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Türk dünyası zengin bir folklorik yapıya sahiptir. Bu zenginliği bünyesinde
barındıran Türk kavillerinden biri de
Azerî Türkleridir. Azerbaycan'da, çağdaş
anlamda folklor araştırmaları ancak 20.
yüzyılın ikinci çeyreğinde başlamıştır,
Bu bakımdan Azerbaycan'daki folklor
derleme ve araştırmalarını kullanılan,
teknik, uygulanan yöntem ve bakış açısı
bakunındaniki ayn devreye ayırarak incelemekte yarar vardır. Bu faaliyetler
Rusya’daki faaliyetlerin etkisinde gelişmiştir.1Bunlardan birinci devre İ917 yı*
lına kadar, ikinci devre işe 1920’den sonraki devredir. Birinci devrede yayımlanan çalışmalar materyal ağırlıklıdır.
İkinci devrede ise materyalin derlenmesi
yamnda değerlendirilmesi de şöz konusudur. İkinci devreyi de kendi arasuida
birkaç gruba ayırmak mümkündür: 1.
Etkim 1917 Ihtilâli’nden İkinci Dünya
Savaşı na kadarki devre, 2. İkinci Dûn*
ya Savaşı Yıllarındaki çalışmalar, 3.
1960’den sonraki çalışmalar,
Azerî Türkleri folkloru konusundaki

yev'in Azerbaycan Folkloru (Bakü 1985,
Maarif Neşriyatı), M.tt. Tehmasib'in Arorbaycan Halg Destanları (Bakü 1972) ve
Azerbaycan Folkloru (Bakü 1977) adlı
eserleri esas alınmıştır,
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ilk bilimsel çalışmalar Avrupa v© Rus
araştırmacılar tarafından gerçekieştirilmiştir. Türk dünyasının ortak mirası
olan Dede Korkut ve Köroğlu destanı
hakkındaki ilk yayınlar Azert folklor
araştırmacılarınca, bu konuda yapılan
ilk çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Tebrizli Elyas Muşeg tarafından'
1721 yılında yayımlanan "Nağmeler"" adlı eser, Azerî Türkleri folkloru hakkmdaki materyali içermektedir. Eserde Köroğlu destanına da yer verilmiştir. Köroğlu destanımn bir varyantı 1840 yılında t. Sopen tarafindan derlenmiş, kitap
bütünlüğünde yayımlanmıştır. Destanın
Avrupa'da tanınmasını PolonyalI A. *
Hodzko sağlamıştır. Bir müddet Kafkasya da yaşayan vevAzerbaycan'ı dolaşan
A. Hodzko, Köroğlu destanım yakından
tanımış, balkın ilgisini gürmüş, bundan
etkilenerek Avrupa'ya döndükten sonra
destanı İngilizce ve Fransızca olarak ya
yımlanm^ştır. 1825 yılında Rusça olarak
"Derevyannaja krasavisa (güzel ağaç)"
adıyla bir hikâye yayımlamıştır. Daha

bastırılmıştır. A. Zaharov ve A. Kalesev
vb. araştırmacıların Azerî Türklerinin
halk hikâyelerinin derlenmesi ve yayım
lanmasında büyük emekleri olmuştur.
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Nikolay Kalaşev Şah İsmail, Nevruz, Ali
Han, Sevdegâr Ahmet, Melik Memmet,
Yalancı Şehzade, Hacı vb. halk hikâyelerini derlemiş, yayımlamıştır. Kerem ile
Aslı, Ali Han ve Peri Hanım, Aşık Garip,
Nevruzgibi aşk konulu hikâyeler birkaç
defa bastırılmıştır.8
19. asırca Rusaraştırmacıları Aa^erbaycan folkloruna ilgi duymaya başla*
mışlardır. özellikle Tiflis'te yayımlanan
ve Rusça çıkan Kafkaz, Kafkazskiy Vesfcinik, Tiflieskie Vedomosti, Novde Obozrenie gazeteleri, Moskova ve Perersburg'da yayımlanan Biblioteka Deja Çteniya, Oteçestvennıe Zapiski, Sovremennik, Panteon dergilerinde de Azerbaycan
folklorunun basılı ilk örnekleri yer almıştır, Bu yüzyıl içinde birçok Rus seyyahı ile birlikte pekçok Rus aydını da
Kafkasya'ya seyahat etmiş, Azerbaycan*
da da folklor materyalleri derlemiştir,
Bu materyallerin bir bölümü yayımlan*
rniştir. Bu seyyahlardan biri de M.J.
Lermeritov'dur. Rusların dünyp çapındaki bu ünlü şairi Azerbaycan'ın Kuba v e '
Samah şehirlerini gezerken Âşık Garip
destanım Öğrenmiş, daha sonra bunun
etkisinde kalarak Aşık Garip adıyla telif
bir hikâye yazmıştır. V. Miller "Ekakursı
v Oblastı Ruskogo Narodnogo Eposa" adlı makalesinde Azerî hikâye ve destan
geleneğim incelemiş, önemli tespitlerde
bulunmuştur, öte yandan âşıklık gele*
neği konusunda da önemli çalışmalar
yapılmıştır. J.N. Polonski ve Î.V. Viladimirov'un bu konudaki çalışmaları hemen dikkati çeken çalışmalar olarak göze çarpmaktadır.
Rus araştırmacıların dikkatini çeken
ve büyük önem verilen eserlerden biri de
Dede Korkut Kitabı olmuştur. 1859 yı-
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lında V,V. Velyamınov~ Zernov, 1865'te
L.A Meyer, 1900'de A.A Dibayev Orenburg bölgesinde olduğu bildirilen Dede
Korkut’un kabrine gitmiş, halk arasında
yaşayan Dede Korkutla ilgili rivayetleri
toplanış, yayımlamışlardır. Rus bilim
adamı, V.V. Bartold daha bir üniversite
öğrencisi ilden Dede Korkut hakkındaki
her türlü materyali toplamıştır. Sar
told'un bu İlgisi, daha sonra Dede Korkut hakkında değerli çalışmalarla taçlandınlır.Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshasından çevirdiği dürt hikâyeyi
yayımlar. Cirmünski, Kononov, Samoyloviç, Bertels, Yakuboski, Tumanski, ,
înostrantsev gibi araştırmacıların da
Dede Korkut hakkında çalışmaları var
dır»
Azerbaycan folklor çalışmalarında
genel olarak halk, edebiyatına ayn bir
önem verilmiştir.3 Bunlardan hikâye,
destan, effeane, masal, âşıkedebiyatı ko
nularinda pekçok malzeme derlenmiştir. '
Köroğlu, Kaçak Nebi, Millî Nağmeler,
Melik Memmet, Saleh ve Baleh, Kerem
ile Asli, Gözelnameler, Mahnılar, Şeyh
Behlül Lâtifeleri, Seyfelmülük vb. Azerî
kültür unsuru Rusça'ya çevrilerek yayımlanmıştır. Önceleri sadece materyalleri derleyip yayımlamakla yetinen
Azert Türkleri folklor araştırmacıları,
zamanla folklorun teorileri Ve malzemenin değerlendirilmesi konusuna da ağır*
lık vermişlerdir. Mitolojik, ahtrppolojik,
tarihî —coğrafî, marksist vb. ekoller
araştırmacılarca değişik boyutlarda be*
nimsenmiş, uygulanmıştır. Folklor çalışmalan 19. yüzyılın ikinci yansından itibaren hızlanmaya başlamıştır. Avrupa
ve Rusya'da yapılan araştırma yöntem,
derleme ve değerlendirme esaslan Azer-
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baycan'da da yatandan takip edilmiş, benimsenmiştir. Prof. Mirza Kâzım'm 1848
yılında yazdığı "Firdevsinin Eserlerinde
Fars Esatiri” başlıklı makalesi araştırmacımn Azert Türkü olması ve en eski
çalışmalardan biri bülunması dolayısıyla önemli Kabul edilmektedir.
19. yüzyılın dikkate değer folklor
araştırmacllanndan biri de Eyneli Suitanov'dur. O, Azerbaycan'ın il, ilçe ve
köylerini adım adım dolaşmış, derlemeler yapmış, bunları kitap halinde yayımlamıştır.4 1887 - 1891 yıllan arasında
lravan ve Nahçıvân bölgelerinden üç bine yakın atasözü ve deyim derlemiştir.
Makaleleri Kafkas ve Dan Uldızı dergi-'
lerinde yayımlanmıştır. Bu dönemin değerli araştırmacılarından biri de M.
Mahmutbeyov’dur. Onun Âşık Garip,
Molla Kasım/ Abbas ve Gülgez destanlan yanında, atasözü ve deyimler derlediği, Köroğlu ve Kaçak Nebi destanlarının
etkileri konusunda makalelerinin olduğu göz önüne alınırsa yapmış olduğu
hizmet daha iyi anlaşılmış olur. 1917
Ekim Ihtilâli’ne kadarki birinci devrede
önemli çalışmalan bulunan değerli folklor araştırmacılarının arasında F. Köçerli, Abdulla Şaik, Seyit Hüseyin, A Sehhet, Reşit Efendiyey, M.F. Ahuntzade,
H.B. Zerdabi, N.B. Vezirov, S.A. Şirvani,
M.E. Sabir ve N* Nerimanov gibi araştırmacı ve uzmanların adım anmakta feyda vardır. Bu araştırmacılann bazıları
Sovyet döneminde de çalışmalarına devam etmişlerdir.
Birinci devrede folklorun niteliği ve
niceliğinin hızla öğrenilmesi, araştınlması ve yayınlanmasında Azert basının
da katkısı olmuştur. 1873 yılında eğitimci Hesen Zerdabî, Azerbaycan'da ilk
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defa bir gazete çıkarmıştır. vEkinçiHadlı
bu gazetede folklora dair tanınmış folk-'
lorcularm makaleleri çıkmış, folklor materyallerine yer verilmiştir. Ekinçi gazetesi uzun ömürlü olmamışsa da, bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuş, yeniliğin öncüsü olamamışsa da, folklora ilginin artmasına vesüe oluşturmuştur. Daha sonra çıkanlan Molla Nasreddin,
Mekteb, Debistan, Rehber, Kelniyet, An
vb. gazete ve dergilerde folklora ayrı bir
verilmiştir.
Sovyetler Birliği Birinci Yazarlar Kurultayı'mn yapıldığı 1934 yılma kadar
Azerbaycan folkloru konusunda pekçok
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunda 1923
yılında oluşturulan "AzerbaycanlI Tedkik ve Tetebbe Cemiyeti”nin de payı vardır. Cemiyetin halk edebiyatı bölümüne
getirilen A Bagri, H. Ze^naUı, V. Huluflı, A. Subhanverdihanov, C. Memmedguluzade, E. Hakverüiyev’in, Cemiyetçe çıkanlan "Haberler" dergisinde folklora
ait materyallerin yayımlanmasında katkılan olmuştur. Bu devirde toplanan
folklor değerleri Maarif ve Medeniyet,
Maarif İşçisi, Dan Ulduzu, Azerbaycan!
Öğrenme Yolu dergi ve Kommunist, Ye
ni Yol, Azerbaycan Kolhozcusu gazetelerinde bastınldı. N.B, Vezirov’un "Azerbaycan Halg Nağıllanmn Motivleri" adlı
çalışmasında lOO'den fazla halk
hikâyesinin adı geçecektedir. H. Zeynalh
"Azerbaycan Atalar Sözü ve Meseller
(Bakü 1926)", "Azerbaycan Tapmacalan
(Bakü 1928)''adlı iki ayn kitap yamnda
"Halk Edebiyatı", "Azerbaycan El Edebiyatı" Oktiy abr (Ekim) İnkılabı ve Azerbaycan Folkloru", "Azerbaycan Folkloru"
adında değerli makaleler yayımlamıştır,
Folklor Üzerinde araştırmalan bulunan
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yazarlardan biri de Y. V. Çemenzemin- len çalışmalardan ayıran efi temel nokli'dîr. İlk defa "Melik Memmet" ta, daha sistemli ve belli bir plân çerçe»
hikâyesini derleyip yayınlayan odur. vesinde oluşturulmuş olmalarıdır. Bu
"Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar" ad- çerçevede hikâye, destanlar bastmlmışlı eserinde halk edebiyatım yazılı ve söz* tır. Azerbaycan folklorundaki bu canlanlü olarak ikiye ayırmış, bu çerçevede in- ma Komünist Parti'nin Sovyetler Birliği*
celenmiştir. Ayrıca "Halk Edebiyatının , ni oluşturan bütün cumhuriyet ve toplu*
Tahlili" başlığını taşıyan makalesinde İlıklarda olduğu gibi Azerbaycan'da da
değerli tesbiüerde bulunmuştur. V. Hu- partinin ideolojisini egemen kılmak, kaluflu'nun ise âşıklık geleneğinin araştı* buji ettirmek için uygulandığı bir taktik
nlması ve derlenmesinde büyük katkısı olmuştur.6Parti ilkelerinin halk arasmolmuştur. "Koroğlu (Bakü 1927)”, "El da kabul görebilmesi için folklordan yaAşıklan (Bakü 1927)" bu çalışntalann rarlanma yoluna gidilmiştir. 1934 yılın»
bazılarıdır. Azerbaycan folklömnu bi» da Moskova'da yapılan Sovyetler Birliği
limsel açıdan ele .alan, bu alanda değer- Birinci Yazarlar Kurultayı'nda folklorun
lendirmelerde bulunan araştırmacılar- fonksiyonu, kitleleri yönlendirmedeki et*
dan biri de Emin Abid'dir. Bu araştırma- kişine dikkat çekilmiştir. Yazar Maksim
cı Dede Korkut, Oğuzname üzerinde ayn Gorki'ninbu kurultayda öne sürdüğü göayn durmuş, "Hece Vezninin Tarihi” ad- rüşler taraftar bulmuştur. 1936 yılında
h makalesinde önemli tesbitierde bulun- yayımlanan "Şura Edebiyatının Vazifemuştur. Folklorun derlenmesi ve yayım- leri" adlı bildirisinde Gorki, folklor yaka
lanması çalışmalannı gerçekleştiren tacılannın ağır hayatlarına, şahsi hayataraştırmacılardan biri de Salman Müm- lanha bakıp ön yargılı dkvramlmaması,
taz'dır. Birçok folklor değeri tür olarak folklorda bedbinliğin yerinin olmadığım
ilk defa Salman Mümtaz tarafından der- belirtmiş, folklorun önemi üzerinde durlenmiştir. "El Şairi Gurbant (Bakü muştur^ Kurultay sonrasında folklorda»
1923)", "Şahbeyt ve Berceste (Bakü ki sistemsiz veya az sistemli çalışmalar
1923)”, "Helek" Bakü 1930)”, "Unutul- yerini plânlı, sistemli çalışmalara bırakmuş Yapraklar (Bakü 1930)" bu çalışma- mıştır. Öte yandan Komünist Partisi'nin
lann başhcalandır. Onun iki ciltten olu» parti ideolojisini yaymak yolundaki ça»
şan "fil Şairleri” ve "Aşık Abdulla" adlı balan hep sürmüştük Bu ideoloji her
eserleri bu alanda değerli çalışmalar platformda değerlendirilmek istenmiş*
olarak göze çarpmaktadır.
tir. Folklor konulu materyalin derlenme1920'den günümüze kadar yapılan si ve yayımlanması belli kurallara göre
folklor faaliyetleri "Azerbaycan Sovyet yerine* getirilmiştir. Parti ilkelerine uyFolklorşinashğı"* olarak nitelendirilmek- gun görülmeyen malzemenin yayımlan»
tedir. Bu devrede Azerbaycan folklorcu* ması, bu alanda parti ilkelerinin dışına
luğu gelişme merhalesine geçmiş, çeşitli çıkılması yasaklanmıştır. Materyaller
eserler yayımlanmış, dergiler çıkarılmış, siyast bir içerik ve biçim kazandınlarak
makale ve monografiler yazılmıştı?, yayımlanabilmiştir.
Bunlan birinci devrede meydana getiriFolklor materyaleri İkinci Dünya Sa-
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vaşı yıllarında da dinamik yapıaım ko
rumuştur. Bu yıllarda yeni malzemeler
doğmuştur. Ham malzemenin derlenme
si ve değerlendirilmesi konusunda pek
çok eser yayımlanmıştır. "Vatan Hak
kında Halk Şiirleri”, "Âşıkların Büyük
Vatan Muharebesi Hakkında" vb. çalış
malar bu dönemin ürünüdür. Bu devre
de folklorla ilgilenen ve onun araştırıl
ması ve yayımlanması na önem veren E.
Şerif, M.H. Tehmasip, O. Gasımov, E.
Ahundov, H. Araslı, M. Arif, M. Celal, S.
Vurgun, M. Hüseyin, M. tbrahımov, O.
San Velli gibi yazar ve araştırmacıların
Önemli katkısı olmuştur.
1950 yıllarından itibaren folklora ye
ni bir bakış açısı getirilmiştir. Folklora
bilimsel hüviyet kazandırma yolunda
bazı çalışmalar yapılmıştır; Bir yandan
öğrencilere yönelik folklor koıîulu kitap
lar yayımlanırken, diğer yandan derle
me, araştırma ve değerlendirmelere hız
verilmiştir. Folklor konulu yüksek lisans
ve doktora tezleri hazırlanmağa başla
mıştır. Üniversite ve Âkademi'de folklor
şubeleri kurulmuştur. Azerbaycan BiHinler Akademisi Edebiyat Enstitüsü
Folklor Bölümü nün folklorun bilimsel
açıdan /derlenmesi ve*-incelenmesinde
büyük katkıları olmuştur. Bu çerçevede
yeni araştırma alanları ve folklorun ay
rıntıları konusunda uzman kişiler yetiş
miştir: Bilimler Akademisi Folklor Bölü
mü Başkam Prof. Dr. M.H. Tehmasib'in
başkanlığında E. Ahundov, N. Seyidöv,
S. Yagubova’dan oluşan araştırma gru
bu çeşitli bölge,/ilçe ve köylerde araştır
malar gerçekleştirilmiştir. Yapılan araş
tırma sonunda "Azerbaycan Nağıllan”,
"Kaçak Nebi", "Koroğlu" destanı, âşık
edebiyatı türleri, bayatılar, bulmaca ve
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masallar derlenmiş, bunlar seri kitaplar
halinde basıtırilmıştır.
1972 yılında M.H, Tehmasib'in
"Azerbaycan Halg Destanları" monogra
fisi bastırılmıştır. Bu çalışmanın folklo
run incelenmesi yönünde ayn bir önemi
vardır. E. Ahundovun uzun süreli araş
tırmaları iki ciltlik "Azerbaycan Folklo
ru Antologiyası" eserinin ortaya çıkma
sını sağlamıştır» Ahundov, Kaçak Nebi,
Katır Memed, Letif Şah çıkarmaları
hakkında incelemeleri de bulunmakta
dır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilân
edilmesinden sonra folklor çalışmalarına
da yeni bir hüviyet kazandırılması ger
çeği ortaya çıkmıştır. Son yıllarda ya
yımlanan çalışmalarda bilimsellik ön
plâna çıkarılmak istenmektedir. Bu çer
çevede folklorun el uzatılmamış konula
rına da yer verilmeye başlamıştır. Geçiş
dönemlerine ait geleneksel değerler;, ge
lenek, görenek ve inançlar konusu irde
lenmiş, Lâtin harfli Azert Tilrkçesiyle
folklor konulu eserler çıkarılmaya başla
mıştır.7 ,,
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