AZERBAYCAN’IN MÜZİK YAPISI VE SES
SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş.Gör.Yavuz ŞEN*
Azerbaycan halkı Türk soyundan
geldiği için Azerbaycan müziğinin de
Türk müziğinin bir kolu olarak kabul
edilmesi gerekir. Azeri üslubu özellikle
Kuzeydoğu Anadoluda (Kars,Ardahan,
İğdır vb)bariz olarak görülür. Diğer bir
deyişle bu üslup türkçede Azeri lehçesi
nin konuşulduğu bölgelerde görülmekte
dir. Azerbaycan’ın büyük kültür merkez
leri Kuzeyde Bakü, Güneyde Tebriz ikin
ci derecede Kerkük, Hemedan, Erbil,
Zencan, Urmiye, Gence ve Nahcivan’da
Azeri müziği yaygın olarak icra edilmek
tedir.
“Azerbaycan Halk Müziği” kavramı
Türkiye’deki halk'müziği kavramından
daha farklı algılanmaktadır. Azerbaycan
halk müziği denilince “Azerbaycan hal
kının dinlediği müzik” ki bunun içinde
besteleri ve mahralarıyla, halk müziği ve
klasik müzik bu kavramın içine girmek
tedir. Dolayısıyla bu biçimiyle Türki
ye’deki halk müziği kavramından farklı
bir yapıdadır.
Azerbaycan Halk müziğinin makam
ve uslleri İstanbul’dan yayılan Klasik
Türk Musikisinden daha az çeşitlidir.
Us’l olarak eski dönemlerde Azerbaycan
müziğinde aksak ritmlere az rastlanmaktaydı. Fakat daha sonraki dönem
lerde Türk müziğinde daha çok kullanı
lan aksak ritmlerde Azerbaycan profes
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yonel (Besteleme) müziğinin bütün kol
larında (senfonik, oda müziği, bale vb.)
kullanılmaya başlanmıştır, örneğin;
1961 yılında Arif Melikov’un “Muhabbet
Efsanesi” balesini gösterebiliriz. Anado
lu ve Azeri müziklerinde aynı adı taşı
yan makamlar arasında bazen az bazende çok önemli f,ırklar vardır. Taksim ya
ni sazla irticai, Azeri müziğinde daha
mühimdir. Yakın makamlara geçkiler
bol ve uzun, uzak geçkiler nadirdir.
Azeri halk müziğinde olan ezgiler
mahnı adım alır. Uzun hava türünde
serbest olarak okunup çalman ezgilere
“mugamin at” denir. Aşağı yukarı her ez
gi başında ya da arasında serbest kısım
lar sözlü ve taksimli yer alır. Azeri müzi
ği ezgi yapısı olarak genellikle inici - çıkıcıdır. Azeri bir türkünün notası melo
dik yapısının ana h» . .rını belirleyecek
şekilde yazılır. Bu türkü icra edilirken,
Azeri müziğinin kendine has vurguları,
çarpmaları ve gırtlak nağmeleri icra
eden sanatçı tarafından yöresine uygun
olarak uyarlanır. Azeri lehçesinin, ken
dine has belirli vurgularının olması nota
halinde aynen yazılamamasma sebep ol
maktadır.
Azeri müziğinde halk sazlan ola
rak; Tar, Kemançe, Balaban, Gaval (Tütek), Zurna, Def, Nağara, Koşa Nağara
başta gelir. Azeri müziğinde bu sazların
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güzelliği, orijinalliği ortaya çıkmaktadır.
Azerbaycan halk müziğinin zaman
içerisindeki gelişimine baktığımızda
Azerbaycan’ın eski medeniyetler ülkesi
olduğu görülmektedir. Onun müziği iç
Asya ve yakın doğu milletlerinin müzik
leri gibi zengin ve asırlık geleneklere sa
hiptir. Bu müziğin karakteristik özellik
leri ise doğaçlama icraları, melodik süs
lemeleri, kendine özgü Üslup ve güzellik
leridir. Azerbaycan müziği, Azeri halkı
nın geçmişini ve toplumsal hayatım, va
tanperverlik ve kahramanlıklarını, eme
ğe ve güzelliğe olan yatkınlıklarım gele
nek, görenek ve yaşama sevinçlerini
yansıtmaktadır. Azerbaycan halk müziği
sanatının kökleri çok eski devirlere da
yanmaktadır. Düğün oyunları olan “yal
ı la r ın bundan beşbin yıl önce var oldu
ğuna inanılmaktadır. Bakü’nün yakınla
rındaki Gobustan arazisindeki arkeolog
lar tarafından bulunmuş olan taş üstü
resimleri ve Nahçivandaki "gemi kaya"
dağının üstündeki şekiller bunun kanıtı
dır. Bu konudaki önemli delillerden biri
de meşhur kahramanlık destanı “Kitab-ı
Dede Korkut”dur. Bu epik destan halk
arasında gelenekselliğini koruyarak
asırlar boyu yaşamış ve bugüne kadar
gelmiştir. Azeri müziği medeniyetinin
bir çok özelliği Nizami, Nesimi, Fuzuli,
Vakıf ve diğer Azeri klasiklerinin eserle
rinde geniş bir biçimde kendini göster
mektedir. Urmiyyeli Safuyiddin ve Meragalı Abdul Kadir’in müzik kitaplarıdır.
Konulan iş, destan, toplumsal, kahra
manlık, aşk olan maniler ve oyun ezgile
ri halkın hafızasında derin izler bırak
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mış ve kendi güzelliğini asırlar boyu
saklamıştır.
Bu işte aşıklar, sanatçılar ve halk
müziğinin diğer icracıları büyük rol oy
namıştır. Bu sanatçılara örnek olarak
aşık Elesker, aşık Mirza Bayramoğlu ve
okuyucular (Hanende) ise Cabbar Karyağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Sadık Esatoğlu, Şirin hoca, Gurban Primoğlu v.b. sa
yılabilir.
Azerbaycan Müziğindeki Türler:
Azerbaycan müziği tarih, teknik,ça
lmış ve söyleniş bakımından iki kısma
ayrılır.
1- Azerbaycan Halk Müziği
2- Azerbaycan Klasik Müziği
1- Azerbaycan Halk Müziği
îslamiyetin kabulünden sonra Türk
müziği İslam medeniyetinin içerisine
girmiş Türk, Arap ve Fars müzikleriyle
kaynaşarak kısmen ortak bir müzik
meydana gelmiştir. Azerbaycan Halk
Müziği “makamat” ve “renk” denilen iki
temel formdan oluşur.
Makamat; bir ezgideki seyire göre
çeşitli karar perdeleri üzerine oluşturu
lan yeni ses dizileridir. Bu diziler bazı ki
şiler tarafından notasız “şifahi” şekilde
icra edilirler.
Renk ise; makam at’a göre oluşturu
lan çeşitli ezgiler arasında sadece sazlar
la çalınan ve oyun karakteri taşıyan ara
sazlardır.
Oluşturulan bu tür Türk, Arap ve
Fars’lann ortak malı olmasına rağmen,
Azerbaycan Türk’leri bu formu (maka
mat) geliştirip güzelleştirmiş ve bu for
ma bir çok makamlar ilave etmişlerdir.
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Örneğin; Orta Segah, Yetim Segah,
Mirza Hüseyin segahı, Karabağ Şikeste
si, Şirvan Şikestesi, Keremi, Köroğlu v.b.
Bu makamlar Azerbaycan müziğinde
birleşik, oynak ve şiirsel olarak icra edi
lir. Aynı zamanda makamların ar as azla
rı (renk) Azerbaycan’da çok zengin ve
renklidir.
Azerbaycan Halk Müziğinde de
halk arasında dolaşarak menkıbeler söy
leyen, oluşan hadiselere göre deyişler
yakan ve halk tarafından çok büyük rağ
bet gören ozanlar vardı. Günümüzde de
bu ozanların yaptıkları gibi türküler ya
kan toplumsal hayatta da önemli rolleri
olan aşıkları görüyoruz .Yani ozan ve
aşık kavramları aynı misyonda görev ya
pan kişileri tanımlamaktadır. Azerbay
can’da aşık müziğinin yanında, halk tür
küleri ve oyun havalarıda büyük bir yer
tutmaktadır.
Azeri repertuarında diğer toplum*
lardan farklı olarak kendilerine özgü
oyun havalan vardır. Bu oyun havaları
nın bir kısmı sözlü bir kısmı da enstrü
mantal olarak icra edilmektedir.

bunu takip eden “Arşın Malalan Opereti
(1913)" ile başlar. Günümüzde de Azer
baycan’da çağdaş batı müziği formlarına
uygun yeni müzik eserleri yapılmakta
dır. Bu eserleri de “çağdaş” müzik bünye
sinde düşünebiliriz.
Azerbaycan Müziğinin Ses Sistemi:
Avrupa müziğinde olduğu gibi Azer
baycan müziğinde de oktav 7 tam ve 12
kromatik sesten ibarettir. Fakat Üzeyir
Hacıbeyli’ye göre Avrupa (Batı) müziğin
de oktav da sesler muntazam, Azerbay
can müziğinde ise gayri muntazam t am
pere olunmuştur. Buna göre tampere sis
teme uygun enstrümanlarda (Piano)
Azerbaycan müziği icra edildiğinde 3’lü
ve 6lı aralıklarda bazı uygunsuzluklar
ortaya çıkmaktadır. Mesela; Azerbaycan
müziğinde büyük üçlü (B3) aralığı tam
pere büyük üçlüsüne nisbeten pes, kü
çük üçlü (K3) ise tampere küçük üçlüsü
ne nisbeten tizdir.

Azerbaycan’daki “Klasik Müzik”
bestelenmiş şarkılar, operalar, operetler,
baleler, senfoniler, kantatlar, koro eser
leri, fantaziler ve Uvertürlerden v.s oluş
maktadır. Azerbaycan müziği bütünüyle
halk müziği ve klasik müzik üzerine ku
rulmuştur. Azerbaycan’daki klasik mü
zik yaşadığımız asrın başında ölmez
eserler bırakan büyük bestek,r Üzeyir

Azerbaycan halk müziğinin icrasın
da ve özellikle Tar’da koma sesler kulla
nılmaktadır. Türk halk müziğinin ana
enstrümanı olan bağlamadaki si bemol
iki sesi (ve bunun gibi diğer sesler) tarda
re bemol iki sesine denk gelmektedir,
özellikle Azeri halk türküleri ve rruıganıların çoğunda bu perde kullanılmak
tadır. Bu gibi eserler bağlamadaki si be
mol iki perdesi kullanılarak belirtilir.
Azeri müziğinin ses sistemi nazari ola
rak ifade edilirken bu sesler notaya ya
zılmaz. Fakat icra sırasında enstrüman
çalan veya okuyan kişi bu perdelerden

Hacıhevli’nin konusunu Fuzuli’den aldıftı 'Leyla ile Mecnun 0perası(1908)” ve

faydalanarak icrasını tamamlar. Nazari
yatla uygulama çeliştiğinde “asıl olan

2- Azerbaycan Klasik Müziği
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uygulamadır.” İlkesinden hareketle bu
perdelerin varlığım nota üzerinde göste
rilmesi gerektiğim kabul etmemiz gere
kir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi.
Azerbaycan’ın ses sistemindeki çe
lişkilerin ortaya çıkması nedeniyle bazı
sonuçlara varılmaktadır.
Türkülerin icrasında koma sesler
kullanılmasına rağmen, Üzeyir Hacıbeyli’nin geliştirdiği Azeri müziği nazariyat
sisteminde bu koma değerler belirtilme
miştir.
Azeri halk müziğinin tampere sis
temle ifade edilmesiyle beraber, Azer
baycan halk müziğinin ana sazı olan
Tar’ın Türk halk müziğindeki eserlerin
icrasına olan belirgin uyumuyla ortaya
çıkmaktadır. Çünkü, nazariyatta yok ka
bul edilen koma sesler Tar’da bulunmak
tadır.
Azeri halk müziğindeki bu ifade
şekli, yıllar boyunca Türk ve Azeri halk
larının birbirleriyle çeşitli yönlerden (sa
nat,kül tür v.b.) iletişimlerinin 1990’lı yıl
lardan önce engellenmesi sonucu olmuş
tur.
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