FOLKLORÇU EMİN ABİD - II
Eli Hüseynoğlu ŞAMİL

(Baş tarafı 42. sayıda)
Emin Abidin “Türk halqlan edebiyyatında mane növi ve Azerbaycan baya
tlarının htlsusiyyetleri” adlı araşdırmasına heca vezninin tarihinin öyrenilmesinin davamı kimi bakmaq olar. “Azer
baycan Tedqiq ve Tetöbbee Cemiyyetinin
neşre hazırladığı “Bayatılar” kitabına
“önsöz” kimi nezerde tutulmuş bu araşdırmada E.Abid yalnız Azerbaycan bayatıları ile kifayetlenmir.
Bu janrın inkişaf yolunu izleyir.
Turfan, Alt ay, Özbek, Mişar, Kazan,
Kırım, Anadolu, Qaqauz, Dağıstan, İran
Türkleri arasında geniş yayılmış heca
vezninde 7 hecalı, 4 misralı beş min
dördlüyü qarşılaşdırır, maraqh elmi ne
ticeleri ortaya qoyur. Önce bu mövzuda
yazan Hammerin, lqnat Kunoşun,
V.V.Radlovun, M.F. Körpüzadenin, Haşım Nahidin, Sedaddin Nizhet ve Mehemmed Feridin, E.Züferin ve Q.Yunu
sun, M.A.Abbaszadenin, Firidun Köçerlinin, L.Vezirovun (Çemenzeminli), Sa
lam Mümtazın, İsmayıl Hikmetin fikir
lerine öz münasibetin bildirir. Hemin il
lerde folklorşünaslığımızda bele geniş ve
elmi araşdırmaya az-az rast gelinir. Ad
ları çekilen araşdırıcılarm eserlerinin
sadalanması ve qaynaqların gösterilme
si o dövür üçün folklorşünasl arımızı istiqametlendirmek mahiyyeti daşıyırdı.
1928-ci ilin Oktyabrında bitirdiyi

de işleyib. Ye’ni özü toplama işi ile meş
gul olmayıb. Yalmz herden özünün teleblerinden ve tanışlarından topladığı bayatılardan da istifade edib. Araşdırma aşa
ğıdaki bölmelere ayrılır:
I.

Medel (başlangıç E.Ş)

II. Bayatımı, manimi?
III. Başqa türk ve tatar halqlarının mani
leri içinde bayatının hüsusiyyetleri.
IV. Bay atıl arın başqa nezm şekillerile
müqaisesi.
V.

Bayatılarla
en’eneleri.

elaqedar

olan

halq

VI. Bay atıl arda qadın yaradıcılığı.
E.Abid yalmz bayatı, mani sözleri
nin menşelini, janrın tehnikasım öyrenmekle kifayetlenmir. Tarihi keçmişimize
baş vurur. Orhun abidelerindeki 7 hecalı nezm parçalarının bay atıl arımızın in
kişafında roluna nezer salır. O, “Divani
luğat it-türk”ü, “Qudadqu biligi” ve b.
qaynaqları gözden keçirerek yazır: “Qudadqu bilig” sahibi mesnevi terzinde
yazdığı eserinde “bu sözü dinle, menidir”
dedikden sonra meni yi mesnevi şekilinde deyil qite şekilinde yazır, sonra tekrar
menseviye başlayır. Demek olar ki, “Qudadqu bilig” zamanında türkler arasında
meni adında nezm şekli olmuşdu ve bu
me’niler de yalmz tek qite halında tenzim edilmişdir.”32 Bu kimi qaynaqlara
dayanan araşdırıcı türklerin yaşadıqları
mühtelif bölgelerde dördlüklere ayrı-ay-

araştırmada E.Abid esasen metn üzerin
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rı adlar verilmesini bele izah edir: “Bi
zim elde etdiyimiz neticeye göre bayatı
tebiri kibi öleng, çır, türkü, eşüle adları
da menacan şerqi demek olduğundan
bunlar da diğer türk halqlarında mamnın bestesine verilmiş ad kibi sayılmalı
dır.”33
E.Abid bir çoh mülahizelerinde nü
fuzlu elm hadimlerinin fikirlerine esaslanır, onların hidmetlerini yüksek qiymetlendirerek yazır: “Her halda manı
nevinin orta Asya halqları arasında Altaya qeder geniş bir sahede “Divani luğat it-ttlrk”in yazılış tarihinden çoh ev
vel yaşadığı haqqında Kovalski kibi biz
den çoh daha selahiyyetdar bir mütetebbinin fikri ayrıca diqqet edilecek bir
müktedir”.34
Rübainin, tuyuğun bir janr kimi
formalaşmasında marnların esas rolu ol
madığı fıkirile razılaşan E.Abid “Divani
luğati it-türk”deki yeddi hecalı menzumelerin bayatılarımızla ferqli cehetlerinin olmasını tebii sayır ve oradaki qoşma me’n asında işledilen qoşuq sözünün
bu gün bizim başa düşdüyümüz heca ve
zinli bir şe’r şekli deyil, ümumiyyetle
şe’r, qeside, recez me’nasında işledildiyini gösterir.
Az ad Nebiyev35 ve Yusif Ram az anov36 E.Abidin araşdırmalarım yüksek
qiymetlendirir ve onun fikirlerile razılaşırlar.
Qaynaqlardan aldığı nümuneleri
yalmz formalarına, hecasımn sayına gö
re deyil dahili qurluşuna göre de qarşılaşdırır. Bu qenaete gelir ki, Hoca Ahmed Ye sevinin “Divani Hikmetindeki
yeddi hecalı şe’rlerde mi sral ar 3-4 dur
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gusu ile verildiyine göre “Divani Luğet
it-türk”deki şe’r parçalarına daha vahındır.
Şe’rin dahili quruluşuna da çoh
önem veren E.Abid folklor şünaslığımızda ilk defe olaraq bu meseleni qoyurdu.
Onun araşdırmasımn en geniş ve hecimce böyük bölmesi de mehz buna hesr edilib.
Bayatı ve manilerde mi sr al arın 6 ve
7 hecalı olmasım elece de qafıye, redif,
cinas ve aheng meselesini diqqetle Öyrenib. T.Kovalsk* manileri vezn ve ahenge
göre üç qrupa ayırması ile razılaşmayıb.
Bir-biri ile qafiyelenen misralardakı durguların bölgüsüne 14, serbest misra adlanan, ye’ni qafiyelenmeyen üçüncü
misramn durğularımn bölgüsüne 24 nümune verib. misralarda durguların çohluğunu poetik qüdret, musiqilik kimi
qiymetlendirib. Azerbaycan bayatılarımn daha zenginliyi qenaetine gelib. öm 
rünü ümumtürk edebiyyatının araşdırılmasım hesr etmiş E.Abidin hocası M.F.
Kolrlüzade ile münaqişeye girmesi
“Azerbaycan bayatılarında 9 növ cinasa
rast gelinirse, türk manilerinde çinas
çoh azdır” yazması mehelliçilik tesiri bağışlayır.
E.Abid bu fikrim qeti hökm kimi qebul etmek çetindir, çünki 20-ci illerde is
ter Azerbaycanda, ister de başqa türk ül
kelerinde maniler, bayatılar, çırlar ve b.
hele geniş toplanıb neşr edilmemişdir.
Elaqelerimizin genişlendiyi, kitabi ar ve
başqa qaynaqlar elde etmeyin asanlaşdığı bir dövrde probleme yeniden qayıtmaq, E.Abidin başladığı işi davsım etdirmek gerekdir.
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Şe’rimizde vezn, ritm ve s. mesele
lerle derinden meşğul olan Memmed Eliyev bu sahede E.Abidin hidmetlerini giymetlendirerek yazır: “E.Abid demek olar
ki, hecanın ekser şekillerinin elmi tasni
fini vermiş... Edebiyyatşünaslıqda yeni
poetik forma meseleleri ekseriyyeti düşündürdüyü vaht E.Abidin hecayi şe’r
tarihimizin öyrenilmesi sahesinde atdığı
ilk addım şe’r tarihimizin, onun poetiktehniki vasitelerin tarihilik bahımmdan
tarihi-müqayiseli metot esasında öyrenilmesine çoh qiymetli bir çağrış idi”.37
Eslinde E.Abidin bu meqaleleri halqı öz kökünden ayırmaq isteyenlere, kosmopolitlere, “sosialist medeniyyet” adı
altında ruslaşdırma siyaseti yerindenlere qarşı bir mübarize idi. Dövrün ideolo
ji burulğanına düşerek köhne “nezmi sifetleri”ni sufi şe'ri, “iylenmiş, qohulanmış”, “ibtidai”, “qeyri-medeni” hesab
eden M.Quliyevlere, E.Nazimlere, A.Şefılere, M.Refılere ve b. tesir göstere bil
mek üçün bele derin mezmunlu araşdırmaları ortaya qoymağın Özü bir qehremanîıq idi. Çünki hemin dövrde resmi
mövqe, metbuat “biz üzümüzü Füzulilere, Nesimilere, Vaqiflere, Mirze Fetelilere, Hüseyin Cavidlere deyil, Verharnlara, Uitmenlere, Jül Romenlere, Maykovsklere ve bütün dünya klassiklerine
çeviririk”38 ehval-ruhiyyesindeydi.

gösterirdi. Hadiselere marksizim-lenimizm metodları ile yanaşanda, tarihe
sinfi mübarize bahımmdan qiymet ve
rende çohulu yanlışlığa yol verirdi. O
yerde ki, ideoloji meseleni ön plana çek
meye çalışırdı, onda elmi ve mentiq üze
rine kölge düşürdü. Onu neinki 20-30-cu
illerde, hetta 80-cı illerde “marksizm metarialist konsepsiyası ile tanış” olmamaqda teqsirlendiribler.40 Her şeye-edebiyyata, medeniyyete, hetta danışıq dili
ne bele sinifilik bahımmdan yanaşıldığı
bir vahtda E.Abid yazır: “Atalar sözü,
bilmece, nağıl, mahnı kibi edebi növler
de işçi halq sinifinin iqtisadi bedi zövqüne aid ünsürleri ehtiva eden mehsullar
olduğu kibi eşiret reislerinin, han ve
beylerin, ümumiyyetle eşiret aristokratiy asının hey atın a, qehremanlıq müharibelerine aid medhanemeler de az de
yil”-41
Azerbaycan türkeesinen Horasan,
Derbend, Kerkük, Doğu Anadolu ve Gü
ney Qafqazda yayıldığını söyleyen
E.Abidin esasen 7 hecalı 4 misralı şe’r
şeklinin türk halqları yaşayan bütün
bölgelerinde yayıldığını, eyni kökden şahelendiyini sübut etmekle kifayetlenmir,
qaynaqlara söykenerek Elcezairde de bi
zimle eyni bir dilde danışan oğuzların ol
duğu haqda bilgi verir.

Milletseverliyine, vetenperverliyine
göre te’qib edilen, işden çıharılan E.Abid
hemin dövürde metbuatda da tenqid he
derine çevrilmişdi. Onu marksis metot
larına yiyelenmemekde, Donghalmın telimini marksizime qarşı qoymaqda, pantürkizmde qmayırdılar.39 E.Abid dövrü-

Azerbaycan metbuatında îraq türkmanlarınm hoyradları haqqında ilk bilgi
veren de E.Abid olmuşdur. Dövrün içtimai-siyasi veziyyeti bu mövzunun aktuallaşmasına imkan vermemi şdir.* 1960cı illerin sonlarında R.Rzanın, Q.Paşayevin meqaleleri, hüsusen ikinci müellifin
ardıcıl fealiyyeti İraq Türkmanlarma

nün oğlu idi. Mühit ona da öz te’sirini

diqqeti artırmışdır. Bayatılarımızdakı
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quş, heyvan, çiçek, meyve, çay, dağ, göl
adlarını da diqqetden qaçırmayan araşdırıcı bu qenaete gelir: “Azerbaycanm
eski ozanları ile yeni el şairleri terefinden yaratılan bayatılar-bunları yaratan
şehsiyyetlerdeki medeni seviyyenin ibtidailiki nezere alınınca yüksek derecede
şairane bir qiymete malik olan qismetleri de az deyildir”.42
Azerbaycanda folklorşünaslığa dair
onlarla kitab, yüzlerle meqale çap olunub. Nedense bu sahede ilk qelem sına
yan şehs tamamile unudulub. Bele ki,
E.Abidin “Azerbaycan folkloru”43 eseri
diqqetden kenarda qalıb. Makinada ya
zılmış, üzerinde yeniden işlenmiş, düze
li şler edilmiş, vereqleri deyişdirilmiş
metn 64 sehifedir. Elmi ictigaaiyyetin
diqqetini celb etmediyine göre “Azerbay
can folkloru”nun dahili bölgülerini bura
da vermeye ehtiyac duyuruq: I. Giriş, 2.
Epos, 3. Dastan, 4. Nağıllar, 5 Menzum
eserler, 6. Folklor yaradıcıları, 7. Sovet
dövrü folkloru.
Menzum eserleri aşağıdaki dahili
bölmelere ayırır: bayatı, qoşmna, das
tan, divan-yahud divani, tecnis, manıtürkü, terifname, deyişme bağlama ya
hut qıfılbend, bediye, geraylı-varsağı,
nesihet, .gözelleme, ustadname, vücudname, elifname, cığalı, mühemmes, dodaqdeymez.
Folklor yaradıcıları bölmesindeki
Qurbani, Heste Qasım ve Qapanlı Aşıq
Hüseyn haqqmda ayrılıqda danışılır.
“Heca vezninin tarihinde” sinifilik
prinsipi ile yanaşmaya e’tiraz eden
E?Abid “Azerbaycan folkloru” eserlerini
bele başlayır. “Folklor emekçi halq kütle
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sinin meydana gc.tirdiyi edebiyyatdır”.
Demek mühit öz işini görür. E.Abid de
iki il önce söylediklerinin eksine gedir.
Ardınca ise “Kitabi-Dede Qorqud”dan
behs edende yaır: “Dede-Qorqud eposları
yalnız halq kütlesi arasında deyil, eşiret
reislerinin çadırlarında da çalınıb söyle
nirmiş”. Bu cür ek s fikirlerin özüne yer
tapmasına bahmayaraq eser elmi cehetden bişkindir.
Folklorun formalarını çoh zengin ol
duğunu, uzun bir inkişaf yolu keçerek
çağdaş şekil aldığını yazan araşdıncı her
janrın tarihine nezer salmaqla yanaşı,
hemin janrın en yahşi nümunelerini de
tehlil edir. Epos bölmesi tamamile “Kita
bi-Dede Qorqud”a hesr edilmişidr. Bu
evezsiz abideye sayğı ile yanaşan E.Abid
başqa janrlardan behs edende de onun
“Kitabi-DEde Qorqud” ve ya “Oğuzname”lerle bağlılığına diqqet yetirir. “Folk
lor yaradıcıları” bölmesi de bu bahımdan
diqqeti celb edir. Ozan, ozanın cemiyyetdeki ve folklorumuzun inkişafında rolü
nü geniş tehlil edir. Hetta orta yüzilliklerde yaşamış Kerem, Koroğlu, Aşıq Qerib ve b. d astara qehremanlarının “Oğuzname” en’enelerinden behrelendiyini ge
niş tehlil edir. Dastanlarımızdan söhbet
açarken yazır: “Ymumiyyetle, halq dastanlarında sıh bir rabite vardır. Dastanların dahili tekamülü gedişinin bir ana
hett üzerinde irellemesi bütün dastanları bir-birine bağlamışdır. eski me’nada
ibtidai dastan yeni me’nada yarım das
tan, yahud yarım nağıl mahiyyetinde
olan “Kitabi-Dede Qorqud” eposları ister
mövzuların verimi e’tibarı ile dastançılığın başlanığıcı halındadır”.44
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E.Abid “Dastan” bölümünde “Esli
Kerem”in, “Aşıq Qerib”in, “Şah ismayıl”m adını çekmekle kifayetlendiyi hal
da “Koroğlu” ve “Qaçaq Nebi”ye geniş
yer ayırır. “Koroğlu”nu dastanlarımızın
en qedimi sayır, “Azerbaycan türklerinin
edebiyyat tarihi” eserinin ilk cilidinde de
“Koroğlu” dastanım miladi on ikinci yüziliye aid edir.45
E.Abid “Azerbaycan folkloru” eseri
nin aşağıdaki abzasla tamamlayır:
“Halq edebiyyatının dili zengin bir dildir.
Azerbaycan dilinin en billurlaşmış şekilidir. Dilimizin bütün morfoloji hüsusiyyetleri ve bu hüsusiyyetlerin inkişafı ne
ticesinde deyişmelerini mükemmelle şmelerini >sanlıqla görmek mümkün
dür”.46
Folklorşünaslığımızın bu günkü in
kişaf seviyyesinden bahanda E.Abidin
eserleri besit görüne biler. Amma 20-ci
illerden bahanda müasirlerinden ne qeder önde olduğu aydın göze çarpır. O,
folklorşünaslığımızı yalnız mehdud bir
bölge seviyyesinde öyrenmek istemirdi.
Umumi türk konteksinde öyrenir,
ona dünya folklorşünaslığı bahımmdan
nezer salırdı. Ele buna göredir ki, bir çoh
fikir ve mülahizeleri bu günle ayaqlaşır,
ona yeniden nezer yetirmeye ve inkişaf
etdirmeye ehtiyac duyuruq. Onım folklorşünaslığa dair eserlerinin bezileri işıq
üzü görmesi de folklorşünas alimlerimi
zin eserlerinde te’sirini hiss edirik. Bu
özünün şifahi sohbetlerinin, ohuduğu
mühazirelerinin tesirindendir, yohsa
hebs edilenden sonra eserlerinden bezilerinin yararlanıb qaynaq göstermemesindendir sualına ise gelecek araşdırmalar cavab verecekdir.

46

QAYNAQLAR
32. Abid E. “Türk halqları edebiyyatında
mani nevi ve Azerbaycan bayatılarınm
hüsusiyletleri”, “Azerbay. anı öyrenme
yolu” dergisi, 1930, N4-5, s.16.
33. Yene orada, s.13.
34. Yene orada, s. 15.
35. Nebiyev Az ad. Azerbaycan-özbek folklor
elaqeleri, “Yazıçı” neşriyyatı, Bakı, 1978,
s.94-95.
36. Ramazanov Yusif. Azerbaycan dilinde yazıb-yaradan ermeni aşıqları. BAkı, 1977,
s.109.
37. Eliyev M. Edebi tenqid ve vezn problemi,
Azerbaycan sovet tenqidin, problemleri,
ADU neşriyyatı, Bakı. 19K>. s.80-81.
38. Gülen adam. Serbest şe'r haqqında ilk
söz, “Maarif işçisi” dergisi.
39. Nazim E. “Türk edebiyyatında pantürkizim ve kamalizm eleyhine” “lnqilab ve
medeniyyet” dergisi. 1991, N3-4, s.59-62,
s.27-30. Azerbaycan Proletar Yazıçılar
Cemiyyeti öz sıralarını yeniden qurur...
Edebiyyat cebhesinde” dergisi, 1930, N4,
s.29, Mehdi H. Qırmızı qalibiyyet, “Hü
cum” dergisi, 1930, N5-6, s.2 ve b.
R.Veliyev meqalenin yazıldığı dövrü ne
zer almadan “E.Abidin bu meqalesi adebi
ictimayete o qeder tesir etmemişidr” yazmışdır. (Bah. Azerbaycan Edebiyyatı.)
B.ADU neşriyyatı, 1970, s.71.
42. Abid E. ‘Türk halqları edebiyyatında
mani nevi ve Azerbaycan bayatılarınm
hüsusiyyetr, “Azerbaycanı öyrenme yo
lu” dergisi. 1930, N4-5, s.36.
43. Abid E. “Azerbaycan folk. (halq edebiya
tına ümumi bir bakış)” Azerbaycan Dövlet Edebiyyat ve Incesenet arhivi.fond
170, siyahı I, sahlama vahidi 9.
44. Abid E. “Azerbaycan folkloru (halq edebiyyatma ümumi bir bahış) Azerbeycan
Dövlet încesenet Arhiv fond 170. siyahı I
sahlama vahidi 9. 25. Yene orada, s.6.
45. Abid E. “Azerbaycan folkloru (Halq ede
biyy atma ümumi bir bahış)”, Azerbaycan
Dövlet Edebiyyat încesenet Arhivi fondu
170, siyahı I, sahlama vahidi 9.
46. Yene orada, sahlama vahidi: 1-2.

Millî Folklor

