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AZERBAYCAN'DA "FOLKLOR FEDAİSİ" 

PROF. MÜRSEL HEKİMOV İLE BİR SOHBET 

EyüpAKMAN1 

Doktora tez çalışmalarımız sebebiyle 30 Ağustos-17 Eylül 2002 tarihleri ara
sında Azerbaycan'a yapmış olduğumuz seyahat esnasında Azerbaycan'ın ünlü 
falklor araştıncısı ve "folklor fedaisi" olarak adlandırılan Prof. Dr. Mürsel 
Hekimov ile sohbet etıne imkanı bulduk. 

Mürsel Hekimov'la 9 Eylül 2002 tarihinde yapmış olduğumuz sohbetin bir 
bölümünü falklor araştıncılarının ilgisini çeker ve bu sahaya bir faydası dokunur 
diye aşağıda yayınlıyoruz. Kendisiyle konuşmamız soru cevap şeklinde olmuş
tur. Biz aşağıya, hocanın sözlerini Türkiye Türkçesine aktararak verdi!<. Bundan 
evvel Prof. Dr. Mürsel Hekimov'u tanıyalım: 

Mürsel İsmayıl oğlu Hekimov 1929 yılında Azerbaycan'ın Kazak kasabası
nın Kemerli köyünde doğmuştur. Tahsil hayatını çeşitli okullarda tamamlayan 
Hekimov, 1989 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. Halen Azerbaycan Pedagoji 
Üniversitesi'nde falklor dersleri vennektedir. Eserlerinden bazılan şunlardır: 

Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatından Hususi Kurs, Bakü l975;Azerbaycan 
Klasik Aşık Yaradzczlzğz, Bakü l982;Azerbaycan Aşık Edebiyatı, Bakü 1983; 
Aşık Şe 'ri Növleri, Bakü l987;Bayatzlar, Bakü 1991; Nevruz Merasimi ve Mey
dan Temaşaları, Bakü 1991; Aşık Ali Şiirler, Bakü 1982; Üstat Aşık/ar, Bakü 
1983; Halkımızın Deyimleri Duyum/arz, Bakü 1986 ... 

Akman: Hocam, Sovyetler Birliği devrinde Azerbaycan' da yapılan falklor 
araştınnaları ve hükümetin folklora bakışı hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 

Hekimov: Şimdi gerçekten çok ilginç bir soruyla karşılaştım. Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nden önce Sovyetler Birliği devrinde benim çalıştığım saha, yani 
folklorla ilgili sürekli parti ve devlet kararları alınmıştır. Bu kararlar folklonm 
toplanması, neşri, telkiki tarihi meseleleri ile ilgilidir. Böyle gözel bir niyelin 

1 Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Öğr. Görv. 
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karşısında bir de kötü niyet vardı. O kötü niyet neydi? O kötü niyet şundan iba
retti ki biz, o devirde hakikati olduğu gibi diyemiyorduk. Çünkü 1937 yıllannda 
meydana gelen hadiseler vardır ki o yıllar tutuklıiluk yılları, Sibir'e sürgün 
yılları idi. O vakit Panislamist, Pantürkİst damgası vururdular ve onları da 15 
dakika içinde muhakeme eyleyip sürerlerdi. Onun korkusundan da biz bir şey 
yapamazdık. Mesela bir düğün olduğu zaman o düğünün sahibi, baba, ana, gelin, 
damat bir kenarda bütün parti üyelerinin başta Lenin, Stalin ve diğerlerinin sağ
lığına kadeh kaldırırlardı. Artık bu gelenek haline gelmişti. Bize bunu böyle 
yapacaksınız diyen olmazdı, fakat bunlar yapılmadığı zaman Allah göstermesin, 
düğünde partiyayı, devleti unutmuşlar diye damgalanırdık. Anlıyorsun değil mi? 

Şimdi yaşanmış bir olayı anlatayım. Bizim Kazak kasabasının Kemerli kö
yünde Süleyman adında bir kişi vardı. Ambar memuru idi. Bir düğün sırasında 
tüm parti mensuplarının sağlığına kadeh kaldırırken sıra buna geldi. Şimdi par
tinin üyelerinden kim kaldı ki onun sağlığına da sen kadeh kaldır, dediler. Bu 
da durur der ki "Yoldaşlar! Bir büyük yoldaş kaldı ki o da yoldaş Voroşil'dir." 
Voroşilov demeyip, soyadını tahrip ettiği gerekçesiyle o kişiyi Sibir'e sürdüler. 
Japon harbinden sonra elleri kesik olarak geldi. O devirde partiya ve devleti 
tahrip etmek mümkün değildir. 

Akman: Hocam, Sovyetler Birliği devrinde toplanılan halk edebiyatı ınal
zernelerinin neşri nasıl oluyordu? 

Hekimov: Sovyetler Birliği devrinde pek çok şifahi halk edebiyatı ınalzerne
si toplandı. Mesela bizim beş ciltlik destanlarıınız çıktı. Ama o destaniara dik
katle baksanız o destanlarda Allah, peygamber, din sözleri yoktur. Çünkü kendi
leri o sözleri oralardan çıkartmamızı istiyorlardı. Eğer çıkarlmazsak kitap 
basılmıyordu. Kitabın hasılınası için biz onları çıkartmaya mecbur kalıyorduk. 
Yani bir çeşit bizi imansızlaştırdılar, dinsizleştirdiler. 1930'lardan 1960'lara 
kadar bizim nağıllarımız (ınasallanmız), efsane ve esatiderimiz neşredilmemiş
tir. Çünkü bunların içerisinde hep Allah, peygamber sözleri vardı. Bu şekilde 
yayınlanması mümkün değildi. Biz de onları çıkarttıktan sonra neşrettik. 

Akman: Hocam, Sovyetlerin kurulduğu ilk yıllarda, yani !920'li yıllarda 
komünist partisinin ve hükümetin Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetierinin 
folklorıına karşı çok yakın bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Sizce bunun sebebi 
nedir, neden bu kadar folklorla meşgul oldular? 

Hekimov: Marks'ın bir sözü vardır: "Yunan milli medeniyetinin esası Yu
nan efsalıe ve esatirierine dayanır." Rus M bilirdi ki bir halkı esir eylemek için 
onun folklorıınu toplu öğrenmek lazımdır. Çünkü orda onun adet ve ananesi, 
psikolojisi, felsefesi vardır. Ona göre de bizi tanımak için halk edebiyatı malze
melerimizin toplanmasına, neşrine yardımcı oluyorlardı. Fakat bunların yayınla
nabilmesi için Allah, peygamber gibi dini sözlerin çıkartılması gerekiyordu. 
Gerçekten o yıllarda pek çok halk edebiyatı malzememiz toplanılınış ve yayın
lanmıştır. Fakat bu folklor malzemelerini toplayan folklorcuların hemen hepsi 
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1940'\ı yıllarda ya öldürülmüş ya da Sibir'e sürülmüştür. Bunlardan bazıları 
Huluflu, Zeynallı, Emin Abid, Himmet Elizade' dir. Hatta bir folklorcumuz 
vardı ki fikirlerini değiştirmediği için ayaklarına taş bağlanarak Hazar denizine 
atıldı. 

Rusların fikri şuydu ki, biz bu halkın adetlerini öğrenelim. Napolyon doğu 
seferine çıkınca askerlerine demişti ki, o halkın dinine hürmet edin; o halkın 
kızlarıyla evlenin. Rus da bilirdi ki o halkın ananesini iyi bilse mevcut durumu
nu, devletini korumasım iyi bilir. 1923'ten 1929'a kadar Arap, Latin ve Kiril 
alfabesini kullandık. 1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesini kullandık. 1940 
yılında verilen bir emirle bir gece içinde Kiril alfabesine geçtik. Artık dede toru
nunun, torun dedesinin yazdıklarını okuyamaz olmuştu. Bu durumu bunlar gör
dü ki Türklerin yaratılışında, psikolojisinde itiraz yoktur. Biz mülayim bir hal
kız. Bu gibi faaliyetlerle bizi adet ve ananelerimizden vazgeçirdiler. Onların da 
aradığı buydu zaten. 

Akman: Hocarn, Sovyetler Birliği'nin kurulduğu ilk yıllarda aşıklarada mü
him bir hürmet gösterilmiş ve onlar sürekli itibar görmüşlerdir. Sizce bunun 
sebebi nedir? 

Hekimov: Bilirsiniz aşıklar çok amaçlı sanatçılardır. Bunlar hem çalar, hem 
okur, hem yazar hem de artistdirler. Bunun için partiye onlara sürekli tebliğ 
vazifesi verdi. Onların Kızı]Ordu'dan, Lenin'den, Stalin'den, Puşkin'den yaz
malarını istediler. Aşıklara partinin önemli isimlerinin doğum ve ölüm yıl dö
nümlerini geçirmek için şiirler yazmasını sipariş verdiler. Onlar da buna göre 
yazarlardı. Aslında bu yazılanlar aşık şiiri değildir. Aşığın şiiri güzelleme olur, 
tecnis olur. (Burada hoca, bir dörtlük güzelierne ve tecnis okur) Gördüğün gibi 
şiirdeki akıcılığa bak. Aşığa öyle siparişler verirlerdi ki onlar da tebligatçı gibi 
olurdu. Fakat partinin ve hükümetin siparişini kabul etmeyen aşıklar da vardı. 
Bunlardan biri Azaflı Mikail' dir. O siparişleri ve tebliği kabul etmediği için çok 
çile çekıniştir. Bir diğeri deMezahir Borsonlu'dur. Onun iki dörtlüğü çok ilginç
tir: 

628 

Başımızda matal papak 

Elimizde zoğal çomak 

Ak şalvarda gara yamak 

Komünizme gedirik biz 

Elimizde gara dike 

Belirnizi büke büke 

Birbirimizi ite i te 

Komüoizme gedirik biz 
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Akman: Hocam o devirde mill! bayramlarınızı mesela Nevruz bayramını ra
hat kutlama imkanınız var mıydı? 

Hekimov: Nevruz bayramında söylenen tekerlernelerin içerisinde din ve mil
liyetle ilgili kelimelerin geçmemesi lazımdı. Bu tür tekerlernelere izin 
vermezlerdi. Ancak biz bunları gizlice yapardık. Rusların dağılmaya başladığı 
son zamanlarda yavaş yavaş bu tür şeyler serbest olmaya başladı. Fakat SO'li 
60'1ı yıllarda bunlar imkaiısızdı. Ancak son zamanlarda rahat oldu. Merkezi 
Komite' de bulunan Gnrbanov üçüncü katip olduğu zaman bizi, folkloristleri bir 
yere topladı ve "siz bayramınızı geçirin bunda dine ait bir şey yoktur. Bu yeni 
yıl karşılamasıdır" dedi ve ondan sonra biz daha rahat olduk. 

Akman: Hocam, o yıllarda pek çok festivaller düzenlenmiştir. Festivalierin 
bu kadar çok olmasının sebebi sizce nedir? 

Hekimov: Festivalierin sebebi, evvela Ruslar bütün cumhuriyetierin hatırını 
alınak için bu festivaleri, pamuk festivali, ekin festivali, askere gönderme bay
ramı gibi çeşit çeşit bayramları ve festivalleri yaparlardı. Moskova' da dekada 
yani ''on günlükler" düzenlenirdi. Azerbaycan'nın bütün geliri, ürünleri Mosko- . 
va'ya bu on giinlükler için. gönderilirdi. Bu bayranı günlerinde Azerbaycan'da 
satılan malların fiyatı Moskova'da daha ucuza satılırdı. Burdaki amaç, Mosko
va'ya gelen halkların Moskova'nın bolluğunu, ucuzluğunu görmelerini sağla
mak ve sahte hürmet kazamnaktı. 

Akman: Hocam, yukarıda biriız düğünlerden bahsettik. Şimdide ölüm adet
lerinin komünizmden nasıl etkilendiği üzerinde dnra!ım •. 

Hekimov: "Düğünler özellikle komsomol düğünleri yapı!ırdı. Parti, pamuk 
topiama, ekin toplama yarışmaları düzenler, bu yarışmalarda birinci gelen kız ve 
erkeğin düğününü kendisi yapardı. Bu devirde gençler ailelerinden habersiz 
festivallerde görüşüp sevişirlerdi. Böylelikle amaç Türk adet ve geleneklerini 
yok etmekti. 

Ölüm olduğu zaman hoca çağınlması yasaklı. Fakat ikinci dünya savaşından 
sonra biraz azadık geldi. Özellikle Kur'an okumak, kurban kesmek, oruç tutmak 
yasaklı. Sünnet de yasaktı. Biz bunları el altından yapardık." 

Hiçbir zaman Rus'ları içine sindirememiş, komünizmi benimseyememiş 
Mürsel hoca, Peder Yusuf adında bir halk bilgesinin komünizmi ve devrin ada
letsizliklerini anlatan fıkralarını ve özlü sözlerini bir kitapta yayımlamıştır? . 

Peder Yusuf 1918 yılında Azerbaycan'da doğmuş, ikinci Dünya Savaşı'na 
katılmış ve savaştaki başarılarıyla Sovyet hükümetinden altın madalya almıştır. 
Son derece milliyetçi olan Peder Yusufhala hayattadır. O, Azerbaycan'da söy
leriilen ata sözlerini değiştirerek onları Sovyet devrinde yaşamnış olaylarla bağ-

2 Mürsel Hekimov, Padar Yusifin Meze/i-Mezem/eri, Bakü, 2000. 
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daştırarak yeniden kurmuştur. Şimdi Peder Yusuf un bu sözlerini ve değiştirdiği 
ata sözlerini Hekimov'un hazırladığı kitabından naklen veriyoruz. 

Rus'a el bağlayan el abasına sel bağlar. 

Rus'tan keramet gözleme, gararnat gözle. 

Rus'a erk eyleyen(Rus'u dost bilen), el-abasını terk eyler. 

Türk'ten er oğlu olur, Rus'tan şer oğlu. 

Gavur hara, abır hara. (Abır: marifet, beceri) 

Yetmiş yıl halkı sayan çok, doydum deyen yok. 

Rus'tan mecal gözleme, ecel gözle. 

Rus geldi din iman öldü. 

Sovyetler kuruldu, bütün işler duruldu . 

. ivan geldi, iman, inam (inanç) öldü. 

Ne Rus'tan dost tut, ne de ömür boyu yas tut. 

Abat kent tütsüsünden bellidir. (Eğer komünistlerle kör komşular koysalar.) 

Abanın kıymeti yağınurda belli olur. (Eğer üzerinde aba varsa.) 

Abır nerde, bin bereket de arda. (Eğer komünistler abır, bin bereket bıraktı
larsa) 

Abırını yemiş, hayasım beline bağlamış. (Kolhoz savboz müdürleri, 
ambardarlan) 

Avazın yahşı gelir, okuduğun Kur'an olsa.(Eğer Kur'anı doğru dürüst oku
ınayı beceren molla bulunursa) 

Ağa ne bilir orak nedir.(Ama iyi bilir ki, yemek içmek, arak nedir) 

Ağaç gölgesiz olmaz. (Eğer kolboz başkanının gösterişi ile pamuk tarlası i
çin dibinden kesmediyse.) 

Akıllı, mecliste yüksekten konuşmaz. (Eğer vazifeli komünistse konuşur, he
le göz bile çıkartır.) 

Adam adamı bir defa aldatır.(Komünistler ise halkı 70 yıl aldattılar.) 

Adamın ayağından çeken çok olur, kolundan çeken az. (70 yılda komünist-
lerden kalan adet ananedir.) 

Ağrı geçip gider, adet gitmez. (Eğer adet kaldıysa.) 

Al da giyse yaraşır, şal da. (Eğer al-şal mağazalarda bulunsa.) 

Allab göriir kim kimi dövüyor. (Ama dövüleni, yanında duran polis 
görmüyor.) 

Ana h~lo Tanrı hakkı. (Eğer eviatta iman-inam varsa olur.) 

630 54 



SA YI 493-494 EyüpAKMAN YILXLll 

Araba ile tavşan tutar. (Sovyet hükümetinin 70 yıllık iş usulü.) 

Akar su temiz olur. (Eğer fabrika rehberleri insaflı olsalar.) 

Bal tutan parmak yalar. (Eğer çiftlik müdürü ve başkandan artsa.) 

Bir eli yağda, bir eli balda. (Kolhoz başkanının avradı.) 

Bir koyundan sürü olmaz. (Sosyalizm yarışına girsen olur.) 

Bir nefer işler,on biri dişler. (Kolhozcu işler, başkan, muhasip, ambardar, 
dişler.) 

Dini olmayanın ne imanı var, ne inarnı. (70 yılın ateist Sovyet komünistleri.) 

Diriye hay vermez, ölüye pay. (İmansız insafsız mollalar.) 

Sohbetimizi bitirdikten sonra Mürsel Hekimov'un birkaç isteğini de burada 
vermek istiyoruz. Mürsel Hekimov, özellikle falklor sahasında Türkiye ile A
zerbaycan folklorcularının birbirleriyle ilişkilerinin zayıf olmasından şikayetçi
dir. ilişkilerin geliştirilmesi için her iki ülke fo lk! or araştırıcılarının bir birleriyle 
sürekli görüş alış verişinde bulunmalarını temenni etmektedir. Bu gün Azerbay
can'da Azeriler kendilerini Türk değil de Azeri olarak adlandırmaktadırlar. 
Mürsel Hekiınov: "Dilimiz bir, dinimiz birdir. Azerbaycan diye bir millet yok, 
bu sadece toprak adıdır. Eğer gidiş geliş olsaydı bu böyle olmazdı." demektedir. 
Gerçekten de hoca haklıdır. Bu gün Azerbaycan sokaklarında gezerken "Türkiye 
döneri" yerine "Türk döneri" levhalarını görürsek hocaya bir kez daha hak ver
miş oluruz. 

Buradan son olarak Prof. Dr. Mürsel Hekimov'un kendisini tanıyaniara se
lamını da iletmek istiyorum. Hocanın, şu an burada ismini sayamayacağımız, 
kendisini tanıyan, pek çok Türkiyeli ilim adarnma selamı ve hürmetleri vardır. 
Prof. Dr. Mürsel Hekimov'a Azerbaycan'a gelen Türkiye'li vatandaşiara ve 
özellikle de bana yapmış olduğu yardımlarından dolayı teşekkür ediyor, kendisi
ne Allah'tan uzun ömür diliyorum. 

/ 
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