta  ve Korkut Çalışmalarıında” (2002), “Kitabi-Dede 

Korkut"da Bayanlar” ( 2002), “Kitabi-Dede Korkut"ta Renk 

Sembolizmi” (2004), “Folklorda sayı sembolizmi” (2006), “Kitabi-

Dede Korkut” Görgü Kuralları'nın Etno Mitoloji Poetikası (dua, 

yemin, alkış)” (2007), “Kitabi-Dede Korkut"un Etnik Anlam, 

Mitolojik Tasavvurların Tören Sistemi'ndeki Yeri" başlıklı bilimsel 

eserleri vardır (2008). B. Abdullayev 2011'de öldü. 

Azad Nabiyev. Tanınmış halk bilimci Azad Movlud oğlu 

Nabiyev, 1945 yılında Guba ilçesine bağlı İkinci Nugadi köyünde 

doğdu. 2001'den beri Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi'nin 

muhabir üyesi seçildi. 

Azad Nabiyev, 1972'de "Köroğlu Destanı" üzerine tezini, 

1980'de "Azerbaycan-Özbek folklorunun tipolojisi ve etkileşimi" 

üzerine doktora tezini savundu. İtalyanca ("Bertolto'nun Maceraları") 

ve Özbek ("Tilki ve Kurt") halk masallarından çeviriler yaptı ve 

"Kitabi-Dede Korkut"un Dresden kopyasının (2000) basitleştirilmiş 

bir metnini yayımladı. “Azerbaycan Destanları” (1977), “Türküler, 

İnançlar, Alkışlar, Gelenekler” (1986), “Alkışlar, Gelenekler, 

Türküler” (1992), “Köroğlu Destanı” (2001) kitaplarının 

koleksiyoncusu, yayına hazırlayanı ve önsözlerin yazarıdır. Bilimsel 

faaliyeti çok yönlüdür. Yaşamı boyunca "Bahçelerde Bahar" (1969), 

"Kahramanca Sayfalar" (1975), "Azerbaycan-Özbek Folklor İlişkileri" 

(1978), "Azerbaycan Folkloru’nun Janrları" (1983), "Halk Türküleri, 

Halk Oyunları" (1988), "Sınırsız İlişkiler (Azerbaycan-Türkmen 

folklor ilişkileri)" (1992), "İlahır Çarşambaları" (1992), "Yılın sevgili 

günleri" (1999), "Azerbaycan Çocuk Folkloru" (2000), "Azerbaycan 

Halk Edebiyatı (üniversiteler için ders kitabı)”. Bölüm I (2001), 

“Azerbaycan Âşık  Okulları” (2004), “Azerbaycan Halk Edebiyatı”. 

İkinci kitap (2006), "Ulusal Taassüp veya Ermeni Sahteciliği" (2003), 

"Nehirlerden Kuvvet Alarken" (2003) yayımladı. A. Nabiyev 2012'de 

öldü. 
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Mursal Hekimov. Kişiliğine çok saygı duyduğum Mursal 

Hekimov, 1929 yılında Gazah ili Kemerli köyünde doğdu. Buradaki 

köy ortaokulundan mezun olduktan sonra, Gazah iki yıllık Öğretmen 

Enstitüsü'nde (1947 - 1949) okudu. Eğitimine Azerbaycan Devlet 

Pedagojik Enstitüsü'nün tarih ve filoloji fakültesinde devam etti (1955 

- 1960). Tezini "Âşık  Huseyin Cavan'ın Hayatı ve Yaratıcılığı" 

(1965) üzerine savundu. Doktora tezini "Ortaçağ Azerbaycan Âşık  

Yaratıcılığı" üzerine savundu (1986). Mursal Hekimov'un bilimsel ve 

pedagojik faaliyeti 100 bilimsel çalışmaya yansımıştır. 15 büyük 

monografi ve kitap, 4 koleksiyon ve bir antoloji, 3 ortak yazarlı kitap 

yayımladı. Bunlardan bazıları: "Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatı 

Üzerine Özel Kurs" (1975), "Azerbaycan Klasik Âşık Yaratıcılığı" 

(1982), "Üstat Âşıklar" (1983), "Azerbaycan Âşık Edebiyatı" (1983), 

"Azerbaycan Âşık Sanatı" (1983), "Âşık Şiirlerinin Türleri” (1987), 

“Halkımızın Deyimleri ve Duyguları” (1988), “Bayatılar” (1991), 

“Elat Bayatıları” (1996), “Oğuz-Terekeme Halk Törenleri ve Meydan 

Gösterileri” (1997), “Dede Korkut - 1300” (2000), “Samad Vurgun’un 

Gelip Gittiğini Söyleme” (1998), “Azerbaycan Âşık  Şiirinin Şekilleri 

ve Kaynakları” (1999), “Bozkurt - Benim Kültüm, Türk Toprağı 

Benim Yurdum” (2001), “Aşik Sanatının Şiirselliği” (2004). Mursal 

Hekimov birkaç doktora ve iki doktora tezini denetlemiş ve karşı taraf 

olmuştur. M. Hekimov 2006 yılında öldü.  

Kara Namazov. Tanınmış edebiyat eleştirmeni ve folklorist 

Kara Namazov, 8 Mayıs 1930'da İcevan bölgesi Karagoyunlu 

bölgesinin Emirheyir köyünde doğdu. 1949'dan 1950'ye kadar 

Azerbaycan Pedagojik Enstitüsü'nde okudu, 1956'da Bakü Devlet 

Üniversitesi'ne kabul edildi, 1961'de üniversitenin filoloji 

fakültesinden mezun oldu. 1962'den 1967'ye kadar Azerbaycan Ulusal 

Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nde kütüphane arşivinin 

başındaydı, 1966'dan 1970'e kadar ADÜ-nün Bibliyografya 

Bölümü'nde kıdemli öğretmendi, 1971'den 2002'ye kadar Modern 

Azerbaycan Edebiyatı Bölümü'nde profesördü, 2002'den 2006'ya 

kadar Filoloji Fakültesi dekanıydı. - 2008 yılında Klasik Azerbaycan 

Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, bu bölümdeki  "Dede Korkut" 

Bilimsel Araştırma Laboratuvarı’nın başkanı ve 2001 yılından 

hayatının sonuna kadar Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi 

Folklor Enstitüsü’nün "Dede Korkut" Bilimsel Araştırma 

Laboratuvarı’nın başkanlığını yaptı. Azerbaycan, Türkiye, 

Türkmenistan, İsveç ve diğer ülkelerde uluslararası seminer, 
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sempozyum ve konferanslara katıldı. Azerbaycan'da eğitim ve bilimin 

gelişmesine yaptığı hizmetlerden dolayı 30 Ekim 2009'da "Şöhret" 

Nişanı ile ödüllendirildi. 

1968'de "Âşık  şiirinin gelişim tarihi" tezini savundu ve 1987'de 

"Azerbaycan çocuk ve gençlik edebiyatının gelişme aşamaları (1920 - 

1980)" üzerine doktora tezini savundu ve Filoloji Doktoru unvanını 

aldı. 1989'dan beri profesör. 

Ayrıca pedagojik faaliyetlerde bulundu, 1966'dan beri modern 

Azerbaycan edebiyatı, modern Azerbaycan şiiri, Azerbaycan çocuk 

edebiyatı, Azerbaycan sözlü halk edebiyatı dersleri verdi. Araştırma 

alanı Azerbaycan sözlü halkı ve Âşık  yaratıcılığı, modern ve klasik 

Azerbaycan edebiyatıdır. 10 monografi, 30 kitap ve 300 bilimsel 

eserin yazarıdır. "Âşık  şiirinin gelişme tarihinden" (1968), "Âşığın 

sazı ve sözü" (1980), "Azerbaycan çocuk edebiyatı" (1983) 

"Azerbaycan Âşık  sanatı" (1984), "Âşık lar". Kitap I (2004), “Halk 

Çelengi” (2004), “Azerbaycan çocuk edebiyatı antolojisi” (3 cilt) 

(2004 - 2005), “S.A. Şirvani. Seçilmiş eserleri” (3 ciltte). (2004 - 

2005), "Halk Kahramanının Zaferi" (2005), "Güçlü Kelime Ustası" 

(2006), "Dede Korkud" boylarının izinde" (2006), "Molla Nasreddin" 

ve Edebiyat" (2006), "Dirse han oğlu Bugac” boyunun halk varyantı" 

(2007), “Türk dünyasının halk yaratıcılığı Doğu'nun Rönesans 

edebiyatıdır” (2007), “Mit, millet, edebiyat” (2008), “Fuzuli 

Araştırmaları” (2008), “Azerbaycan çocuk edebiyatı” (2007), 

"Modern Azerbaycan Edebiyatı" (2007), "Geçikmiş Şarkılar" (2008), 

"C. Corcvod'un Tarihi Keşifleri" (2010), "Ozan-Âşık  Sanatı Tarihi" 

(2013) eserleri onun bilimsel faaliyetinin çeşitliliğini göstermektedir. 

G. Namazov 11 Mayıs 2016'da vefat etti. 

Pasha Efendiyev. Paşa Efendiyev, 1928 yılında Gah ilçesine 

bağlı Ilısu köyünde doğdu. Azerbaycan Devlet Pedagojik 

Enstitüsü'nden mezun oldu, Adaylık tezini 1954'te "Köroğlu 

Azerbaycan halkının kahramanca bir destanıdır" üzerine, 1974'te 

"Azerbaycan folkloru tarihi" üzerine doktora tezini savundu. Molla 

Cuma yaratıcılığının ilk araştırmacısıdır. 

23 monografi ve ders kitabının, 200'den fazla bilimsel 

makalenin yazarıdır. 

Sadnik Paşa Pirsultanlı. Azerbaycan folklorunun en eski 

âlimlerinden biri şair, onurlu kültür çalışanı, filoloji bilimleri doktoru, 

profesör Sadnik Paşa Pirsultanlı idi. 
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20 Mayıs 1929'da Daşkesan ilçesine bağlı Gazahyolçular 

köyünde doğdu. 1950 - 1954'te H. B. Zardabi (şimdiki Gence Devlet 

Üniversitesi) adını taşıyan Kirovabad Devlet Pedagojik Enstitüsü'nün 

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Fakültesinden mezun oldu, Ekim 

1970'te H. B. Zardabi adını taşıyan Kirovabad (şimdiki Gence) Devlet 

Pedagojik Enstitüsüne yarışma yoluyla kabul edildi. Kıdemli 

öğretmen, doçent, profesör olarak çalıştı, hayatının sonuna kadar 

Gence Devlet Üniversitesi'nde profesör oldu. 

2007'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Onurlu Öğretmeni" 

seçildi, 2009'da "İlerleme" madalyası aldı, 26 Ağustos 2013'te 

Gence'de kalp krizinden öldü. 

Büyük bilim adamının yaratıcılığı çok zengindir. Koleksiyoncu-

araştırmacıydı, teorik bilgiye sahip bir insandı. Topladığı ve incelediği 

binlerce folklor ve Âşık  şiir örneği var. Bunlar: 

“Lala. Âşık  Basti” (1969), "Yaşayan Efsaneler" (1973), "Hasta 

Kasım"(1975), "Yurdumuuzn Efsaneleri" (1976), "Nizami ve folklor" 

(1976), "Yanardag efsaneleri" (1978), "Azerbaycan Halk 

Yaratıcılığının Gelişimi ”(1981),“ Nizami ve halk efsaneleri” (1983), 

“Bayatılar” (1985), “Azerbaycan efsanelerinin incelenmesi” (1985), 

“Azerbaycan halk efsaneleri ”(1985),“ Azerbaycan mitolojik 

metinleri” (1988), "Azerbaycan folkloru ve Âşık  yaratıcılığı (ders 

kitabı)" (1989), "Azerbaycan halk destanlarının öğretilmesi üzerine 

(metodik öğretim)" (1989), "XIX. Yüzyıl Azerbaycan Âşık  

yaratıcılığı (ders kitabı)" (1990), "Sesim (şiirler)” (1990), 

"Azerbaycan halk atasözü" (1992), "Pirsultan çeşmesi (şiirler) 

"(1994)," İnci çiçeğim (şiirler)" (1996), "Karagan Usub’un 

Anekdotları" (1997; 2000, 2001 tekrarlandı), "Halkın söz incisi" 

(1999), "İlahi ses (şiirler)" (1999), "Unnu Aga'nın Anekdotları" 

(1999), "Agdabanlı şair Kürban" (2000), "Dabrovol Kasım’ın 

Anekdotları" (2001), "Yahya bey Dilgem’e Halk-oba Sevgisi" (2001), 

"Âşık  Besti. Menekşeler” (2001), “Hece Ağırlıklı Şiir ve Manzum 

Atasözleri” (2001), “Hece Ağırlıklı Bilmecelerin Gelişimi ”(2001), 

“Azerbaycan Destanının Efsanevi Kaynakları” (2002), “Karahanlı 

Küne Demir'in Anekdotları” (2002), “Kamışlı şair Rustam”, “Laçın 

Kaya Hatırladığımda, Çal” (2002), “Hayal Olmasaydı” (2002), “Ozan-

Âşık  Sanatının Teorik Sorunları” (2002), “Ozan-Âşık  Yaratıcılığı 

Üzerine Araştırma. Cilt I.” (2002), “Ozan-Âşık  Yaratıcılığı Üzerine 

Araştırma. Cilt II.” (2002), “Bir Damla Şarkı (Şiirler)” (2003), “Hece 

Ağırlıklı Bayatı ve Koşma Mucizeleri” (2003), “Gancabasar 
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Anekdotları” (2005), “Bir Çiçek Aynı Zamanda Anavatandır” (2005), 

“Mitler, Rivayetler, Efsaneler” (2005), "Anılarda Mir Cefer Bagirov" 

(2005), "Köyden Duyduklarım" (2005), "Yıldızdağ'dan Rüzgar 

Esiyor" (2006), "Azerbaycan Folkloru Üzerine Tetkikler" (2006), 

"Gazetecilik ve Folklor”, “Azerbaycan Efsaneleri ve Rivayetlerinin 

Edebi Anıtlarımızla Karşılaştırmalı İncelenmesi” (2007), “Pirsultan 

Çeşmesi (Şiirler)” (2007), “Saz'la Şiirlerim” (2007), “Âşık  Şemşir'in 

Şiir Dünyasına Yolculuk” (2008), "Azerbaycan Türklerinin Halk 

Efsaneleri" (2009). 

Ali Saleddin. Ali Saleddin Mehdiyev, Azerbaycan'ın kültürünü, 

şiirini ve folklorunu derinlemesine bilen ve bilimimizi Orta Asya, 

Kazakistan, Gürcistan ve diğer cumhuriyetlerde layıkıyla temsil eden 

bilim adamlarından biriydi. 

Ali Mehdiyev, 10 Ocak 1937'de Gence'de doğdu, M. A. Sabir 

adına 5 nolu şehir ortaokulundan mezun oldu ve Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi Filoloji Fakültesi'ne girdi. 1960 yılında aynı fakülteden 

başarıyla mezun olan Ali Mehdiyev, Azerbaycan Bilimler Akademisi 

Nizami Edebiyat Enstitüsü'nün Sözlü Halk Edebiyatı Bölümü'nde 

çalıştıktan sonra aynı enstitüde yüksek lisâns eğitimine devam etti. 

A.Mehdiyev, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi Genel Yayın Ofisi'nde 

bilimsel editör olarak, Azerbaycan Bilimler Akademisi Nizami adlı 

Azerbaycan Edebiyat Müzesi'nde araştırmacı, Klasik Azerbaycan 

Edebiyatı ve Yeni Çağ Azerbaycan Edebiyatı Bölümü (XIX - XX 

yüzyıllar) başkanı olarak çalıştı. 

Araştırmacının sözlü halk şiirinin kaynaklarına ve modern 

edebiyatın çeşitli sorunlarına yönelik bilimsel ve eleştirel-yayıncı 

makaleleri süreli yayımlarda yayımlandı ve 1965 - 1985 yıllarında 

Azerbaycan şiirinin asırlık Doğu şiiriyle bağlantısının incelenmesi 

alanında ciddi araştırmalar yaptı. Ali Saleddin, 1965 - 1970 yıllarında 

beş ciltlik "Azerbaycan Destanları"nın ilk cildinin ve Âşık  Alesger'in 

tek ciltlik çalışmalarının hazırlanmasına ve yayımlanmasına yakından 

katılarak bu alanda başarılı sonuçlar elde etmek için elinden geleni 

yaptı. "Sovyet Köyü" gazetesinde "Azıh - Folklor Müzesi" köşesinin 

açılması, yazarın birçok makalesinin yayımlanması ve burada çeşitli 

folklor örnekleri, özgünlüğüyle ayırt edilen bir olay olarak 

değerlendirilmelidir. Ali Saleddin burada sadece cumhuriyetin farklı 

bölgelerinden toplanan folklor örneklerini seçip okuyuculara halk 

sanatının yayımlanmamış örneklerinin ulaştırılması gibi asil bir eseri 

iletmekle kalmadı, aynı zamanda yeni materyallerin sistematik ve 



568 | RAMİL ALİYEV 

 

 

daha anlaşılır bir şekilde daha fazla bilgi için dinleyicilere 

ulaştırılmasını sağladı.  

Ali Saleddin'in çalışmalarındaki en önemli aşamalardan biri, 

"Azerbaycan şiiri ve folklor (XIX - XX yüzyıllar)" doktora tezinin 

üzerinde çalıştığı dönem olarak değerlendirilmelidir. Yetenekli bilim 

adamı, XIX - XX yüzyıl Azerbaycan şiirinde sözlü edebiyatın 

fikirlerini ve tematik özelliklerini, zengin ve geniş materyal temelinde 

çeşitli folklor türlerinin kullanımını incelemiş ve Azerbaycan klasik 

şiirinin büyük temsilcilerinin eserlerini inceleyerek önemli bilimsel 

sonuçlar elde etmiştir. Başarılarının verimli olması tesadüf değil. Ali 

Saleddin, 1985 yılında Taşkent'teki Özbekistan Bilimler 

Akademisi'nin A. S. Puşkin'in adını taşıyan Dil ve Edebiyat 

Enstitüsü'nde "Klasik Azerbaycan şiiri ve sözlü halk edebiyatı (XIX 

başları - XX yüzyılın başları)" üzerine doktora tezini başarıyla 

savundu. Yazar ayrıca uzun yıllar araştırmasını ayrıntılı olarak 

"Azerbaycan şiiri ve folklor (XIX - XX yüzyıllar)" ve "Sabır ve 

folklor" monograflarında sundu.  

Ali Saledin'in en ilginç ve dikkat çekici eserlerinden biri olan 

"Yürüdüklerim ve gördüklerim", okunabilirliği, olayları okuyucuya 

canlı sunumu ve dünyayı meşgul etmek için diyalog, replika, kısa 

oyunlar, çeşitli belgeler, mektuplar, sınırlar ve referansları ustaca 

kullanmasıyla dikkat çekiyor. Yazar, yirminci yüzyılın ikinci 

yarısında Azerbaycan, Orta Asya ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin 

gelişimini kapsayan yeni edebi ve kültürel ilişkilerin tarihinin canlı bir 

kaydını oluşturdu. "Çalkantı", "Bir defa Yükselen Bayrak", 

“Azerbaycan şiiri ve folklor”  kitaplarını yayımladı. 

1958'den beri eğitim gören Ali Saleddin, hayatının 30 yılını ünlü 

Azerbaycan şairi Ahmed Cevad'ın mirasını inceleyerek geçirdi. Bu 

dönemde şairin eserlerini derleyerek XX yüzyılın 10-30'larındaki 

olaylarının yaşayan tarihini birincil kaynak olarak inceledi. Ahmed 

Cevad'ın eserlerini derinlemesine araştıran Ali Saleddin tarihi olayları, 

Türk halklarının mevcut durumu, ulusal kurtuluş hareketi,   

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin faaliyetleri, 20'li yılların 

tarihi olayları, toplu çiftlik inşaatı, Büyük Dönüşüm olaylarını ve son 

olarak da 30'lu yılları tarihi olaylarına doğrudan katılan yazarın 

eserlerinden öğrendi ve tarihi gerçeğin restorasyonuna katkıda 

bulundu. Ali Saleddin şairin el yazmasının binden fazla sayfasını 

inceledi, eserlerini topladı, derledi ve çevirisini yaptı, ayrıca çok 

sayıda açıklama ve notla "Seçilmiş Eserler" başlığı altında iki cilt 
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halinde yayımladı. Aynı zamanda, 1992'de yazar, saygın ve çok 

basılmış bir yöntemle "Ahmed Cevad" adlı 353 sayfalık bir monografi 

yayımladı ve bu, seçkin sanatçının çok yönlü faaliyetinin harika bir 

dönemini ve çalışmalarının ana yönlerini ortaya koydu. Ülkenin çoğu 

medya kuruluşunda bir dizi makale yayımladı. Ahmed Cevad'ın 

mirasına ilişkin çalışmadaki yeni bir aşama, Ali Saleddin'in adıyla 

bağlantılıdır. Ali Saleddin 2003 yılında öldü (A. Mehdiyeva, Felsefe 

Doktoru, doçent). 

Vagif Valiyev. Vagif Valiyev, 1 Ocak 1924'te Gazah ilçesine 

bağlı Pirili köyünde doğdu. Gazah şehri 1 No'lu ortaokulunda okudu 

(1932 - 1941), eğitimine ADÜ-nün filoloji fakültesinde (1949 - 1954) 

devam etti. Orada Yüksek Lisâns okuluna girdi, "Samad Vurgun 

Şiirleri" konulu tezini savundu (1957), Azerbaycan Edebiyat Tarihi 

Bölümü'nde öğretmen, kıdemli öğretmen, doçent olarak çalıştı 

(1958'den beri). “Azerbaycan kahramanlık destanları” (1980), “Sıcak 

kelime çeşmesi” (1981), “Azerbaycan folkloru” (1985) bilimsel 

eserlerinin yazarıdır. Doktora tezini "Azerbaycan folklorunun türleri" 

üzerine savundu (1972), 1976'dan beri aynı bölümde profesörlük 

yapıyordu. Azerbaycan sözlü halk edebiyatı bölümü başkanıydı. 

Süreli yayımlarda sözlü halk edebiyatının sorunları üzerine makaleler 

yayımlandı. "Ayrım süslemeleri" (1983) ve "Bayatılar" (1985) 

kitaplarını toplayıp derledi. “Azerbaycan halk destanları” (1968), 

“Azerbaycan sözlü halk edebiyatı” (1970), “Azerbaycan kahramanlık 

destanları” (1980), “Sıcak kelime çeşmesi” (1981), “Azerbaycan 

folkloru” (1985) gibi bilimsel eserlerin yazarıdır. 

V. Valiyev 19 Eylül 1998'de öldü. 

Valeh Hacilar. Valeh Hacılar, 1951 yılında Gürcistan'ın 

Borçalı’da, Darvaz köyünde doğdu. İmirhasan okulunda ilk, Darvaz 

okulunda orta eğitim aldı, Azerbaycan Devlet Diller Enstitüsü'nün 

(1968 -1973) Rus-Azerbaycan filoloji fakültesinden mezun oldu ve 

1973'te Azerbaycan ve Gürcistan Yazarlar Birlikleri himayesinde 

Tiflis Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde çalışmaya gönderildi. Filoloji 

bilimleri adayı, 1985'ten beri doçent, 1989'da TDPI Azerbaycan dili 

ve edebiyatı bölümü başkanı, filoloji bilimleri doktoru, 1993'ten beri 

profesör ve 2000'den beri Gürcistan Edebiyat Çalışması Akademisi 

asil üyesi olmuştur. Edebiyat ilişkileri ve folklor alanında önde gelen 

bilim adamlarından biri idi. Azerbaycan-Gürcistan edebi ve kültürel 

ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkıları ve etkili bilimsel ve pedagojik 

faaliyetlerinden dolayı 1998 yılında Gürcistan Cumhurbaşkanı 
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tarafından “Onur” Nişanı ile ödüllendirildi. On yedi kitabın yazarıdır. 

“Tarihi gerçeklerde Borçalı Mehralı bey” (2001), “Ahiskali sanatçılar” 

(2011) çalışmaları onun bilimsel potansiyelini gösterir. 

"Gürcistan'daki Türk halk edebiyatı örnekleri" (2005) monografisi, 

folklor bilimine en büyük katkıdır. Bilimin yanı sıra şiir de yoldaşıydı. 

Şiirlerinden bazıları Gürcüce'ye çevrildi. Gürcüce, Rusça, Ukraynaca 

ve Abhazca şiirlerini dilimize çok sayıda çevirdi. Azerbaycan 

Yazarlar Birliği üyesi ve Gürcistan Azerbaycan Aydınları Birliği 

başkanıydı. 

Akademisyen V. Hacılar, 2010 yılında öldü ve yurdu olan 

Darvaz köyü’nde toprağa verildi. 

Rustam Rustamzade. Rustam Rustamzade 27 Mart 1930'da 

Ağstafa ilçesine bağlı Poylu kasabasında doğdu. İlköğrenimini burada 

görmesine rağmen Bakü'de 132 numaralı ortaokuldan mezun oldu. 

Gazah Öğretmenler Enstitüsünden mezun olduktan sonra Ağsu’nun 

Pirhasanlı (1950 - 1951) ve Masallı'nın Tahlali (1952 - 1953) 

köylerinde ortaokul müdürlüğü yaptı. Eğitimine Azerbaycan Devlet 

Pedagojik Enstitüsü’nde (1953 - 1957) devam etti. Poylu istasyonunda 

sekiz yıllık okulda öğretmenlik bölümü başkanlığı yaptı (1953 - 

1961). Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin Nizami adlı Edebiyat 

Enstitüsü'nün Yüksek Lisâns okuluna girdi. Tezini "Azerbaycan'ın 

köylü hareketiyle ilgili kahramanca şarkılar" üzerine savundu (1966), 

enstitünün halk sanatları bölümünde kıdemli araştırmacı olarak çalıştı 

(1967). Gence Devlet Pedagojik Enstitüsü Azerbaycan Edebiyatı 

Bölümü'nde öğretmen, kıdemli öğretmen, doçent olarak görev yaptı 

(1967-1988). "Azerbaycan'ın tarihi kahramanlık destanları" üzerine 

doktora tezini savundu ve Filoloji Doktoru unvanını aldı (1989). 

Gence Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün (1991-1995) Gazah şubesi’nin 

dekanı, Edebiyat ve öğretim yöntemleri bölümü başkanı olarak çalıştı 

(1995'ten beri). Şair, folklorcu, gazeteci, Azerbaycan Gazeteciler 

Cemiyeti üyesi (1964), emekçi (1989), filoloji bilimleri doktoru 

(1989), profesör (1990) olmuştur. 

Sözlü halk edebiyatının toplanması, araştırılması ve tanıtımı, 

bilimsel faaliyetinde anahtar rol oynar. Süreli yayımlarda yüzlerce 

makale yayımlandı. Derlediği kitapları ve monografileri - "Hayyat 

Mirza" (1996), "Köroğlu'nun torunları" (1967), "Alimerdanlılı Âşık 

Necef" (1979), "Halk edebiyatında halk kahramanları" (1984), "Aşk 

destanları" (1981), "Âşık rivayetleri" (1988), "Yedi destan" (1989), 

"Âşık Hüseyin Şemkirli" (1991), "Azerbaycan'ın tarihi kahramanlık 
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destanları" (1998), "Azerbaycan sözlü halk sanatının incelenmesi 

üzerine metodik talimatlar" (1977) ) vs. eserleri kitle tirajında 

yayımlandı. Rustam Rustamzade 20 Ekim 2014'te öldü ve Agstafa'nın 

Poylu kasabasında toprağa verildi. 

Tahmasip Farzaliyev. Tahmasip Ahmed oğlu Farzaliyev, 

1928'de Nahçıvan'da doğdu. Azerbaycan Devlet Pedagojik 

Enstitüsü'nden 1966'da mezun oldu, tezini "Azerbaycan halk fıkraları" 

üzerine savundu. 

T. Farzaliyev'in folklorun teorik konuları üzerine bilimsel 

makaleleri ve "Azerbaycan halk anekdotları" (1971), "Doğu 

halklarının anekdotları" (1982), "Azerbaycan halkının öğüt-

nasihatları, tavsiyeleri ve nasihatları" (2005) monografi ve 

koleksiyonları bulunmaktadır. N. Seyidov tarafından derlenen 

"Bilmeceler" kitabının editörüydü. 

Agalar Mirza. Agalar Mirza, 25 Aralık 1954'te Şabran şehrinde 

doğdu. Orta öğrenimini burada aldı. Eğitimine ADÜ-nün gazetecilik 

fakültesinde (1974-1979) devam etti. Azerbaycan Devlet Televizyon 

ve Radyo Yayıncılığı Komitesi radyo sanat ve radyo tiyatrosu 

bölümünde ("Bulag" programında) küçük editör, editör (1980 - 1986), 

televizyonun edebiyat ve halk yaratıcılığı yazı işleri bürosunda editör, 

kidemli editör, bölüm başkanı (1986 - 1994), halk yaratıcılığı yazı 

işleri bürosunun müdürlüğü (1999 -?) görevlerinde bulundu. Sözlü 

folklor üzerine "Üstatnâme", "Destan" gibi çeşitli televizyon 

programlarının yazarı idi. Şair, 1988'den beri Azerbaycan Yazarlar 

Sendikası üyesi, Azerbaycan Gazeteciler Sendikası üyesi (1982), Onur 

Sanat İşçisi (1998), Altın Kalem Ödülü (1996) oldu. 

Agalar Mirza, sanatsal yaratıcılığına geçen yüzyılın 70'lerinde 

başladı. Genç Şairler Cumhuriyet Edebiyatı Birliği'nin aktif bir 

üyesiydi. Onun "Bayramlar, gelenekler, görenekleri (etnografik 

denemeler)" (1983), "İlkbahar" (1984) (ortaklı), "Ömrün menekşe 

mevsimi" (1985), "Avcını yağmura tut" (1987), "Novruz'un Katkıları" 

(1989, 1990), "Baktığım Pencere" (1990), "Düne Mektup (Şiirler)" 

(1994). Birliğin "Çinar dalı", "Genç yetenekler", "Gudyalçay şarkıları" 

ve b. şiirleri almanaklarda yayımlandı. Zaman zaman süreli 

yayımlarda yer aldı ve sürekli bilimsel araştırmalarla meşgul oldu. 

Doktora Felsefe derecesi için "Haltanlı Tağı'nın Yaratıcılık Yolu" 

(2002) başlıklı tezini savundu. Doktora tezinin savunmasından kısa bir 

süre önce öldü. Bize "Şirvan âşık yaratıcılığı: oluşum ve gelişim 

tarihinden itibaren" (2007) adlı monografisi bizim hatıramızda kaldı. 
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Agalar Mirza, 5 Mart 2008'de öldü. 

* * * 

Yirminci yüzyıl folkloru çalışmasının bize miras bıraktığı 

Azerbaycan folkloru'nun teorik ve pratik konuları iki yüzyılın 

kavşağında yaşayan önemli bilim adamları tarafından incelenmiştir. 

Prof. N. Ceferov, prof. K. Abdulla, prof. A. Hacili, prof. R. Aliyev, 

prof. M. İmanov, prof. F. Halikov, prof. R. Gafarlı, prof. M. 

Allahmanlı, prof. S. Ganiyev, prof. H. İsmayilov, prof. M. Kasimli, 

prof. R. Kamal, prof. K. Aliyev, prof. S. Orucova, prof. M. Hacıyeva, 

prof. H. Başirova, prof. N. Rahimbeyli, prof. N. Halilov, prof. S. 

Rzasoy, filoloji üzerine bilim doktorları, doçent I. Sadık, C. 

Mammadov, Ü. Nabiyeva, A. Halil, O. Aliyev, A. Askerov, A. 

Alakbarov, T. Orucov, E. Abbasov, M. Abdullayeva, Ş. Albaliyev, S. 

Abbaslı, G. Sayilov, T. Kurbanov, N. Kurbanov, A. Camilov, G. 

Umudov, M. Mammadov, E. Talıblı, K. İslamzade, A. Hüseynzade, 

U. Murşudova, R. Babayev, M. Ismayil, A. Mammadov (Agbaba), I. 

Rustamzade, L. Suleymanova, A. Huseynova, V. Safiyeva, S. 

Mustafayeva, S. İsayeva, S. Karimova, H. Kerimova, N. Hasanova, N. 

Asgar, F. Bahşaliyev, B. Alarlı, İ. Kasabova, B. Şahverdiyev, H. 

Kuliyev, S. Karayev, Ç. Efendiyeva, V. İbrahimova, A. Ahmedli, A. 

İslamzade, F. Kasımova, H. Aliyeva, Z. Farhadov, N. Mammadov, Ali 

Şamil ve diğerleri araştırmalarında çözüyorlar. 
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AZERBAYCAN FOLKLORU 

(Janr sistemi ve teorik açıklamalar) 

Sonuç 

Kitabın da gösterdiği gibi mit, toplumun düşünce yapısının 

başlangıcında durur. Mitolojik dünya modeli, kozmolojik çağ 

insanının maddi ve manevi kültürünün yapısal temellerini oluşturdu ve 

aynı zamanda insan ile dünya arasındaki ilişkinin düzenlendiği bir 

bilinç modeli rolünü oynadı. 

Modern kültürün tüm tezahürleri, arketipsel temelleriyle mite 

dayanmaktadır. Bu nedenle, her bir kültürün mitolojik yapısının 

incelenmesi aktüeldir. Bu aynı zamanda Türk kültürü için de 

geçerlidir. 

Türk mitolojisi zengin yapılandırılmış metinlerle temsil edilir. 

Metin, dünya modelinin nesnesidir. Eski Türklerin zengin şiirsel 

yaratıcılığı mitolojik yapıları doğrudan gerçekleştirmiştir. Mitolojik-

kozmogonik düşünceden tarihsel düşünceye geçiş sürecinde mitler, 

zaman zaman kültürel tarihsel düşünce türlerine dönüşmüştür. Bu 

nedenle günümüz Türk kültürü, zengin ve geniş katmanını oluşturan 

Türk folkloru, mitolojik yapıların tezahürlerinin sıklığının yoğunluğu 

ile karakterizedir. 

Azerbaycan folkloru içerik ve nicelik olarak büyük bir olaydır. 

Aslında bunu tek bir çalışmada ele almak imkânsızdır. Bu durumda, 

araştırmacının tüm Türk folklorunun daha spesifik bir ulusal 

katmanına atıfta bulunması gerekmektedir. Her ulusal Türk kültürü, 

Türk mitolojisi arkitektonik yapılarının restorasyonu için zengin ve 

paha biçilmez bir malzeme sağlar. 

Mitler insan gibidir. O da doğar, yaşar ve ölür. Efsane, insan 

düşüncesinde doğadan doğar. Araştırmadan, efsanevi formülde, insan 

toplumu ve doğa olaylarının toplum yaşamını yöneten norm haline 

gelmek için birleştiği sonucuna varılabilir. Mite farklı dönemlerde pek 

çok yaklaşım gelmiş ve farklı açılardan açıklanmıştır. Mite bazen 

uydurma denir ve bazen insan beyninin dışında algılanan süreçlerin 

bilinçaltı etkisi olarak görülür. Çeşitli açıklamalara rağmen, ideolojik 

işlevi ilkel toplumun üyelerini birleştirdi. Uzun süre mit dünya görüşü 

baskın bir rol oynadı. Mitin insan düşüncesindeki doğal-tarihsel rolü 

üç bölümden oluşuyordu. Toplum yaşamında dini ve ahlaki bir rol 

oynayan mit, bir sistem oluşturarak dünya görüşü haline gelmiş ve 
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aynı zamanda bu dünya görüşünü yansıtan mitolojik normları ortaya 

çıkarmıştır. Bu normlar özel metin kodlarında belirlenir. İkincisi, mit 

bu metinlerde olduğu gibi kalmadı, ancak kendi dallarını 

(varyantlarını) oluşturdu. Mitin oluşumunun ikinci özelliği, içeriğe 

yakın mitlerde daha net görülmektedir. Yani mitin ikinci özelliği, 

kendini yeniden yaratma yeteneğidir. Ölü bir dil materyali haline gelse 

bile, yaratılışın özelliğinin gerisinde kalmaz ve çeşitli janrlarda bu 

işlevi her zaman şu ya da bu şekilde yerine getirir. Bunun nedeni onun 

iç enerjiye ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Mitin bölümleri birbiriyle 

birleştirilebilir ve ayrılabilir. 

Mit, ona inananların kafasında bir dünya görüşüdür. Nispeten 

yüksek bir tarihsel gelişim aşamasında, mitin etkinliği toplum 

tarafından düzenlenir. Mitolojik rolünü çoktan tamamladı. Tarih 

bilincinin oluşması sonucunda insan-toplum-doğa ilişkileri yeni bir 

düzeye girer. Araştırmadan bilindiği üzere mitolojik bilinç, mitolojik 

düşünce yerini dini bilince, dini fikirlere bırakmaktadır. Mitin üçüncü 

özelliği ve dünya görüşü, kendisini tarihsel bilincin etkisi altında 

gösterir. Bu, hem de onun dönüşebilme yeteneğidir. 

Uzun zamandır, mitin bir tür olup olmadığı konusunda bilimsel 

literatürde çelişkili görüşler var. Mitin bir olay örgüsüne sahip olması, 

ona janr diyenler için ana kriterdi. Mitin bir olay örgüsüne sahip 

olması, onun dönüşümünün ana işaretidir. Bununla birlikte, bir olay 

örgüsüne sahip mitlerin oluşumu birincil bir süreç değil, bir türevdir. 

Erken mit sisteminde doğan mitler çok eskidir. Ve dünya görüşü 

düzeyinde mitolojik bir sistem oluşturur. Araştırmaya göre, mitolojik 

düşünme sisteminin aşağıdaki ilk gelişim çizgisi tanımlanabilir:  

1. Türk mitolojik düşüncesinin temeli ateş, su, toprak ve hava 

kavramlarıdır; 

2. Mitolojik düşüncede, güneş ateşi temsil eder ve güneş imge 

ile ilişkilendirilir, bir tanrıça, güzelliğin sembolü olur; 

3. Su, yaşamın bir niteliği olarak hareket ederek dolaşım 

yeteneğine sahiptir; 

4. Dünyanın yaratıcı bir doğası vardır ve ilk insanın 

yaratıcısıdır; 

5. Hava, tüm maddi yaşamın uyarıcısı ve ilk insanın varlığının 

ön koşuludur. 

Bir sonraki mitolojik düşüncede tanrı kavramı yer aldı. Tanrı 

kavramının ortaya çıkışında Güneş'in rolü de hissedilir. Güneş 

yalnızdır. Türk mitolojik düşüncesinde Tanrı birdir. İnsanlar dahil her 
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şeyi kontrol ediyor. O, yeryüzünün yaratıcısıdır. Suyun bir yaşam 

belirtisi olduğu gerçeği, onun yaşam suyu olarak rolüne işaret eder ve 

çemberi dolaştırıp kapatabilme kabiliyeti akışından 

kaynaklanmaktadır. Toprak, mitolojik düşüncede ilk insanın annesi 

olarak kabul edilir. Yer, anne ve gökyüzü babadır. Hava, bir kişiye 

hayat vermeğe katılır.  

Mitolojik düşüncenin ürünü olan diğer mitolojik görüşler de 

doğrudan yukarıdaki gruplama ile ilgilidir. Bunları listelersek, 

tanrıların panteonu, kültürbilimsel görüşler, totemik fikirler ve inanç 

sistemleri iç içe geçmiş durumdadır ve bir düşünce sisteminin ayrı 

yönleridir. Bunlar somut mit materyalinin alt katmanındadır ve kutsal 

bir yapıya sahiptir. 

Bir mit kutsallığını kaybettiğinde, egzoterik hale gelir. Bu 

kutsallık, çalışmanın mit ve efsane ile ilgili bölümlerinde de 

görülebilir. Mitin ölümü ile içeriği formdan ayrılar. Bu bağlamda, mit 

metinlerini yeni yapılarda restore etme süreci devam etmektedir. Bu 

özellikle efsanelerin metinlerinde geçerlidir. Araştırmalar, her 

efsanenin kendi iç yapı modeline sahip olduğunu kanıtlıyor. Efsanede 

öne sürülen fikir, metnin kendisinde onayını bulur. Efsane geçmişte 

yaşanan olayları anlatıyor. Onu efsaneden ayıran tek işaret budur. 

Efsanenin mitsiz olma özelliği vardır. Sadece efsanede restore edilen 

mitin sonucudur. Mitin kendisi unutulur, ancak hayal gücünün 

yardımıyla hatırlanabilir. Mit geçmişi, bugünü ve geleceği 

açıklayabilirken, efsanenin metni şimdiden ve gelecekten yoksundur. 

Bu nedenle, efsane statik bir durumdadır. Efsanelerin ortaya çıkışı, 

zihinde tanrının antropomorfik imgesinin oluşumu ile çakışmaktadır. 

Mitin sona ermesi sonucunda gerçek tanrı fikri bilinçaltından ayrılarak 

akılcı bilince geçildi. Tarih bilinci zamanından bu yana, folklor 

janrlarının temel görevi, geçmişin mitsel kültürünün görüşünü farklı 

açılardan yansıtmak olmuştur. Mit, sanatsal bilinç biçimlerinin 

yardımıyla bir tür folklor kültürü statüsü kazanmıştır - mit bilinci, 

efsane bilinci, masal bilinci, epos bilinci ve destan bilinci. 

Mitolojik araştırmalara dayanarak, eski mitin içeriğinin 

hafızadan silinmesi sonucunda folklordaki yapısını restore etme 

ihtiyacı olduğu sonucuna varılabilir. Mit kültüründen destansı kültüre 

geçiş bunu gerektiriyordu. Bu restorasyon, destansı kültürün her 

aşaması için farklıydı. Efsane mite yakın olduğu için onun yapısını 

kendi şemasına daha iyi uyarladı. Ayrıca efsanenin kökeni, bu 

restorasyon sürecinde mantıksal düşüncenin baskınlığıyla doğrudan 
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ilişkiliydi. Bu dönem aynı zamanda dini inançların güçlenmesiyle de 

belirgindir. Bunu efsane metinlerindeki bazı konuların dini içerikli 

olmasıyla da ilişkilendirebiliriz (yani onur, utanç vb.). Tüm 

efsanelerde dini etkinin izlerini görmüyoruz. Bu etki, totem ve dini 

efsanelerde daha çok hissedilir. 

Mitolojik araştırmalara göre mitler, olayları geçmişe göre 

anlatır. Bunun nedeni, efsanenin yapısal modelin izlerini de muhafaza 

etmesidir. Ancak yapısında dinamizm daha güçlüdür. Bu dinamizm 

pasif olunca yeniden yapılanma modelinin temeli başlar ve mit biter. 

Mitin yapılandırılmamışlığına dayanarak, efsaneler içeriklerine bağlı 

olarak şu şekillerde modellenebilir: Efsanelerde totem modeli, 

efsanelerde su modeli, dünya ağacı modeli, tanrı dağ modeli, astral 

efsanelerin modellenmesi - efsanelerde ay ve günün modellenmesi, 

efsanelerde dünya modeli ve kozmogoni. Unutulmuş mitin yapısını, 

dilde ve düşüncede yaşayan mitin inançlarını, değişmez sembollerin 

yanı sıra antropomorfizm, alegori, kişiselleştirme, metamorfoz, 

metafor vb. kullanıldı. Bu, en eski mit ile onun varyantı arasında bazı 

farklılıklara yol açtı. Efsanenin, mitin restore edilmiş bir versiyonu 

olarak ortaya çıkışı, bu tarihsel bağlamdan kaynaklanmıştır. Efsanenin 

janr özelliklerinin kazanılmasında mitin karakterleri de önemli bir rol 

oynadı. Antropomorfizm, alegori, metafor, kişiselleştirme, efsanede 

dağ, astral, kozmogonik modelleri, metamorfoz ise totemik modeli 

oluşturdu.  

Çalışma ayrıca efsanedeki restore olunma sürecinin bilinçaltı 

geçmişi hatırlamaya çalışarak artzamanlı ve senkronize bir yönde 

devam ettiğini doğruluyor. Ardışık yöndeki restorasyon, efsane 

metinlerinin oluşumunu teşvik eder ve eşzamanlı yön, masal 

motiflerinin oluşumunu destekler. Eşzamanlı gelişim, masal janrının 

ana düzenliliğidir. Masalın olay arsasını mitolojik metinler üzerine 

kurduğunu söylemek mümkün. Mitten masala geçiş süreci, tarihsel 

bilinçte mit metinlerine duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyor olabilir, 

çünkü mitin diyalektik gelişimi dursa bile, manevi bir hazine olarak 

geliştirilmesini ve yeni bir topluma verilmesini gerektirir. 

Mit yapısının form değişikliği dikkate alındığında, etnik 

değerleri ortaya çıkarmak için neslin etnik hafızasını kullanmak 

önemli görülüyordu. Doğal olarak mit, sözlü konuşmanın ancak 

konuşarak yaşanabilen bir ürünüdür. Buradaki en önemli şey etnik 

hafızanın psikolojik gelişimidir. Özellikle, bir etnos üyesinin bir miti 

anlatma becerisine sahip bireysel yeteneği de dikkate alınır. Çünkü 
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tarihten eski halkların kökeni, kuşağın gençliği, kabilenin tarihi, kabile 

tarihi, kahramanlık geçmişi, gelenek ve görenekler vb. hakkında 

konuşan özel olarak seçilmiş insanlar vardı. Verdikleri hizmet 

sayesinde bu yaşayan tarih ve mitolojik geçmiş yeniden canlandırıldı. 

Bu doğal-tarihsel bir süreçtir. Özel ulaşım becerilerine sahip bu 

insanlar, herhangi bir miti bir masal gibi bir araya getirebildiler. Bu 

gelenek, eski şahların saraylarında yaşayan masal anlatıcılarında da 

görülebilir. Geçen yüzyılın başında bile, bazı köylerde, uzun kış 

gecelerinde, insanlar mangalın kenarında toplandılar ve masal 

anlatıcısını dinlediler. Masalların bir araya getirilmesi, masalın bir janr 

olarak oluşumunu ve gelişimini etkiler. Bu gerçek eski bir geleneğe 

dayanmaktadır. Etnos'un hayatının farklı dönemlerinde özel mitler, 

masallar ve destanlar anlatan insanlar vardı. Masal anlatıcılığı bir 

sahne sanatı olarak değerlendirilir. Masal anlatıcılar, konuşmalarında 

genellikle yorumlamayı kullanır, bir masalın farklı motiflerini bir olay 

örgüsü etrafında birleştirir ve dinleyiciye sunar. 

Mitolojik bir masal ile miti birbirinden ayırmak çok zordur ve 

onları yüz yüze getirmek yanlış sonuçlara yol açar. Mit, kendi içinde 

geniş anlamda bütün bir düşünme sistemidir ve dar anlamda mit, 

belirli bir inanç veya kült tarafından taşınan bir anlam yükü olarak 

görülebilir. Bu nedenle mit, hareketli olduğu için bir janr olarak kabul 

edilmez. Mit, herhangi bir mitolojik gerçeği açıklar. Mitin sona erme 

tarihi ile masalın yaratılış zamanı arasındaki sürenin kısa olduğu 

düşünülebilir. Bu zaman zarfında hacminin arttığını ve eski masalın 

içeriğini taşıdığını söyleyebiliriz. Mitin işlevi açıklamaksa, masal aynı 

zamanda mitin yansıttığı dünya görüşünü de renklerde gelecek 

nesillere aktarır. Mitolojik düşüncenin tüm arkaik katmanları, masala 

motifler ve metinler biçiminde girer. Her şeyden önce mitin ritüel 

vasıtasıyla yerine getirildiğine dikkat edilmelidir. Yani mitteki 

senkretizm özgündür. Mit, ayrıca konuşma, performans, dans ve sihir 

unsurlarını birleştirir. Ancak masalda bu unsurlar kullanılmaz. Mit, 

masalın yalnızca en üst katmanında yaşıyor. Mitin bir masala 

dönüşmesinin temel nedeni, taşıdığı dini-ritüel içerikten uzaklaşarak 

kutsallığını kaybetmesidir. Bu süreçler, çalışmada kapsamlı bir şekilde 

analiz edilir. 

Araştırmalar, bir mitii masalına dönüştürmenin kutsallığını 

tamamen kaybetmek anlamına gelmediğini gösteriyor. Ana işlevi - 

yaratılışı açıklamak - kozmogoni ve etiyoloji ile ilgilidir, bu nedenle 

etiyolojik efsanelerin oluşumuna neden olur ve açıklar. Belki de 
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efsane sorunu, mit ve masal arasında bir geçiş karakterinin rolünü 

oynar. Bu geçiş dönemi, tarihsel bilincin oluşumunu kapsar. Bu 

dönemin temel özelliklerinden biri, dönemin ürünlerinde kozmolojik, 

mitolojik unsurlar yaratmasıdır. Uzay ve zaman kavramları hakkında 

bilgiler oluşur, kozmolojik uzayların sınırları birbirinden ayrılır. Pek 

çok yazarın işaret ettiği gibi, mitin tarihsel bilinçle bağlantısı, 

kahramanca destanlarda daha belirgindir ve gerçek çözümünü bulur. 

Epos, bir soy sistemi oluşturarak, tarihsel bilincin oluştuğu ve 

tamamlandığı bir zamanda daha olgun bir olay örgüsü çizgisine sahip 

olur. Epos, eski bir janrdır. Eski Türk destanları dışında, Azerbaycan 

folklorunda saf epos janrı yoktur. Destansı geleneklere en azından 

"Kitabi-Dede Korkut" ve "Köroğlu" destanları örnek gösterilebilir. Bu 

destanlarda mit kullanım düzeyi çok yüksektir. Hem mitolojik 

kaynakları hem de tarihsel geçmişimizi incelemek açısından bu 

destanlarda mitin düzenlerini görmek mümkündür. 
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AZERBAIJAN FOLKLOR 

(Genre system and theoretical explanations)  

Summaru 

The natural-historical role of the myth in the human 

consciousness consisted of three parts. The myth playing a religious-

moral part in the life of the society became a world outlook forming a 

system, and at the same time, demonstrated mythological norms 

reflecting this outlook. Second, the myth did not remain unchanged in 

those texts and created its variants. The third peculiarity of the myth 

as the world outlook is displayed just with the influence of the 

historical consciousness. It is also the myth’s ability to be 

transformed. The myth’s having the plotline is the main feature of its 

ability of transformation. However, development of myths with the 

plotline is not an initial process, most of all it is a derivative process. 

Other mythological conceptions being the product of the mythological 

consciousness are directly related to the aforecited groping. If 

enumerating them, the pantheon of Gods, cultological views, totemic 

notions, and the system of beliefs, being in community with each-

other, are the separate parts of the single though system. As the myth 

dies, its content and form become separated from each-other. In this 

connection, the process of restoration of mythological texts in new 

structures goes on. It is sharply seen in legend texts. Because the 

legend was close to the myth, it adapted myth’s structure to its scheme 

better.  

Events are narrated in the myth referring to the past. It is 

because the traces of the restructure model are preserved in the myth. 

However, dynamism is more strongly observed in its structure. When 

this dynamism is inactive, the restructure model starts and the myth 

ends. Assuming restructivity as a basis, legends can be modeled in 

relation to the content in the following form: the model of totem in 

legends, model of water in legends, model of universe tree, model of 

God’s mountain; modeling of astral legends – modeling of the moon 

and sun in legends, model of the world in legends (cosmogony) and 

etc. The process of restoration in the myth goes on in the diachronic 

and synchronic lines and tries to recall the subconscious past. 

Diachronic restoration leads to occurrence o legend texts, and 

synchronic line leads to rise of tale motives.  
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The myth explains a mythological fact. Because periods of 

myth’s occurrence and tale’s occurrence are short, it is possible to 

think that its volume increased and it bears a content of an old tale. 

While the myth’s function is to explain, the tale delivers to future 

generations the world outlook reflected by the myth. All archaic layers 

included in the mythological thought enter the tale as motifs and texts. 

First of all, it should be noted that the myth is executed with rituals. 

That is, syncretism is peculiar to the myth.  

The myth combines in itself the word, singing, dancing and 

magical elements. However, these elements are not used in the tale. 

The tale only immortalizes only the upper layer of the myth. The main 

reason of myth’s transformation into the tale is myth’s losing its sacral 

essence and religious-ritual content. Its main function – explaining the 

creation – is related to cosmogony and ethiologism and thus, stipulates 

and explains appearance of ethiological texts. This transition period 

covers the period of occurrence of the historical conscience. One of 

the principal peculiarities of this period is that it creates cosmological 

and mythopoetic elements. Knowledge about the territory and time 

occurs, and the bounds of cosmological territories separate from each-

other. The connection of the myth with the historical conscience is 

mostly evident in heroic eposes and finds its real solution. The epos, 

forming a genealogical system, assumes more perfect plotline in the 

period when the historical conscience ends its formation. Not 

considering the ancient Turkic eposes, the epos genre is not developed 

in the Azeri folklore. Epos traditions are partly met in the “Kitabi-

Dede Gorgud” and “Koroghlu” dastans. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР  

(жанровая система и теоретические объяснения) 

Резюме 

Натурально-историческая роль мифа в человеческом 

сознании состоялась из трех частей. Миф, играющий религиозно-

нравственную роль в жизни общества и образуя систему, 

превратилась в мировоззрение, тем самым, демонстрируя 

мифологические нормы, отражающие это мировоззрение. Во-

вторых, миф не остался без изменений в этих текстах и 

образовывал свои ветви (варианты). Третья особенность мифа в 

качестве мировоззрения проявляет себя именно посредством 

влияния исторического сознания. Это также является 

способностью мифа к трансформации. Наличие сюжетной линии 

у мифа является главной чертой его способности быть 

трансформированным. Однако развитие мифов с сюжетной 

линией является не первичным, скорее всего производным 

процессом. Другие мифологические воззрения являющиеся 

продуктами мифологического сознания также имеют связь с 

вышепоказанной группировкой. Если перечислить, то будет 

видно, что пантеон богов, культологические взгляды, 

тотемические представления, и система суеверий, будучи в 

единстве друг с другом являются отдельными частями единой 

системы мышления. С умиранием мифа происходит отделение 

его содержания от формы. В связи с этим, начинается процесс 

восстановления мифологических текстов в новых структурах. В 

частности, это проявляется в текстах легенд. Легенда, будучи 

близкой, к мифу лучше приспосабливала его структуру к своей 

схеме.  

В мифе события рассказываются со ссылкой на прошлое. 

Это следует из того, что и в мифе сохраняются следы 

реструктурной модели. Однако в его структуре динамизм 

проявляется еще сильнее. Когда динамизм неподвижный, 

начинается основа реструктурной модели и настигает конец 

мифа. Принимая реструктивность как основу, можно 

моделизировать легенды по содержанию в следующей форме: 

модель тотема в легендах, модель воды в легендах, модель 
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мирового дерева, модель горы Бога, моделирование астральных 

легенд - моделирование луны и солнца, модель мира в легендах 

(космогония) и т.д. В мифе процесс восстановления, 

продолжаясь, в диахронном и синхронном направлениях делается 

попытка вспомнить подсознательное прошлое. Восстановление в 

диахронном направлении приводит к формированию текст 

легенд, а в синхронном направлении – к появлению мотивов 

сказок.  

Миф объясняет тот или иной мифологический факт. Из-за 

того, что период формирования мифа и сказки является 

коротким, можно подумать, что объем мифа, увеличиваясь, 

начинает носить характер старой сказки. Если функция мифа – 

это объяснять, то функцией сказки является передача 

мировоззрения отражаемого в мифе к следующим поколениям. 

Все архаические слои, включенные, в мифологическом сознании 

поступают в сказку в виде мотивов и текстов. Прежде всего, 

следует отметить, что миф исполняется посредством ритуала. Из 

этого следует, что мифу характерен синкретизм.  

Миф также сочетает в себе слово, исполнение, танец и 

магические элементы. Однако в сказке эти элементы не 

используются. В сказке отражается только верхний слой мифа. 

Главной причиной превращения мифа в сказку является то, что 

миф теряет свою сакральность и отдаляется от своего 

религиозно-ритуального содержания. Его основная функция – 

функция объяснения сотворения  связана с космогонией и 

этиологизмом и обусловливает формирование этиологических 

текстов. Этот переходный период охватывает тот период, когда 

появился историческое сознание. Одним из основных 

особенностей этого периода является и то, она создает 

космологические, мифопоэтические факторы в продукте периода. 

Появляются знания о понятиях пространства и времени, 

отделяются границы космологических пространств. Как 

отмечают многие авторы, связь мифа с историческим сознанием 

проявляется больше всего в героических эпосах и находит свое 

реальное решение. Эпос, составляя генеалогическую систему, 

приобретает более совершенную сюжетную линию в периоде 

окончания формирования исторического сознания. Эпос – 

древний жанр. Если не учесть старинные тюркские эпосы, в 

азербайджанском фольклоре не существует исключительный 
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жанр эпоса. Как пример этому, можно указать дастаны «Китаби-

Деде Горгуд» и «Кер-оглы».   
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