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ÖZET
Çal›ﬂmada Azerbaycan örne¤i esas al›nmakla Türk Cumhuriyetlerindeki halk bilimi ve halk edebiyat›
çal›ﬂmalar›n›n dününe ve bugününe ›ﬂ›k tutulmuﬂtur. Makalede, halkbilimi ve folklorﬂinasl›¤›n kökenlerinden, geliﬂim aﬂamalar›ndan, bu alanda araﬂt›rmalar yapan eski ve yeni kuﬂak bilim adamlar›ndan, Sovyetler Birli¤i dönemi ve sonras›nda yap›lan çal›ﬂmalardan, ç›kan yay›nlardan bahsedilmiﬂtir. Prof. Nerimano¤lu, yaz›s›nda ayr›ca halkbiliminin bugün karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlara ve çözüm önerilerine de yer vermiﬂtir.
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ABSTRACT
The aim of this work is to shed light on the past and present of folklore and folk literature studies in
the Turkic republics, with Azerbaijan taken as a representative example. The roots of folklore studies and
folk literature, their phases of evolution, old and the new generations of scientists researching in this field,
studies conducted and publications made during and after the USSR period are discussed in the article. In
his work, Prof. Nerimanoglu also talks about the problems that folklore and folk literature face today and
proposes solutions to these problems.
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Azerbaycan folklor ve halk edebiyat› bilim dal›n›n ça¤daﬂ durumu öncelikle
yeni araﬂt›rmac› kuﬂak ile ilgilidir. Biz
kuﬂaklar› karﬂ› karﬂ›ya b›rakma amac›yla de¤il, daha çok yeni neslin, yeni
metot ve düﬂünceleri ortaya konmas› bak›m›ndan bu konuya ›ﬂ›k tutmay› yararl› gördük.
Bu arada bilim adam› olarak sayg›
duydu¤um ve eserlerinden yararland›¤›m Özkul Çobano¤lu’nun Halkbilimi
Kuramlar› ve Araﬂt›rma Yöntemleri Tarihine Giriﬂ isimli eserindeki bir ifadeye
dair düﬂüncemi belirtmek istiyorum. Ö.
Çobano¤lu kitapta ﬂöyle yazmaktad›r:
“Günümüzdeyse, 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda
ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan Türk Topluluk-

lar›nda çal›ﬂan halkbilimcilerin büyük
bir ço¤unlu¤u adeta komünist Rusya döneminde yaﬂad›klar›na karﬂ› duyduklar›
tepki ve aﬂa¤›l›k kompleksini “dar kabilecilik” anlay›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalar yaparak d›ﬂa vurmakta ve henüz izole ederek tan›maya, tan›mlamaya çal›ﬂt›klar›
parçalar›n, Türk Dünyas› Kültür Ekolojisinin bütün ba¤lam›nda taﬂ›d›¤› gerçe¤i kavrayamam›ﬂ durumdad›rlar.”1 Bilimsel dayana¤› olmayan bu düﬂünceye
karﬂ›y›m. Karﬂ› olmam›n nedenlerini ve
mevcut, gerçek durumu anlatmaya çal›ﬂal›m.
Bilimde eski ve yeni nesil kavramlar› geçerlidir. Azerbaycan folklor araﬂt›rmac›l›¤›n›n yeni neslini A. Acal, M.

* Azerbaycan Avrasya Araﬂt›rmalar› Merkezi Baﬂkan›
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Kas›ml›, F, Bayat, A. Askerov, O. Aliyev,
C. Memmedov, B. ﬁerifzade, M. Alizade,
S. Rzasoy, K. Rüstem, G. Yolo¤lu, E.
Memmedov, Ü. Nebiyeva ve di¤erleri
temsil etmektedir. Onlar›n halk edebiyat›n›n çeﬂitli konular›ndaki yaz›lar› ister
metot isterse de yeni bak›ﬂ aç›ﬂ› ile seçilmektedir.
1998’de bas›lm›ﬂ “Azerbaycan Mitoloji Metinleri” kitab› mit metinlerinin direk kiﬂia¤›zlar›ndan toplanmas›, tasnifi
ve sistemleﬂtirilmesi aç›s›ndan dikkat
çekmektedir.2 A.Acal’›n kitaba yazd›¤›
önsöz mit felsefesi, Türk mitolojisinin
özelliklerinin aç›klanmas›,semantik iﬂlevsel analiz bak›m›ndan önem arz etmektedir. Ünlü Estonya (Tartu Ekolü)sosyologu M. Y. Lotman’›n ö¤rencisi
olan A. Acal, ‘Dede Korkut’ kitab›nda
ölüp dirilme motifi ile genellikle Türk
destan ve masallar›n›n mit kat›n›n onar›m ilkelerinin belirlenmesi bak›m›ndan
ciddi bilimsel araﬂt›rmalar› ile modern
metotlar›n halk edebiyat›na tatbikibak›m›ndan yeni bir yol araﬂt›rmac›s›d›r.3
Bu araﬂt›rmac›, günümüzde Türk mitolojisi üzerine önemli araﬂt›rmalar yapmaktad›r.
Arkaik düﬂünce ile modem düﬂüncenin kodlar›n›n ö¤retilmesi, tipolojik
uygarl›klar›n araﬂt›r›lmas› ile beraber
ça¤daﬂ düﬂüncenin geliﬂme modellerini
ö¤renmek bak›m›ndan da önemlidir.
Çünkü C. Levi Strauss’un da ifade etti¤i
gibi “.... Hem mitolojik düﬂüncede, hemde bilimsel düﬂüncede identik bir mant›¤›n varoldu¤u, insano¤lunun her zaman
‘iyi düﬂünce’sahibi oldu¤u hususlar›n›n
bir gün anlaﬂ›laca¤› ihtimali vard›r.”
Halkbiliminin ciddi araﬂt›r›c›lar›ndan
olan Elçin Aslanov’un çal›ﬂmalar› bütün
Türk Halkbilimi için ehemmiyetlidir.
Bu bak›mdan Dr. Mayis Alizade’nin
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“Kitab-i Dede Kokut” ta epik zaman meselesini anlatan makaleleri ve doktora
tezi, mitik ve epik zaman meselesini M.
Bahtin, Y. Lotman, R.Yakobson metotlar› ba¤lam›nda analizi, Türk mitolojisi
için yeniliktir.4 R. Bedelov’un “Epos Mit
ve Tarih”, S. Rzasoy’un “Kitab-i Dede
Kokut Boylar›n›n Ritüel Mitolojik Semantikas›ndan “ (destan›n iki boyu temel al›narak), R. Kemal’in “O¤uz Ö¤mesi Bir Ritüel Olarak ve Onun Sakral
(kutsal) Enerji ile Ba¤l›l›¤›”, O. Aliyev’in
“Dede Korkut Kitab› ve Masallar”, C.
Memmedov’un “Mitolojik Varl›k Olarak
Korkut Ata” isimli araﬂt›rmalar› nazari
bak›mdan de¤erlidir.5
Ça¤daﬂ Azerbaycan folklorﬂinasl›¤›n›n Türk Dünyas› itibariyle bilinen teorikaraﬂt›rmac›lar›ndan birisi de O¤uz
Türklerini araﬂt›rm›ﬂ bilim adam› Fizuli
Bayat’t›r. Yüksekö¤renimini ve lisans
üstü e¤itimini Özbekistan’da görmüﬂ
olan Fizuli Bayat, Azerbaycan,Türkiye,
Özbek, Rus, Frans›z folklor okullar›n›
derinden ö¤renmiﬂ, yazd›¤› kitaplar,
yapt›¤› araﬂt›rmalar için güçlü teorik zemin haz›rlam›ﬂt›r. M. Seyidov’un araﬂt›rmalar›n› zamana uygunlaﬂt›rm›ﬂt›r.6
F. Bayat’›n 1995’te savundu¤u
“O¤uz Destan›: Tarihi, Mitolojik Kökenleri, Teﬂekkülü,Spesifikli¤i” isimli doktora tezi, O¤uz araﬂt›rmalar›nda, folklorﬂinasl›kta tam anlam›yla bir aﬂaman›n sonunu, di¤er bir aﬂaman›n baﬂlang›c›n›
ifade etmektedir. Eserde günümüze kadar çeﬂitli yönleri araﬂt›r›lm›ﬂ olan O¤uz
destan› (Dede Korkut O¤uznameleri)
Türk Kültür Sistemi’nin bir parças› olarak ortaya konmuﬂtur. Çal›ﬂmada edebi,
tarihi, estetik, etik, hukuki ve kültürel
unsurlar bir bütün içerisinde sistemleﬂtirilerek ortaya konmuﬂtur.
Diakron ve sinkron planda etnik
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kültürün tüm katlar› hakk›nda verilmiﬂ
olan bilgiler, O¤uz medeniyet sisteminin
ö¤renilmesi yönünde önemli bir çizgiyi
baﬂlatm›ﬂ bulunmaktad›r. Metotlar yerinde ve bilinçli kullan›lm›ﬂ, orijinallik
oluﬂturulmuﬂtur. Geleneksel folklorﬂinasl›¤›m›z›n örneklerini yeni bak›ﬂ aç›s›yla ortaya koyan yazar, çeﬂitli Türk
destan tefekkürlerini, ﬂiirsel ve edebi-estetik, mitolojik-tarihi de¤erleri araﬂt›rm›ﬂ, O¤uz kahramanl›k tipolojisini,
O¤uz sosyal-siyasal kurumlar›n›, yönetim sistemini ortaya koymuﬂtur. Arkaik
sembollerin (öküz, kurt, Kuzey Azerbaycan, su vs...) anlam›n›n aç›lmas›, takvim
mitolojisinin epik metne dönüﬂtürülmesi, tefekkür, düﬂünce sistemi saptamalar› araﬂt›rmac›n›n getirmiﬂ oldu¤u yeniliklerdendir.
“Manas”, “Alpam›ﬂ”, “Köro¤lu” gibi
destanlar›n da F. Bayat’›n kullanm›ﬂ oldu¤u metotlarla incelenmesi yararl› olacakt›r. Eserin yap›s› ve temel içeri¤i aﬂa¤›daki gibidir.
1. K›s›m
Türk Destan Tefekkürü: O¤uz
Bey’in düﬂüncesinin kaynaklar› ve tipolojisi:
1. Bölüm - O¤uz Destan› ve Araﬂt›r›lma Tarihi;
2. Bölüm - O¤uz metni, biçim, tarz
ve sunuﬂ biçimleri;
3. Bölüm - Semantik arkaik yap›;
4. Bölüm -Türk etnik gelene¤inde
O¤uzname motifleri ve destan tipolojisi.
2. K›s›m
Tarihin haf›za kodlar›: O¤uz dünya
modeli:
5. Bölüm - Sosyal-etnik de¤erler:
A) O¤uz Destan›’nda devlet gelene¤i ve yönetim biçimleri
B) Kahramanl›k biçimleri
6. Bölüm - Etnik-kültürel semboller:
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A) Etnik çat›ﬂma
B) Mekan ve sosyal iliﬂkiler
C) Gen yap›s›
F.Bayat’›n araﬂt›rmas›n›n bir di¤er
önemli boyutu da, ortaya konmuﬂ sorunlar›n gelecek araﬂt›rmac›lar için bir
perspektif olana¤› sa¤lamas›d›r. Özellikle hukuki ve yönetsel aç›dan Orhun-Yenisey, Divan-i Lugat-üt Türk, Kutadgu
Bilig gibi Türk destanlar›n›n karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ö¤renilmesi yararl› olacakt›r.
F.Bayat’›n bahsetti¤imiz eserinin
son k›s›mlar› orijinal haliyle verilmektedir:
“O¤uz Destan›”nda tipoloji, poetika
sorunlar›n›n araﬂt›r›lmas›, Türkolojide
yeni bir meseleyi, ça¤daﬂ milli düﬂünce
aray›ﬂlar›nda, destanlar›n ﬂiirsel, bedii,
tarihi, ideolojik kaynak olmas› fikrinin
do¤uﬂunu etkilemiﬂtir. Türklerin bir
millet olarak tarih sahnesine ç›kmalar›,
di¤er halklar aras›nda önemli bir yer
tutmalar›, bu yolda yürüttükleri mücadele, O¤uz destan›na gelecek için ›ﬂ›k
tutacak ﬂekilde yans›m›ﬂt›r.”
Çal›ﬂmalar› ile sadece Azerbaycan
aﬂ›k edebiyat›n›n de¤il, tüm Türk Dünyas›’n›n aﬂ›k sanat›n› ça¤›m›z bak›m›ndan inceleyen Prof. Dr. Muharrem Kas›ml›’n›n “Aﬂ›k Sanat›” isimli monografik araﬂt›rmas›n› da belirtmem gerekiyor.7 Kitapta aﬂ›k sanat›n›n oluﬂumu, tekamülünü ve tekamül yolunu aç›klayan
kaynaklar, Azerbaycan aﬂ›k okullar› geniﬂ bir biçimde incelenmiﬂtir.
Geleneksel araﬂt›rma ile (F. Köprülü, A. Margulan, M. Tahmasib. H. Arasl›,
M. ‹brahimov, M. Hekimov, P. Efendiyev,
V. Veliyev, S. Paﬂayev, ve di¤erleri) ça¤daﬂ araﬂt›rma ekolünü (K.V. Nerimano¤lu, K. Abdulla, N. Mehdi, R. Bedelov, A.
Acal, F. Bayat, R. Kamal, Y. Kalafat, Ö.
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O¤uz, D. Y›ld›r›m, F. Türkmen, Ö. Çobano¤lu, M. Ekici) birleﬂtiren M. Kas›ml›
Azerbaycan kültür co¤rafyas›n› Derbent’ten Kerkük’e uzayan bir manevi
mekan olarak alm›ﬂ ve aﬂ›k sanat›n›n 16
ekolünü araﬂt›rm›ﬂt›r (benzeri araﬂt›rmalar Prof. Dr. B. Abdulla taraf›ndan da
yap›lmaktad›r). Bu ekoller ﬂunlard›r:
1. Gencebasar (Gence- ﬁemkir-Tovuz-Gazah) okulu;
2. Borçal› (Borçal›-Baﬂgeçit-Karayaz›) aﬂ›k okulu - Günümüz Gürcistan s›n›rlar› içerisinde yer almaktad›r;
3. Göyçe aﬂ›k okulu - günümüz Ermenistan Cumhuriyeti içerisinde yer almaktad›r.Bölgenin as›l sahibi olan Azerbaycan Türkleri soyk›r›ma maruz b›rak›lm›ﬂ,kurtulanlar da yurtlar›ndan olmuﬂlard›r. Kurtulmuﬂ aﬂ›klar Göyçe
aﬂ›k okulunu yaﬂatmaktad›rlar;
4. Derele¤ez aﬂ›k okulu - Bu bölge
Ermenistan Cumhuriyeti taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂtir;
5. ‹revan aﬂ›k okulu - Bu bölge de
günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti
içerisinde yeralmakta ve Göyçe aﬂ›k
okulu ile ayn› kaderi paylaﬂmaktad›r;
6. Ç›ld›r aﬂ›k okulu - Günümüz
Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri topraklar›ndad›r;
7. ﬁirvan aﬂ›k okulu;
8. Derbent aﬂ›k okulu - (DerbentGuba-ﬁeki) - Derbent ﬂimdiki Rusya Federasyonu Da¤›stan Federe Cumhuriyeti s›n›rlar› içerisindedir;
9. Karaba¤ aﬂ›k okulu- Günümüzde
Karaba¤’›n büyük bir k›sm› Ermenistan
iﬂgali alt›ndad›r;
10. Nahç›van aﬂ›k okulu;
11. Karada¤ -Tebriz aﬂ›k okulu ‹ran içerisindedir;
12. Urmiya aﬂ›k okulu - ‹ran içerisindedir;
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13. Zencan aﬂ›k okulu - ‹ran içerisindedir;
14. Horasan aﬂ›k okulu - ‹ran içerisindedir;
15. Sare aﬂ›k okulu - ‹ran içerisindedir;
16. Kaﬂkay aﬂ›k okulu - ‹ran içerisindedir.
M. Kas›ml› okul terimini göreceli
olarak kullanm›ﬂ ve daha çok ortam,
ba¤lam terimine öncelik vermiﬂtir. Karﬂ›laﬂt›rmal› tasvir metodu ile semantikyap›sal metotlar› uzlaﬂt›rarak kullanan
M. Kas›ml› araﬂt›rmalar›n› sürdürmektedir. A. Askerov’un masal, destan metinleri esas›nda yapt›¤› araﬂt›rmalar, R.
Kafarl›’n›n yap›sal-semantik tetkikleri
derinli¤i ve orijinalli¤i ile dikkat çekmektedir.
Sat›rlar›n yazar›n›n baﬂ editörü oldu¤u “Kitab-i Dede Korkut Ansiklopedisi” halk edebiyat› araﬂt›rmalar› içerisinde bilimsel bak›mdan seçilmektedir. Burada F. Bayat’›n, O. Aliyev’in, B. Abdulla’n›n, N. Caferov’un, A.Askerov’un, S.
Rzasoy’un, G. Yolo¤lu’nun E. Memmedov’un, C. Memmedov’un, ﬁ.Hüseynova’n›n makaleleri, yöntem yenili¤i, çözümleme metotlar› ile dikkat çekmektedir.
Halk edebiyat›n› konu alan yeni
Azerbaycan folklor araﬂt›rmalar› mektebinin baﬂar›lar› ile beraber karﬂ›daki
problemlerden de k›saca bahsetmek gerekiyor. Halk edebiyat›n›n geniﬂ kapsamda ve derinden incelenmesi için kuramsal ve deneysel bak›mdan aﬂa¤›daki
problemleri program ﬂeklinde aç›klamay› görevimiz biliyoruz:
1. Azerbaycan Halkbilimi, Türk
Halkbiliminin bir parças›d›r ve genel ilke ve metotlarla araﬂt›r›lmal›d›r;
2. Folklorun sözlü ve sinkratik yan-
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lar› bir bütün olarak araﬂt›r›l›rsa, al›nanbilimsel sonuçlar tarihsel ve ça¤daﬂ
gerçe¤i yans›tm›ﬂ olur;
3. Dünya halkbilim çal›ﬂmalar›n›n
(Almanya, Rusya, Estonya, ‹ngiltere,Macaristan, Finlanda, Japonya, ABD,
Fransa, Çin, Hindistan...) kuramsal metotlar›ndan yararlanmak faydal› olacakt›r. Özellikle R.Yakobson’un, M.Bahti’nin, V. Propp’un yap›sal-semantik teorileri, linguistik poetika metotlar›ile
araﬂt›rmalar›, Aleks Olrik’in Epik Yasalar Teorisi, S. Thompson Metodu,Fin
okulunun tarihi co¤rafi temel paradigmalar›, Evrimsel Halkbilimi Teorisi
(özellikle James Frazer Metodu), Psikoanalitik Halkbilimi Okullar›n›n Kuramsal Metotlar› (S.Freud, C.Jung...), MitRitüel Halkbilimi Kuram›, (E. Teylor, L.
Ragian), Tarihi-Kültürel Halkbilimi Kuram› (C.Cocchiara, F. Ratzel, l. Frobenius, f. Graebener...), Biyolojik HalkbilimiKuram› (A.Van Gennep), Seçkin Kültürlerin Dibe Vurmas› Kuram› (H. Nauman), ‹deolojik Halkbilim Kuramlar›
(V. Jimunski), Kültürleras› Çaprazlama
Yöntemi (A.Lomax), Y›¤›n Kültürü Kuram› (R.Abrahams, X.Maicolm, J.Baldvin, R.Ellison...), Kahraman›n Biyografisinin Yap›sal Çözümleme Metodu, ‹ﬂlevsel Halkbilim Kuramlar›, Sözlü Kompozisyon Teorileri (M.Parry, A.Lord), Performans Teorisi (W.Hendricks, K.Bührer...), üçlü bir araﬂt›rma modeli -metinsözdoku-ba¤lam (A.Dundes), semyotik
metotlar (A. Lotman, A. Acal, S. Rzasoy)
bak›m›ndan Türk folklorunun kendine
özgü özelliklerinin araﬂt›r›lmas› zaruridir.
4. Kültür ekolojisi, Avrasya folkloru, ‹pek Yolu halkbilim kültürü, Kafkasya kültür - folklor co¤rafyas›n›n yeni bak›mdan ö¤renilmesi faydal›d›r.
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5. Türk-Slav, Türk-Çin, Türk-Japon, Türk-Fars, Türk-Hint... folklorlar
aras› iliﬂkisinin tipolojik bak›mdan araﬂt›r›lmas›, bölgesel ve küresel faktörlerin
analizi günümüz halkbiliminin talebidir.
6. Matematik ve Türk halkbilimi,
astronomi, astroloji ve halkbilimi gibi bilimler aras› alanlar›n araﬂt›r›lmas›na
olan ihtiyaç karﬂ›lanmal›d›r.
Büyük zengin kuramsal ve deneysel gelene¤i olan Azerbaycan halkbilimi
ekolünün daha ciddi boyutlarda araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Çünkü Halkbiliminin Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan önceki So¤uk Savaﬂ dönemindeki iﬂlev ve anlam› art›k de¤iﬂmiﬂ durumdad›r. Günümüz dünyas›nda Halkbilim bir
diplomasi kayna¤›, kültürler aras› bir
iletiﬂim arac› fonksiyonu taﬂ›makla yeni
bir de¤er kazanm›ﬂt›r. Stratejik nitelikli
araﬂt›rmalarda da Halkbilim ayr›ca bir
önem arz etmektedir.
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