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ÖZET
Azerbaycan folkloru ümumtürk folklorunun terkib hissesi kimi zengin ananelere maliktir.Azerbaycan
folklorunun mehelli hususiyyetleri bir s›ra tesirlerin neticesi olarak ortaya ç›kar.Tarihi,siyasi,ictimai,igtisadi,teserrüfat,etnik ve s. tesirler hüsusi geyd olunmal›d›r.
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ABSTRAKT
Die Folklore von Aserbaidschan hat eine reichliche Tradition wie allgemeine turkische Folklore. Sie
wird neben den regionalen Eigenschaften auch von den historischen, politischen und wirtschaftlichen Folgen
beeinflusst.
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Azerbaycan folkloru hem kemiyyet
ve hem de keyfiyyet bak›m›ndan zengindir. Bu zenginlik bir s›ra amillerle ﬂertlenir. Bunlardan birincisi tarihi etnik
amildir. Bele ki,Azerbaycan folkloru ilk
növbede ümumturk folklor aneneleri
fakt›n› temsil edir. Türk folkloru ise türk
meneviyat›n›n ifadesi olmakla tarihen
coﬂkun hadisedir. ‹ri iri yürüﬂler yapan,
atbelinde dünyan›n enginliklerine can
atan türkün yaddaﬂ› onun folkloru
idi.Bu bak›mdan,türk folkloru türkün
yaddaﬂ “kitab›d›r”. Azerbaycan folkloru
da ümumturk folklorunun terkib hissesi
kimi zengin ananelere maliktir.Bu anane eger bir tarafdan onu mehz türk folkloru kimi ﬂertlendirirse, eyni zamanda,hem de mehelli hususiyyetlerin neticesi olmakla Azerbaycan folkloru ünvan›
ile müstegil milli hadise kimi müeyyyenleﬂtirir.
Azerbaycan folklorunun mehelli hususiyyetleri bir s›ra tesirlerin neticesi

olarak ortaya ç›k›r.Bunlarin sirasinda
tarihi,siyasi,ictimai,iktisadi,teserrüfat,etnik ve.stesirler hüsusi geyd olunmal›d›r.Belli bir fakt›r ki,her bir mehellin öz hüsusiyyetleri ﬂifahi hadise olan,
dilden dile,elden ele gezen folklor metninde ciddi ﬂekilde tesir ederek,onu mehelli varianta çevirmiﬂ olur. Bu, Azerbaycanin ﬁirvan bölgesinde toplanm›ﬂ
bayat›lardan hüsusi olarak boy verir.
Bayat›lar, onlar›n türk halklar› içerisinde çeﬂitli adlarla mövcud olan variantlar› hakk›nada çok yaz›lm›ﬂt›r.Bizim
burada megsedimiz heç de yaz›lanlar›
tekrar etmek deyildir.Aksine,biz bu yaz›
ile mehelli hususiyyetlerin folkulor metnine getirdiyi özümlülüyü,variantl›l›¤›
ﬁirvan bayat›lar›n›n timsal›nda ﬂerhetmek isteyirik.
Bayat›lar onlar› goﬂanlar›n meneviyyat›, arzu istekleri, milli karakter
dünyas›, üzerinde yaﬂad›¤› torpa¤a ba¤l›l›¤›,meiﬂeti ve s. hakkinda poetik bilgi-
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ler daﬂ›y›r. Bu bak›mdan,ﬁirvan bayat›lar› da istisna deyil. ﬁirvan bayat›lar›nda eks olunmuﬂ ﬁirvan bölgesi obraz›n›n
poetik hüsusiyyetlerini araﬂt›rd›kta bele
bir neticeye gelmek olur ki, ﬁirvan bayatilari ﬂirvan›n poetik “güzgüsüdür”.Bu
“güzgüde” Azerbaycanla ﬁirvan boyaboy
görünür.
ﬁirvan bayat›lar›nda öz eksini tapm›ﬂ ﬁirvan obraz› bütöv ve dolgundur.
Meselen:
ﬁirvanin günü gara,
Heftesi ünü gara,
Neçe o¤ulu ﬂehit,
Analar günü gara.
Bu dörtlük ﬁirvan›n gara gününde
deyilib.Bayat›n› goﬂan üzünü ﬁirvana—
Azerbaycan›n türk ellerinden birine tutarak,onun ad›na s›¤›n›r,bu ad› bedii möhüre çevirerek yaratt›¤› ince sözün gelbine sal›r.Yahut:
ﬁirvanda teherim var,
Alt›mda keherim var,
Eyil,üzünden öpüm,
Bir a¤›r seferim var.
ﬁübhesiz ki,bu bayat› hans› sebebdense ﬁirvandan ç›k›b sefere gedeni,gürbete yollanan›n dilinden deyilib.Düzdür,bayat›n›n lakonik(kiçik,k›sa) tutumu onda geniﬂ tutumlu bilgi vermeye
imkan yaratmasa da,bununla beraber,bayat›dak› kederin ﬁirvan ”boyas›”
aç›k görünür.Elbette,burada mubahise
etmek olar ki,ﬂiirdeki ﬁirvan ad›n› onunla ayn› hece ölçüsünde olan baﬂka bir adla (meselen,”ﬁerurda teherim var”) evez
edib kederin mehelli boyas›n› deyiﬂmek
olar ve bu halda hemin bayat›n›n ﬁirvan
folkulor mühiti ile ba¤l› mehelli özünemahsuslu¤u itmiﬂ olar.Bizce,bu,bele deyildir.Yani bayat›dak› ﬁirvan “ovgat›n›”
tekce ondak› ﬁirvan toponimi bildirmir.Burada insan›n (ﬂirvanl›n›n) ayr›l›ktan do¤an kederi öz ifadelenmesini tap›r.Bu keder folklor gelbinde tezahür etmekle ne geder ictimaileﬂse de, yene de
insan›n ferdi keder hissinin tezaürü olarak galmakta devam edir.Burada ayr›-
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lan, el obas›n› terk eden ﬁirvanl›d›r.Bu
bak›mdan, keder mehz ﬁirvandan ayr›ldgdan do¤an kederdir.Ona mekaniki
yanaﬂmak olmaz.ﬁiirden keçen ﬁirvan
toponimi hemin kederi birbaﬂa mehellileﬂtirir, ona ﬁirvan “boyas›” vermiﬂ olur.
ﬁirvana paﬂa geldi,
Gör ne tamaﬂa geldi,
Yurdun azad olmas›,
Cok baha baﬂa geldi.
Bu dört misral›k ﬁirvan “dünyas›nda” her nesneden ﬂirin olan azadl›gla
onun yolunda tökülen ganlar›n, mili ictimai sevinc duygular› ile milli beﬂeri kederin tezadl› boyalarla zengin olan tablosu yarad›l›b.Bu dört misrada ana yurdun do¤ma bir bölgesinin canl› tarihi bütün tarihi mahiyyeti ile öz tezahürünü
tapm›ﬂt›r.Türk paﬂas›n›n (türk goﬂununun) ﬁirvana geliﬂi, ﬁirvan› ermeni ve
rus zülmünden azad etmesi, bu yolda
a¤›r ganlar tökülmesi ﬂiirde zarif bir dille öz inikas›n› tapm›ﬂt›r.Göründügü kimi,bayat› gerçek tarihi hadiselerin bedii
poetik “salnamesidir”.
ﬁirvan bayat›lar› elin tarihine,
onun meneviyyat›na, a¤l› garal› günlerine tutulan aynad›r.Bayat›larda dogma
vetenin her bir guﬂesini öz ad›, poetik
“boy buxunu” ile görmek mümkündür:
ﬁamah› bazar›m›ﬂ,
Mirzeler yazar›m›ﬂ,
ﬁeher yand›,kül oldu,
Göy yerden bezar›m›ﬂ.
Bu bayat›da ﬁamah›n›n (ﬁirvan›n
tarihi baﬂkendi) ﬂad, azad yaﬂad›¤› günlerden,sonra bu ﬂadl›g›n—emin amanl›¤›n,firavanl›¤›n,od oca¤›n mehv olmas›ndan poetik yan¤› ile dan›ﬂ›l›r.Bayat›n›n
ilk iki misras›nda tarihi etnografik gerçeklik öz poetik menzeresini tap›b.”ﬁamah› bazar›m›ﬂ” ifadesi bir tereften ﬁamah›n›n dünya tacirlerinin geldiyi meﬂhur bazar›ndan sorag verirse, baﬂka bir
tereften,”bazar” obraz› alt›nda ﬁamah›
ﬂeheri, onun hayl› küylü heyat›, gaynar
paytaht(baﬂkent) ehval› nezerde tutulur.(Onu da geyd edek ki, vaktiyle ﬁama-
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h›da olmuﬂ frans›z yaz›ç›s› Aleksandr
Düma ﬁamah›da 25-30-dan çok bazar›n
olmas›ndan söhbet açm›ﬂt›r).‹kinci misrada “Mirzeler yazar›m›ﬂ” ifadesi de
mezmunu etibarile evvelki misra ile ba¤l›d›r. Özge sözle, mirzelerin yazmas› ﬁamah›n›n gaynar medeni heyat›n›n ifadesidir.Ancak ﬂeher ya¤›lar›n eli ile yan›b
kül olur.Bayat› müellifi bunu beﬂeri felsefi, dini menevi bak›mdan giymetlendirir:”...Göy yerden bezar›m›ﬂ”.Göy feleyi,Tanr›y› bildirir, yer ise insanlar›.‹nsanlar›n zülmüne art›g Tanr› da biganedir.Elbette burada Tanr›n›n insanlar›n
emellerine bigane olmas›n› herfi menada
gebul etmek olmaz.Tanr› dünyan›n ve
insanlar›n yarad›c›s›d›r.Bu bak›mdan,O
öz yaratt›glar›n›n taleyine bigane olmaz.Fikrimizce, sonuncu misrada bayat›
yarad›c›s› beﬂer övlad›n›n emellerine sadece “hagg” mövgeyinden felsefi menevi
giymet vermeye çal›ﬂ›r.Jani zülm erﬂe çikib,sanki Tanr› da onlardan üz dönderib.
ﬁirvan bayat›lar›nda hagga inam,
ümid motivleri hem de mehelli obrazlar
seviyyesinde öz ifadesini tap›r:
ﬁirvan›n aﬂ›¤› var,
Saz› var,aﬂ›¤› var,
Bele gara günlerin
Helbet bir ›ﬂ›¤› var.
Bu bayat›da ümid obraz› var.Bu obraz mehelle mahsus medeniyyetin sabit
ünsürleri seviyyesinde öz gerçekleﬂmesini tap›r.Bele ki bu ﬂiir gara günlerden
iﬂ›gl› günlere çikma¤›n hesreti ile deyilib
ve bu hesret, inam ﬁirvan dünyas› üçün
do¤ma olan saz aﬂ›g seneti ünsürleri ile
g›r›lmaz ba¤lilikda tezahür edib.Bayat›dak› “helbet” sözü “elbette” sözünün ﬁiravan a¤z› ile deyiliﬂi olmagla ﬂiirin mehelli boyas›n› güclendirir.Saz ve aﬂ›g ünsürleri bayat›da sadece poetik obrazlar
deyildir.Bunlar bir tereften mehellin senet göstericilerinden sorag verirse,o biri
terefden bayat›dak› ümid motivi ile s›k
ba¤l›l›gda tezahür edir.Saz aﬂ›g ümumi
bir ünsür kimi a¤l› garal› günlerin senet
seviyyesinde gerçekleﬂme remzleridir.
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Aﬂ›g öz sazi ile elini terennüm edir.ﬁirvan aﬂ›¤› ve saz›,bu bak›mdan,ﬁirvan
ümid obraz›n›n ayr›lmaz ünsürleri olarak birge düﬂünülür.
Bayat›n› sevgi mehebbet motivi olmadan tesevvür etmek mümkün deyildir.Bu anlamda,ﬁirvan bayat›lar› da seciyyevidir.Meselen:
Piyaleler gann›d›,
Tokunma,dermann›d›.
Burda bir g›z sevmiﬂem,
Han soylu ﬁirvann›d›r.
Bu bayat›da ﬁirvanl› aﬂigin seven
gelbinin en ﬂuh boyalar› öz bedii inikas›n› tapm›ﬂt›r.Aﬂigin sevgilisi de ﬂirvanl›d›r,han soyundand›r.Bayat›n›n bütün
mezmunu ﬁirvandan sorag verir;ﬂirvanl›
aﬂig,onun ﬂirvanl› sevgilisi, ﬁirvandan
olan han nesli.Baﬂka sözle, burada mehelli cizgiler mezmun seviyyesinde çok
gabar›gd›r.
ﬁirvan›n mehebbet mezmunlu bu
bayat›lar›nda bezen sevgi duy¤ular›
ﬂen,ﬂuh boyal›,hetta bir geder yumorlu
(gülüﬂlü) tesvir olunmuﬂtur:
ﬁamah› da¤ içinde,
Güllü barda¤ içinde,
Bu yerlerden g›z seven
Yanacak ya¤ içinde.
ﬁair deyer gezeli,
Her söhbeti mezeli,
Dedim:ay g›z,sen kimsen?
Dedi:ﬁirvan gözeli.
Birinci bayat›da ﬁamah› ve ﬁirvan
diyar› terif olunur.Bu terif çok obrazl›d›r.Nümunede da¤lar ehatesinde yerleﬂmiﬂ ﬁamah›, bardag içinde boylanan gül
ve bu yerlerden g›z al›b bahteverliye çat›n aﬂig metaforik cergeye sal›n›r.Bu cergede düzülen obrazlar( yurd,çiçek,insan)
veten gözelli¤inin, firavanl›l›¤›n poetik
terenümünün mehelli cizgileri seviyyesinde çikiﬂ edir.Mezmunda aç›k ifade
olunan,bedii terennüm objektinin merkezinde duran mehelli mühit var. Bayat›lar goﬂan ﬁamah› ﬁirvan› mezmunun
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esas›nda duran terennüm objekti kimi
canlandirmagdan ötrü mehz mehelli hususiyyetli poetik ünsürlerle iﬂleyir.
ﬁirvan bayat›lar› içerisinda mehelli
co¤rafi ünvanl› olanlar› çoktur:
Men aﬂ›g Pirsaata,
Pir evli, Pirsaata,
Yar›m menden küsübdü,
Ne düﬂüb camaata?!
Men aﬂigem ﬁ›xlara,
Zülfü dolaﬂ›glara,
Eﬂgim bir dastan olub,
Yay›l›b aﬂ›glara.
Pirdireki da¤›md›,
Goynu gem oyla¤›md›,
Yaﬂ töker leysan kimi,
Deyer, yaman ça¤›md›.
Getmiﬂdim Bozum üste,
Yatm›ﬂt›m üzüm üste,
Yar menden ne istese,
Deyerem, gözüm üste!
Verilmiﬂ örneklerde Pirsaat –ﬁamahi ﬂeheri yakinli¤›nda çay,ﬁ›xlar—ﬁirvanda köy,Pirdireki—ﬁamah› hem da¤,
hem de pir(ocak) ad›,Xile –Gobustan bölgesinde pir(ocak) ad›,Bozum—ﬁirvanda
yer ad›d›r.Bayat›larda ocak –pir adlar›na sadece yer adlar› kim› yok,dini—menevi semantika daﬂ›yan deyerler kimiüz
tutulmuﬂtur.Pirsaat ad› “Pir evli” ad› ile
yanaﬂ› dur›r.ﬁ›xlar ad›nda ocak –terigetle ba¤l› anlam aç›k boy verir.Bunun bele
olmas›n› verilmiﬂ ikinci bayat›da “zülfü
dolaﬂ›glar” ifadesi tesdig edir.Burada
“zülfü dolaﬂ›glar” obraz› bütün poetikliyi
ile beraber, teriget irfani mezmunludur.Özge tereften geyd edek ki,”zülfi dolaﬂ›glar” obraz› Azerbaycan folklorunda
nadir rast gelinen obrazlardand›r.Bu bak›mdan,bayat›n›n mehelli ruhu eﬂgin
panteistik seviyyesi ile elagelenmekle
ﬁirvan bayat›lar›n›n mehelli hususiyyetlerinin özünemahsuzlu¤undan sorag verir.
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ﬁirvan bayat›lar›n›n mehelli hususiyyetlerini nümayiﬂ etdiren cehetlerden
biri onlar›n ﬁirvan elinin sanki terennüm co¤rafiyas› olmas›d›r.Bele ki,ﬁirvan
eli özünün yer yurd adlar› ile mehelli bayat›lardan bir sistem olarak keçir:
A¤daﬂda mehman menem,
Göyçayda gurban menem,
ﬁamah›yam,A¤suyam,
Baﬂ baﬂa ﬁirvan menem.
Men aﬂ›g Tal›stana,
Yol gedir Tal›stana,
Eﬂgime inam yoksa,
Serrafla ara, s›na.
Gobustan yol üstedi,
Arkal›k gol üstedi,
Siz Allah,gende durun,
Sevgilim yol üstedi.
ﬁirvan›n tarihi toponimlerini özünde yaﬂadan, bedii obrazlara çeviren bu
dördlüklerde yer adlar›ndan istifade özü
diggeti celb edir.Önce geyd edek ki,folklorda yeradlar›n›n deyiﬂmez gelibleri
var.Yani bunlar folklor mekanlar›d›r.Epik mekanlarda bu, özünü daha çok
gösterir.Lirik metinlerde bu, bir geder lirik örtüye bürünmüﬂ olsa da, da¤, dere,meﬂe,çay ve s. kimi obrazlar›n bayat›larda statik menas› var.Konkret mekanlara münasibetde hemin statik lirik mekanlar ad unvan gazanarak geyri müeyyenliktden ç›kar.Meselen,yukar›da verilmiﬂ bayat›larda ﬁirvan ayr› ayr› bölgelerinin simas›nda konkret terennüm objektine çevrilir.Yurdun gözelliyinden
vecde gelen aﬂig veten sevgisinin ganadlar›nda A¤daﬂa gonag, Göyçaya gurban
olur(A¤su,Göyçay,A¤daﬂ—ﬁirvanda bolge adlar›).ﬁamah›ya A¤suya govuﬂur,
bütöv ﬁirvanla boyaboy durur;vetenleﬂir,yurdlaﬂ›r.Bu bayat›larda toponimler
hem gehreman›n veten sevgisinin bedii
tezahür vasitesi,hem de bu sevginin birbaﬂa objekti kimi ç›x›ﬂ edir.Bayat›larda
Tal›stan(köy ad›) ve Gobustan(ﬁirvanda
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bolge ad›) adlar› bedii vasite,bedii poetik
ünsür seciyyesi daﬂ›y›r ve diyer ﬁirvan
yer adlar› ile birlikte ﬁirvan bayat›lar›n›n mehelli seciyyesini tezahür etdirir.
ﬁirvan folkloruna has bayat›lar›n
yer adlar› ile ba¤l› co¤rafiyas› tekce ﬁirvanla mehdudlaﬂm›r. Eksine, ﬁirvan
Azerbaycan›n a¤›r ellerinden olmuﬂ,
hemçinin ﬂergin, türk dünyas›n›n diger
memleketleri ile de iliﬂkilere malik olmuﬂtur. Bu, özünü ﬁirvan bayat›lar›nda
mehelli co¤rafi sistem ﬂeklinde gösterir:
Yer olmaz Gilan kimi,
Peﬂt kimi,Gilan kimi,
Meni gefil çald›lar,
Bir efi ilan kimi.
ﬁeki,ﬁirvan,Da¤›stan,
Bülbül ötmez ba¤ üsten,
Feleyin gaydas›d›,
Da¤› çeker da¤ üsten.
Men aﬂ›¤am Daﬂkende,
Ayag götür,aﬂ kende,
Bu zülüm ki burdad›,
Neyçün ya¤m›r daﬂ kende?!
Savalan›n buzu var,
Gülü var,yarp›z› var,
Burada bir igid ölüb,
Ne o¤lu,ne g›z› var.
Tiflis yolu mirvari,
Tiflisde gördüm yar›,
Ça¤›rram beri bakmaz,
A¤laram zar› zar›.
Gördüyümüz metnlerdeki yer adlar› (Gilan,Reﬂt,Da¤›stan,Savalan,Tiflis)
ﬁirvan elinin elage ve nüfus co¤rafiyas›n› nümayiﬂ etdirir. Bayat›ça¤›ranlar bu
adlardan bedii ifade vasitesi kimi senetkarl›gla istifade etmiﬂler.
ﬁirvan bayat›lar›nda mehelli çizgiler, o cümleden ﬁirvan›n yer yurd adlar›ndan istifade olunmas› folklor yarad›c›l›¤›n›n öz gayda ganunlar› dahilindedir. Folklor metni mehelli mühite garﬂ›
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“hessasd›r”. Mühitde baﬂ veren deyiﬂiklikler folklorda öz ifadesini tapm›ﬂ olur.
Bu ifadelenme en muhtelif seviyyelerdedir. Etnosun yaﬂad›¤› co¤rafi mühit, ictimai siyasi mövcudluk terzi, teserüffat
heyat›, igtisadi guruluﬂu ve s.muhtelif
amiller olmagla folklorda öz izlerini goymuﬂ olur. Bütün bunlar etnosun yaﬂay›ﬂ›n›n muhtelif terefleri kimi folklor metninde öz inikas›n› mehelli elvanl›g ﬂeklinde tap›r. Bu, bayat›larda da özünü
parlag ﬂekilde gösterir.
Azerbaycan bayat›lar›n›n, o cümleden, ﬁirvan bayat›lar›n›n mehelli mühite garﬂ› hessasl›¤› tesadüfi deyil. Bayat›
bir poetik janr olarak öz gisa, kiçik hecmine bakmayarak bir taml›¤a,bütövlüye
maliktir. Bu bütövlük özünü metnde mehelli cizgilerin de ifadelenmesinde gösterir. ﬁirvan bayat›s› bir ayna olarak ﬁirvan eline güzgü tutur. Bu bayat› “güzgüsünde” ﬁirvan bütöv görünür; insanlar›,
onlar›n meneviyyet dünyas›, yerleri,
yurdlar› ile birlikte.
ﬁirvan bayat›lar›nda mehelli hususiyyetlerin bir sistem kimi ard›c›ll›¤›
ümumiyyetle, türk folklorunun, türkün
heyat terzinin bütövlükte poetik inikas›
olmas›ndan ileri gelir. Bu, onu gösterir
ki, folklor canl›d›r. Onda onu yaradan insanlar›n nefesi,ruhu var. Folkloru ö¤renerken bunu nezere almag laz›md›r. Milli meneviyyat›n derki, milli varl›¤›n dirçeldilmesi folklorun toplanmas› ve tedgiginden keçir. Bu yolda ümumtürk bayat›lar› hüsusi aktuall›g kesb edir.
Notlar
Megalede istifade olunmuﬂ bayat›lar› ﬁirvanda uzun iller erzinde apard›¤›mz toplama zaman› elde etmiﬂik.

Millî Folklor

