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Azerbaycan Halk Türküleri
(Mahnı ve Tesnifler) Derleyen: Gaf
far Namazeliyev, Yayımlayan: Salih
Turhan, Ankara 1993, 286 S.
Salih Turhan, sanatçılığının yanında
verimli ve kalıcı çalışmalar da yapabilen
bir kitnlikle yayın dünyasında yerini al
mıştır. Yayımladığı çalışmaları halk tür
küleriyle ilgili kuruluş ve kişilere toplu
malzeme sağlaması bakımından oldukça
memnuniyet vericidir (bkz. Harput-Elazığ Musikî Folkloru, Ankara 1990; Ker
kük Türküleri, Ankara 1991; Anadolu
Halk Türküleri ve Ezgileri, Ankara 1991
vs.)

Bu çalışmasında, daha önce Bakü'de
1985 yılında ikinci baskısını yapmış olan
“Azerbaycan Halk Mahnı ve TeBnifleri”
adlı eserin Latin harfleriyle transkripsi
yonunu gerçekleştirmiş. Böylece folklor
kuruluşlarına, amatör cemiyetlere ve il
gilenenlere en azından bir malzeme
amacı güdülmüş. Turhan'ın görüşüne
göre, bugün ülkemizde halen 300 kadar
Azeri Türkü bilinmekte, ancak bunlar
yanlış çalınıp söylenmektedir. Sanıyo
ruz, bu kitaİDin Bakü nüshasının önsözü
nü yazan Tovfıg Guliyev ile Salih Tur
han arasında, özellikle halk müziğindeki
serbest yorum, bir adım daha ilerisi dü
şünülünce, varyant oluşumu konusunda
yaklaşımları bakımından bir ortaklık gö
rülüyor. Maalesef Özellikle resmi kuru
luşlarda bir türkünün tespit edilen var
yantlarını ayıklama, dışlama eğilimi ha
len geçerli. Halbuki ileride yapılacak
folklor coğrafyası çalışmalarında bu bel
geler önemli ipuçları verebilmektedir.
Azerbaycan halk müziğinin türleri
hakkında giriş bölümünde özet bilgiler
verilmektedir. Buna göre “mahnı” kav
ramı, bizdeki halk türküsünün karşılığı
dır, ancak bizim kırık hava dediğimiz ez
gilerin sadece bir bölümüne tekabül et
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mektedir. Âşık yaratmaları (örnekleri
çin bkz. s. 197-211) da böyle isimlendirilmektedir. Bu ezgilerin diğer bir bölümü
ise “tesnif ya da tasnif” olarak nitelendi
rilir. Bunlar da mahnılar gibi ya irtica
len ya da beste yoluyla doğarlar, fakat
birinci olarak makam kurallarına uyma
ları, ikinci olarak “mugamlar” arasında
geçiş müziği biçiminde kullanılmaları
(Örnek için bkz. 215-279), üçüncü olarak
da metinlerin bizdeki divan şiirine ben
zemeleri bakımından diğerlerinden ayrı
lırlar. “Deyişme” ise bizdeki atışma ya
da atma türkülerinin, ya da söyleşmeli
ezgilerin karşılığıdır (örnekler için bkz.
s. 175-193). “Mugam”, uzun hava anla
mında kullanılmaktadır (örn. metinler a.
215-279).
Bazı türkülerin başında şairlerin adı
belirtilmiş ve aynca kelime açıklamaları
yapılmıştır. Buna karşılık türküler nu
maralanmadığı gibi, derleme bilgiler^
yoktur. Ayrıca bizler için adı geçen şair
ler ve bunların Azerbaycan halk müziği
içindeki yeri hakkında kısa bilgiler veril
seydi iyi olurdu diye düşünüyoruz. Salih
Turhan'ı çalışmalarından ötürü kutluyo
ruz.
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