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«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA RƏNG «DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA RƏNG 
BİLDİRƏN SÖZLƏRBİLDİRƏN SÖZLƏR

XÜLASƏXÜLASƏ
Məqalədə  «Dədə Qorqud kitabı»nda mövcud olan rəng bildirən söz lərin simvo-

likasına nəzər salınmışdır. Aparılan araşdırmalar zamanı «Dədə Qorqud kitabı»ndakı
rəng bildirən sözlərin yalnız rəng bildirmə kimi mə`na çalarlarına deyil, həmçinin
onların ifadə etdiyi digər semantik yozumlara da açıqlama gətirilmişdir.

Açar sözlər: «Dədə Qorqud kitabı», qara rəng, ağ rəng, boz rəng, ala rəng

THE WORDS DENOTING COLOUR IN THE WORDS DENOTING COLOUR IN “THE BOOK “THE BOOK 
OF DEDE GORGUD”OF DEDE GORGUD”

SUMMARY
The article is dedicated to the symbolism of words denoting colour in “The book of

Dede Gorgud”. In the proses of investigation not only the meaning features of the words
denoting clolour in “The book of Dede Gorgud”, but also their semantics features are
seen obviewly.

Key words: “The book of Dede Gorgud”, a black colour, a ühite colour, a grey
colour, a multicolored

СЛОВА ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЦВЕТ В “КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТ”
РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены символика слов, обозначающих цвет. В процессе иссле -
дований дана комментария разьяснение не только смысловые оттенки слов, обоз -
начающих цвет в “Книге Деде Коркут”а, но так же различным семантическим зна -
чениям, выражаюшимы данными словама.
Ключевые слова: “Книга Деде Коркут”, черный цвет, белый цвет, серый цвет,

алый цвет
Məsələnin qoyuluşu. Qədim xalqlarda mürəkkəb rəng işarəsi sistemi

mövcud olmuşdur. Be lə ki, dünya ölkələrinin adlarına müxtəlif rənglər,
dini təsəvvürlər və təbi ət elementlərinin rəmzi işarələri əlavə edilirdi.
Kosmoqonik işarələr üçün müxtəlif xalqlarda və müxtəlif zamanlarda bir-
birindən fərqlənən rəng rəmzlərindən istifadə edilmişdir.

Türk qəbilələri və xalqlarının, yaşayış məskənlərinin, qədim nağıl qəh -
rə manlarının adlarında rəng işarələrin dən istifadə edilməsi xeyli vaxt dır ki,
müxtəlif ölkə tədqiqatçılarının diqqət mərkəzindədir. K.Abdulla yazır: «Bu
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gün «Dədə Qorqudı» dastanları haqqında yalnız ədəbi – bədii abidə kimi
danışmaq qətiyyən kifayət etmir» (2, 11). Dastanın mətnini dərindən öy rən -
dikcə belə bir əminlik yaranır ki, bu nəinki «bizim daxili mə’nəvi alə mi -
mizin yaranması və formalaşması üçün təkan olmuş» (2, 11), həm də təsvir
etdiyi cəmiyyətin, onun hüquqi və mə’nəvi-fəlsəfi sisteminin daxili quru-
luşunu müəyyən etmişdir. Əgər dastanı çoxəhatəli bir sistem kimi nəzərdən
keçir sək, görərik ki, rəng işarələri bu sistemin mühüm elementlərindən biri
kimi çıxış edir və bunlar bu möhtəşəm əsərin süjeti ilə bağlı bir çox məqam-
ların bütöv bir tam kimi qavranması üçün əsaslı zəmindir.

Gecə və gündüz, işıq və kölgə, ağ və qara. Bu bir-birinə əks qütblər
insan həyatında və ümumiyyətlə, təbiətdə mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Rəssam üçün ağ və qara rənglər işıq və kölgəni göstərmək üçün daha güc -
lü ifadə vasitəsidir. Ağ və qara demək olar ki, bütün hallarda bir-birinin
əksidir, ancaq onların arasında boz çalarların sahələri və bütün xro matik
rənglərin cərgələri yerləşir.

«Dədə Qorqud kitabı»nda bu əsas rəng işarələri həm həqiqi, həm də
məcazi mə’nada işlədilmişdir.

«Dədə Qorqud kitabı»nda qara rəng işarəsindən daha çox istifadə edi -
lir. Bu sifətin birbaşa nominativ-həqiqi mə’nasından – gözlərin, bığ ların,
saqqalın təsviri üçün daha çox istifadə edildiyinin şahidi oluruq: qa ra
gözlər, qara bığlar. Misallara diqqət edək:

Şökli Məlik, qara gözlü qızın varsa, gətür Qazana ver! (D 59); Qara
qıyma gözləri qan-yaş doldu (D 106); Qara qıyma gözlərin çöngəlməsəy-
di, «Ağam Beyrək» deyəydim, ozan sana! (D 106); qara gözlü kafir qızın
mən aluram (D 124); Qara gözdən acı yaşın dökdürdünmi? (D 136); Qara
ğözlü qız qardaşumı ağlatmağıl! (D 143); …Qara bığın yeddi yerə ən sə -
sində dügən Qazan qardışı… (D 150); …Qara saqallu yigitlərin canın çoğ
almışam (D 158) və s.

Həmçinin qara sifətinin qara baş birləşməsindəki daimi epitet kimi
işləndiyini də qeyd etmək olar. Mə’lumdur ki, epitetin əsas cəhətlərindən
biri onun çoxmə’nalı, məsələn, bədən üzvlərini ifadə edən sözlərdə işlə -
dilməsidir. Belə ki, Dastanda da qara baş birləşməsi müxtəlif qəhrəman-
lar tərəfindən müxtəlif vəziyyətlərdə işlədilir.

Misallara diqqət edək:
Qara başım qurban olsun bu gün sana! (D 25); Qara başım qurban

olsun, oğlum sana! (D 27); Qara başım qurban olsun qurdum sana! (D
46); Qara başım götürdüm, sana gəldim. Qara başın sədəqəsi, yigit, mə -
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dəd mana! (D 71); qara başım qurban olsun bu gün sana! – dedi (D 103);
Qara başım qurban olsun, ağam, sana! – dedi (D 124); Qara başım qurban
olsun, babam, sana! – dedi (D 124); qara başına düşəndə gərəklü dür, –
dedi (D 130); Qara başım qarışı tutsun, qazan səni! (D 140); Qara başım
qurban olsun sana, gəlincigüm! – dedi (D 188); Qara başı bulandı, bundu
qaldı (D 160), Qara başım qurban olsun, gəlin, sana! (D 194); Qara başım
qurban olsun, ağam, sana! – dedi (D 241); Qara başım qurban olsun, kafir,
sana! – dedi (D 268); Qara başım qurban olsun bu gün sana! – dedi (D
269) və s.

Eposda tez-tez qara bağrın sarsılubdur ifadəsinə də təsadüf etmək
müm  kündür ki, bu da qəhrəmanların psixoemosional vəziyyətlərini ifadə
edir. Misallara diqqət edək:

Qara bağrın sarsılubdur? (D 102); Qara bağrı sarsıldı, düm yürəgi oy -
naldı (D 135); Qara bağrı sarsıldı. Düm yürəgi oynaldı (D 140) və s.

Bu halda qara sifəti rəng kimi qavranmır. Hər iki söz yeni anlayışı ifa -
də etmək üçün birləşir.

Kifayət qədər tez-tez qara sifəti heyvanların növünü göstərmək üçün
işlədilir: qara inək, qara eşək, qara buğa, qara dəvə, qara donuz və s.

…Qara qoyun yaxnısından önümə gətürdilər (D 13); «Buğa, buğa!»
dedikləri qara inək buzağısı degilmidir? (D 181); Qara buğa gəldügində
xurd-xaş eyldin (D 186); Qara eşək başına üyan ursan, qatır olmaz (D 3);
Qarıcıq anan qara dəvə boynında asılu keçdi (D 47); …Qara dəvə ən -
səmdən qavrar gördüm. Qarğu kibi saçım uzanır gördüm, uzanuban gözü-
mi örtər gördüm. Biləgimdən on barmağımı qanda gördüm (D 43); Qara
donuz ətindən yaxnı yedirdin doyamadın (D 100) və s.

Dastanın qəhrəmanlarının geyimində də tez-tez qara rəngə təsadüf
edilir. Misallara diqqət edək:

Qara donlu dərvişlərə nəzirlər verdim (D 24); Qara tonlu, azğun dinlü
kafirlərə bir oğul aldırdınsa, degil mana! (D 25); Qara donlu kafirə at
dəpərəm (D 210); Səni bilən bəg oğulları ağ çıqardı, qara geydi (D 146);
Yedi qız qardaşı ağ çıxardılar, qara donlar geydilər (D 92) və s.

Hərçənd burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, eposda qara paltarları
ya matəm mərasimlərində, ya da mənfi qəhrəmanlar geyinir. Artıq burada
qara rəng işarəsinin həqiqi mə’nada işlədilməsi ilə deyil, onun potensial
«pis, qəmgin, xoşagəlməz, nəhs» sxemi əsasında mə’nalandırılmış rəmzi
ifadəsi ilə qarşılaşırıq ki, bu da öz başlanğıcını qara rəngin qavranmasını
müşayiət edən assosiativ təsəvvürdən irəli gəlir.
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Ola bilər ki, qara sözünün yuxularla bağlılığı da qara rəngin məhz bu
assosiativ qavranmasından irəli gəlir. Dastanın qəhrəmanları, bir qayda
olaraq, pis hadisələri yuxuda görürlər. Aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək:

«Bilürmisin, qarındaşım Qaragünə, düşimdə nə görindi? Qara qayğulu
vaqiə gördüm, yumruğumda talbınan şahin bənim quşumi alur gördüm,
gögdən ildırım ağ-ban evim üzərinə şaqir gördüm. Düm qara pusarıq
ordumun üzərinə tökilür gördüm, qubuz qutlar evimi dələr gördüm, qara
dəvə ənsəmdən qarvar gördüm, qarğa kibi qara saçım uzanır gördüm, uza -
nuban gözümü örtər gördüm, biləgimdən on barmağımı qanda gör düm.
Necə kim bu düşi gördüm, şundan bəri ağlım-ussum dərə bilmən. Xanım
qardaş, mənim bu düşümi yorğıl mana» – dedi.

Qaragünə aydır: «Qara bulut dedigin sənin dövlətindir. Qar ilə yağmır
didigin ləşkərindir. Saç qayğudur. Qan qaradır. Qalansın yora bilmən,
Allah yorsun!» – dedi (D 43, 44).

Qaracıq Çoban da düşmənin hücumunu yuxuda görür. Aşağıdakı
nümunəyə diqqət yetirək:

«Gecə yatırkən Qaracıq çoban qara qayğulu vaqiə gördi. Vaqiəsindən
sərmərdi Uru durdı. Qıyan güci, Dəmir güci – bu iki qardaşı yanına aldı,
ağılın qapusını bərkitdi. Üç yerdə dəpə kibi daş yığdı, ala qolu sapanın
əlinə aldı» (D 39).

Qara sifətinin <böyük>, <uca>, <uzun>: qara dağ – böyük, uca dağ;
qara Dərvənd – böyük Dərbənd; qara dəniz – böyük dəniz; qara evlər –
böyük evlər; qara dırnaq – uzun dırnaq mə’nalarında işlədilməsi də çox
maraqlıdır:

Misallara diqqət edək:
Bir yigidün qara dağ yumrısınca malı olsa, yığar-dərər tələb eylər.

Nəsibindən artuğın yiyə bilməz (D 3); Yerlü qara dağların yıqılmasun (D
170); Qara dağım yüksəgi oğul! (D 141); Bu yanadan dəxi bazırganlar
gəlübəni Qara Dərvənd ağzına qonmışlardı (D 70); Qara dəniz kibi
yayqanıb gələn kafirin ləşkəridir (D 128); Qonuğı gəlməyən qara evlər
yıyılsa, yeg! (D 4); Qara dırnaq ağ yüzümə çalayınmı? (D 139); Qara
əvrən qopdı Dəpəgöz, Ərş yüzində çevirdim, alınmadım. Basat! Qara
qaplan qopdı Dəpəgöz (D 224) və s.

Əlamətin tə’sirinin gücləndirilməsi də qara sifətinin təkrarı ilə ya ra -
dılır:

Qara-qara dağlardan xəbər Aşa (D 186); Qara-qara dağlarda çevirdim,
alımadım, Basat! (D 224); Qara-qara dənizlərin gimisi ağac! (D 55)
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Qara epiteti qəhrəmanın atına və silahına da şamil edilir:
qara ayqur «güclü ayğır»: Qara ayğırın dartdırdı, bütün bindi (D 148);

qara qılıc – böyük qılınc: Qara qılıcın siyirdi, əlinə aldı (D 159); qara
qılıcın sal boynuma, kəs başım (D 277);

qara polat «möhkəm polad» (türk eposu üzrə məşhur mütəxəssis Salik
Gökyay qara polad söz birləşməsini «qara selik iyi çelik, kırılmaz çelik»
<möhkəm polad>) (5, 163) kimi izah edir: qara polat uz qılıcı çalmayın-
ca qırım dönməz (D 4); Qara polat uz qılıcum əlümə alayınmı? (D 14);
Qara polat uz qılıcın vergil mana (D 49); Qara polat uz qılıcım saqlardım
bu gün içün (D 129); Qara polad uz qılıcdan qayıtmayan, Ağca tozlu qatı
yaydan dərsinməyən (D 184); Qara polat uz qılıcım dartmayınca… (D
232); Qara polat uz qılıcın mana verdi (D 246); Qara polad uz qılıcı gödək
oğlan (D 247); Qara polat uz qılıcum qının doğrar (D 248) və s.

Qara rəng işarəsindən həmçinin mürəkkəb sözlərin və xüsusi adların –
toponim və antroponimlərin birinci hissəsi kimi də istifadə edilir:

Qaraquş, Qara Tükən Malik, Qaragünə, Qara Budaq, Qaradərə, Qara -
qucda Qazılıq at. Misallara diqqət edək:

Çaya başqa çalımlu. Çal qaraquş ərdəmlü, bir gözəl yaxşı yigit oldu (D
70); Qaragünə aydır: «Qara bulut sənin dövlətidir…» (D 43); Qaragünə
oqlu qara budaq çapar yetli (D 61); Qaraqucda Qazılıq at bundan keçdi (D
139); Qara dərə ağzında Qadir verən qara buğa dərisindən beşigini yapuğı
olan… (D 149); Sağ tərəfdə Qara Tükən Malikə Qıyan Selcük oqlu Dəli
Dondar qarşu gəldi (D 64) və s.

Burada qeyd etmək lazımdır ki, A.Cəfəroğlunun fikrincə, qara epiteti
bu eposun xüsusi adlarında igidlik və güc rəmzidir (5, 163).

Gördüyümüz kimi, qara rəng işarəsinin semantikasında kifayət qədər
müxtəlif mə’nalar mövcuddur. Ola bilsin ki, qara sözündəki mə’naların
ge nişliyi tarixi inkişaf prosesində mə’lum semantika ümumiliyinin də
tə’si ri altında eyni forma almış semantika kontominasiyaların nəticəsidir
(5. 161).

«Dədə Qorqud» dastanında ağ rəng işarəsindən də kifayət qədər geniş
istifadə edilir. Daha çox realiyaların rəng xarakteristikasından istifadə
edilir ki, bunların nominasiyaları aşağıdakı leksik-semantik qruplara daxil
edilmişdir:

bitki aləmi, landşaft və relyef: Ağ qovağın budağından yığayuban
keçmişsən (D 110);

təbiət hadisələri: Ağ yıldırım olup olup şaqıyayım (D 147).
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tikililər: ağ çadır dikdilər (D 178).
Ağ sifəti daha tez-tez dəri rənginin (bədənin müxtəlif hissələrinin)

təsvirində işlədilir. Ən müxtəlif birləşmələrə təsadüf etmək olar: ağ əllər,
ağ ət, ağ yız, ağ alın və s.

Misallara diqqət edək:
Ağ əllərin ardıma bağladılar, qıl siçim boynuma taydılar, ağ ətindən

qan çıxınca dögdilər (D 30); Ağ əllərin ardına baqladılar (D 30); Ağ yüz -
lü, ala gözlü gəlinlər gədərsə, bənim gedər (D 32); ağ alnunda beş kəlmə
dua qılduq, qəbul olsun! (D 66); Acı darnıq ağ yuzinə aldı-çaldı (D 91);
Ağ alnın yerə qodu (D 132); Qıl orquan ağ boynuna taqdılar (D 134); Ağ
ətindən qan çıqınca döqdilər (D 134); Ağ əllərin qarusından bağlatdınmı?
(D 136); Ağ alnunda beş kəlmə dua qıldıq, qəbul olsun! (D 154) və s.

Ağ sifətinin həmçinin ağ birçəklü, ağ saqallu birləşmələrində epitet
qis mində işlədilməsini də qeyd etmək olar ki, bunlar yaşca özündən bö -
yüyə hörməti göstərir. Misallara diqqət edək:

Ağ birçəklü, izzətlü canım ana! (D 28); Ağ saqallu qocalar sənin
gedərsə… (D 34); Ağ birçəklü anan yeri behişt olsun! Ağ saqallu baban
yeri uçmaq olsun! Ağ birçəkli ana yeri behişt olsun! (D 66); Ağ birçəklü
anası buldur-buldur ağladı, gözinin yaşın dökdi, acı dırnaq ağ yüzinə aldı-
çaldı (D 91); Ağ saqallu babamı, ağ birçəklü anamı sorar olsam, sağmı,
aqrış (D 95); Ağ saqallu atanı, ağ birçəklü anamı sorar olsam, sağmı,
aqrış? (D 95); Ağ saqallu atanı, ağ birçəklü ananı sorar olsan, sağdır
Bamsı! (D 96); Ağ saqallı baban yeri uçmaq olsun! Ağ birçəklü anan yeri
behişt olsun! (D 122); Ağ saqallu baban yanına vardın, san vermədi. Ağ
birçəklü anan yanına vardın, san vermədi (D 166); Ağ saqaddu Dədə
Qorqutdan ögüt aldım (D 206) və s.

Burada Veselovskinin ardınca «epitetin daşlaşlaşması və ya ümu-
miləşdirilməsi» haqqında demək olar (4, 66).

Bir çox hallarda ağ sifəti də heyvanların rəngini göstərmək üçün işlə dilir.
Misallara diqqət edək: 
Ağ bədəvisin çəkdirdi (D 37); Ağ qoyunlar gəlüb çevrəsində yatduğı

su, Ordumun xəbərin bilürmisin, degil mana (D 45); Ağ ayılda ağca qo -
yun sorar olsam, şülən kimün? (D 103) və s.

Ağ rəng işarəsindən eposun qəhrəmanlarının paltarlarının təsvirində də
istifadə edilir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, ağ və qara bir-birinə zidd
münasibətə daxil olur: qara paltar matəmi, ağ isə həyatı təmsil edir:

Baniçiçək qaralar qeydi, ağqaftanını çıxardı (D 92); Bunu eşidüb
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Qıyan Selcük oğlu Dəlü Dondar ağ çaxarıb, qara geydi. Beyrəgin yarü
yoldaşları agı çıxarıb, qaralar geydilər (D 92); Ağ çıxarıb, qara geydilər
(D 94); Qaza bənzər qızı-gəlini ağ çıqarmış qara geymiş (D 97) və s.

Bu nümunələrdə ağ və qara sifətlərinin mə’nalarını insanın daxili
vəziyyətini göstərən rəngi özündə ehtiva edən sinkretik şəkildə təsəvvür
edirik.

Həyat (ağ) – ölüm (qara) qarşıdurması digər misallarda da özünü gös -
tərir: ağ otaq – qara otaq:

Ağ otağı qoyuban qara otağa girən qızlar! Ağ çıxarıb qara geyən qız -
lar! (D 105).

Qara sifətinə məxsus geniş mə’na çaları ağ sifətində də müşahidə
edilir. Dastanda tək-tək hallarda ağ rəng işarəsi dəm də <uca> - ağ mey-
dan – uca meydan mə’nalarında çıxış edir:

Bayındır xanın ağ meydanında bu oğlan cəng etmişdür (D 18).
Ağ sifətinin rəmzi mə’nalarına həm də sunqur quşu ifadəsindəki mə’ -

nanı da aid etmək olar:

Ağ sazın aslanda bir köküm var,
Əzçay qurd ənügi erkəgində bir köküm var,
Ağ sunqur quşı erkəgində bir köküm var (D 281).

Göründüyü kimi, türklərin digər totemləri – qaplan, aslan, qurdla ya -
naşı, sunqur quşunun da adı çəkilir və onun ağ rəngdə olduğu qeyd edilir.

«Dədə Qorqud kitabı»nda boz rəng də öz əksini tapmışdır. Boz rəng ağ
və qara rənglərin qarışığı kimi təsəvvür olunur. Müqayisə et: boz qurd –
sabit söz birləşməsi, «sehirli, totemik canavar semantikası» termin kimi
(3, 117).

Çoxmə’nalı boz sözünün semantik strukturunda məcazi mə’nalara da
rast gəlmək olar. Boz sözü həm təklikdə, həm də müxtəlif şəkilçilər he sa -
bına məcazi zənginləşir (1, 74-76).

Dastanda tez-tez dastanın qəhrəmanlarından birinə – Beyrəyə aid
edilən boz olan birləşməsinə də təsadüf edilir: onun atı da boz rənglidir:
Boz at. Beləliklə, Boz oğlan ifadəsi Boz atlı Beyrək mə’nasında işlədilir:

Bu mə’nada ərənlərin meydanı arslanı, pəhlivanların qaplanı Boz
oğlan yetdi (D 72); Boz oğlan babasının evinə gəldi (D 73).

Boz sözünün bu şəkildə işlədilməsinin əsasında metonomik köçürmə
dayanır:

«Dədə Qorqud kitabı»nda boz rəngin at/ayğır sözləri ilə işlənməsinə
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daha çox rast gəlirik. Məsələn: 
Baybörənin oğlıyçun bir dəniz qulunı boz ayğır aldılar (D 70); Boz

ayğırın çəkdirdi, Beyrək bindi (D 76); Boz atlu Xızır mana gəldi, üç kərrə
yaramı sığadı (D 28); Yigidin gözi bir dəniz quluni boz ayğırı tutdi (D
72); Bunun adı Boz ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun! (D 75); Boz ayğır dəxi
Beyrəgi görüb tanıdı, iki ayağının üzərinə durdu, kişnədi (D 99); Boz
ayğırın belinə binmədimmi? (D 116); Biri Qanturalı. Biri Qaraçəkür və
oğlı Qırqqınuq və Boz ayğırlu Beyrək (D 180); Boz atlu Beyrək at dəpdi,
meydana girdi (D 286) və s.

Dastanda həmçinin Ağboz at birləşməsinə də təsadüf edilir:
Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsün! (D 66); Ağ-boz atlar çapdırır alpan-

lar gördüm (D 206); Ağ boz binübən yortışdılar (D 234); Ol yigidə yet-
dögində ağ-boz atın üzərindən yerə engil! (D 258); Ağ-boz ata binən ol
yigitdir, kimün nəsidir (D 287) və s.

Əgər boz ayğır birləşməsindəki boz sifəti heyvanın rəngini göstərirsə,
ağboz at birləşməsi uğurla eyniləşir və burada xoş xəbər simvolu çıxış
edir (1. 77). Məsələn, Basat Təpəgözü öldürəndə şad xəbəri Oğuza çat-
dırmaq üçün Yüklü Qoca Ağboz ata minirlər.

Boz rəng işarəsindən qəbilə adlarında da istifadə edilir: Üç Oq, Boz Oq
yığnaq olsa, qazan Evin yağmaladardı (D 292).

«Dədə Qorqud kitabı»nda boz rəngi kimi anlanılan çal rəngi işlədilir:
Çaya baqsa çalımlu, çal qaraquş ərdəmlü, bir gözəl yaxşı yigit oldu (D 70).

«Dədə Qorqud kitabı»nda qızıl sözü müasir dildə işləndiyindən fərqli
olaraq, «qırmızı» mə’nasına malik olur. Misallara diqqət edək:

Qızı olan qızıl otağa qondurun (D 10); Qızluyı qızıl otağa…qondurun
(D 12); Bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq, bir yerə qara otaq dikdirmiş
(D 13) və s.

Dilimizdə bu mə’nanın izi «qızıl qan», «Qızıl Meydan», «Qızıl Ordu»
və s. ifadələrdə qalmışdır.

Qızıl sifəti bir neçə dəfə dəvənin dərisinin rəngini təsvir edərkən <qı -
zılı> mə’nasında işlədilir. Məsələn:

Qaytabanda qızıl dəvə sənin gədər (D 33); Qızıl dəvələr gəlüb keçdigi
su… (D 45); Qızıl dəvə gördügində bozlaşdıran… (D 46); Qızıl-qızıl də -
və lər qarıyubdur köşək verməz (D 59); Qızıl dəvələrin qarımışdı, köşək
verdi, axır! (D 117) və s.

Al-qırmızı rənginin həqiqi mə’nası da işlədilir:
Al yanağın dartdı, qarcü kibi qara saçını yoldu (D 91); Doquz qara
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gözli, örmə saçlı, əlləri biləgindən qınalı, parmaqları nigarlı, boğazları
birər qarış kafir qızları al şərabi altun ayağla Qalın Oğuz bəglərinə
gəzdirirlərdi (D 123); Yedi yillıq al şərab içürdilər (D 178); Al duvağım
altındın söy ləmədim (D 198) və s.

Sarı sifətindən əsasən paltar rənginin təsvirində istifadə olunur. Misal -
lara diqqət edək:

Sarı donlu qız eşqinə bir aslandan dönəyimmi? – dedi (D 183); Sarı
donlu Selcan xatun işarət edər görməzmisən? (D 187); Sarı donlu Selcan
xatun köşkdən baqar, Kimsə baqar, eşqlə oda yaqar! (D 187); Sarı donlu
qız eşginə bir «hu» dedi Qanturalı… (D 184); Sarı donlu qız eşqinə bir
«hu!» dedi (D 188) və s.;

Heyvanların rənginin təsvirində:
Sarı yılan soqmadan ağca tənun qalqar-şişər (D 137) həqiqi mə’nada

istifadə edilir.
Sarı rəng işarəsi həmçinin xüsusi adların birinci elementi kimi də işlə -

dilir:
Sarı Qalmaş: Sarı qalmaş Qazan bəgin evi üzərində şəhid oldu (D 38).
Dastanda qonur sifəti yalnız atın rəngini göstərmək üçün işlədilir:
Qonur atlu Qazana «keşiş» deyən bəg Yegnək Turi ayqırına bindi (D

38); Bən Qonur ata qaqaram (D 43) və s.
Dastanda daha tez-tez təsadüf edilən ala gözlü söz birləşməsini xüsusi

qeyd etmək lazımdır. Bu ifadə «Dədə Qorqud kitabı» dastanında həm -
çinin <igid> mə’nasında işlədilir (5, 178). Məsələn:

Ağ yüzlü, ala gözlü gəlinlər gedərsə. Bənim gedər (D 33); xəbəri yoq
ki, alacağı ala gözli qızın otağı olsa gərək (D 76); Ala gözlü gəlin alam
derdim (D 140) və s.

Ala gözlü yigitlərin yanına bindin (D 186); Ala gözlü bəg yigitləri
yanına salmadın (D 208); Ala gözlü qirq yigidi boyına alğıl (D 131); Ala
gözün açğıl, yigit! (D 267) və s.

Ala sifətindən Dastanda <rəngbərəng> mə’nasında istifadə edilir – ala
dağ – əlvan rəngli dağ. Məsələn:

Ala dağda çadırın-otağın dikdi (D 293); Arqu beli, ala dağı avlar idim
(D 200).

Ala sifətinin rəng mə’nası <iri> - ala yorğan – iri yorğan birləş mə lə -
rində də hiss edilmir: Ala yorğan içində səninlə dolaşmadım (D 198).

Nəticə. Beləliklə, «Dədə Qorqud kitabı» dastanında rəng ifadələrinin
təhlili göstərir ki, bu eposda məhz sifətlərin rəng mə’nalarının poetik-sim -
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volik qavranması üstünlük təşkil edir. Bu sifətlərdən həm də onların hə qi -
qi mə’nalarında insanları əhatə edən həyat realiyalarının təsvirində istifa -
də edilmişdir. «Dədə Qorqud kitabı» dastanında rəng qavranması, əsasən,
məkan və assosiativ-simvolik təsəvvürlərlə bağlıdır.
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DİL, YADDAŞ VƏ MƏTN STRUKTURUNDA JANR,DİL, YADDAŞ VƏ MƏTN STRUKTURUNDA JANR,
MOTİV VƏ OBRAZMOTİV VƏ OBRAZ

XÜLASƏ
Məqalə nağıl janrının nəzəri problemlərinə həsr edilmişdir. Hər bir nağılın yaranması

dil-yaddaş-mətn-zaman-söyləyici faktorlarının qarşılıqlı təsirindən asılıdır. Nağıl
mətnlərinin dil, işarə, səs, simvol, mif-dil, formul, funksiya anlayışlarının tətbiqi ilə öy -
rənilməsi bu mətnlərdə motiv, arxetip, model, invariant, janr və obraz problemlərinin
oynadığı rolu görməyə kömək edir, strukturdakı mətnaltı mənanı üzə çıxarır. Bunlar alt
şüurda genetik kodların vasitəsilə mətnə daxil olaraq motiv və obrazlar yaradır.
Dağyunus, Şah Abbas obrazları məhz belə bir struktura malikdir. Onlar tarixdə mənfi
obrazlar olsalar da, təkcə Şah Abbas xalqın yaddaşında müsbət keyfiyyətlər qazanıb
ədalətli hökmdara çevrilmişdir. Məqalədə həmin problemlər məntiqi qanunauyğunluq la -
rın əsasında izah olunur.

Açar sözlər: nağıl, motiv, obraz, struktur

GENRE, MOTIF, AND IMAGE IN THE STRUCTURE OF LANGUAGE,GENRE, MOTIF, AND IMAGE IN THE STRUCTURE OF LANGUAGE,
MEMORY AND TEXTMEMORY AND TEXT

SUMMARY
The article is dedicated to the theoretical problems of the genre of tale. Formation of

tale depends on the mutual impact of the factors of language-memory-text-time-narrator
of tale. Studying of tale texts through application of such definitions as language, sign,
voice, symbol, myth-language, formula, function helps to see in these texts the role of
the problems of motif, archetype, model, invariant, genre and image thus revealing the
implied meaning in the structure.

These factors – genetic codes in the subconsciousness enter into text and create
images. The images of Daghyunus and Shah Abbas have such structure. Although these
are the negative images in the history, only Shah Abbas could become a fair governor
gaining positive merits before the people. These problems are explained in the article on
the basis of the logical regularities.

Keywords: tale, motif, image, structure

ЖАНР, МОТИВ И ОБРАЗ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА, ЖАНР, МОТИВ И ОБРАЗ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА, 
ПАМЯТИ И ТЕКСТАПАМЯТИ И ТЕКСТА

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена теоретическим проблемам жанра сказки. Создание каждой

сказки зависит от взаимного воздействия факторов языка-памяти-текста-времени-
сказочника. Изучение текстов сказки посредством применения таких определений
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как язык, знак, голос, символ, миф-язык, формула, функция помогает увидеть в
этих текстах роли проблем мотива, архетипа, модели, инварианта, жанра и образа,
и выявляет подтекстовое значение в структуре.

Эти факторы – генетические коды в подсознании входят в текст и формируют
образы. Дагюнус, Шах Аббас обладают точно такими структурами. Несмотря на то
что в истории эти образы запомнились как негативные, только Шах Аббас смог
прев ратиться в честного правителя приобретая позитивные качества на глазах на -
рода. Эти проблемы в статье объясняются на основе логических законо мер нос тей.
Ключевые слова: сказка, мотив, образ, структура

Məsələnin qoyuluşu. Nağıl strukturunda mif, model, arxetip, invari-
ant və funksiya münasibətləri bu vaxta qədər tam öyrənilməmişdir. Bu
pro ses nəzəri problem kimi hələ də qarşıda dayanır. Azərbaycan nağılla -
rının tədqiqində bu anlayışlar qarşılıqlı əlaqədə götürülməlidir.
İşin məqsədi. Azərbaycan nağıllarının strukturunun yeni metodun kö -

məyi ilə araşdırılması vacib məsələlərdən biridir. Struktur-semiotik təhlil
vasitəsilə nağılların semantikasının diaxronik və sinxronik isti qa mətdə
inkişafını təyin etmək, üzə çıxarmaq lazımdır. Bu, təd qi qatçıya ye ni nəti -
cə lərə gəlməyə imkan verər.

Hər bir nağılın bədii strukturu dilin ötürücülük, yaddaş və s. funk si yaları
əsasında təşkil olunur. Dilin yaddaş strukturuna hansısa bir informasiyanı
modelləşdirmək xasdır, motiv isə mətnin strukturunda həlledici rol oynayır.

İnsan şüuru formalaşandan bəri onun ətraf mühitlə münasibəti, hiss və
həyəcanı müəyyən çağırışlarla, səsçıxarma ilə müşayiət olunmuşdur. İbti -
dai insanın «dili» müəyyən səslərin simvollaşması ilə xarakterikdir. Bu -
nun nəticəsində onun alt şüurunda formalaşan obrazların ifadə olunması
modelləri də yaranmağa başlamışdır. Beləliklə, ilk insanın təbiətlə qarşı -
lıqlı əlaqəsindən yaranan obrazlar yaddaşda modelləşdirilərək funksion-
allıq kəsb etmişdir. Modelin funksiyası dildə yaranan kiçik «işarə-mətn -
ləri» qorumaq olmuşdur. Dildə və yaddaşda genişlənən səslər, simvollar
bu «kiçik mətnləri» «böyük mətnlərə» çevirir. Bu zaman «kiçik mətn -
lər»dəki kiçik işarəvi motiv, yəni «mətnin» qısa mahiyyəti «böyük mətn -
lərə» transformasiya olunur və sonradan şüurda assosiasiyalar yaradır.

Söyləyicinin yaddaşı ilə dinləyicinin yaddaşı arasında zaman qısadır-
sa, yəni söylənən atributlar auditoriya tərəfindən başa düşülən olursa,
mətn qısa, zaman uzun olursa, yaddaşda mətnin izahının geniş təfərrüatı-
na yol verilir. Strukturun, həcmin və s. formaların mətnin kəmiyyət və
keyfiyyətindən asılılığı zamanın sürətindən asılı olur və birbaşa söyləyici
tərəfindən idarə olunur.
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Şifahi nitqin təbiəti dilin ifadə imkanlarında üzə çıxır. Dil şifahi nitqin
əsas xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Şifahi nitqdə istifadə olunan
obrazlı danışıq dildə özünü büruzə verir və bədiiliyin forma təzahürü ifa -
də zamanı nitqdə aşkar olunur. Şifahi nitqdə motiv, obraz, poetika küll ha -
lında ifadə olunur, nitq vasitəsilə konkretləşir. Məsələn, obrazın dili, poet-
ik dil və s. Deməli, dil şifahi nitqdə hələ tam formalaşmayan qa nu nauy -
ğunluğu dil formulları kimi meydana çıxarır. Beləliklə, nitq formulları və
dil formulları adlanan, bir-birindən asılı olan iki qrupdan da nışa bilərik.
Şifahi nitqdəki metafora dildə söz-formul şəklində forma laşır. Şifahi
nitqin formulları metafora, təşbeh, mübaliğə və s. adlanır, dilin ifadə for-
mulu isə söz və cümlədir (4). Şifahi nitqin formulları ilə dilin formulları
birləşərək poetik struktur, süjet, obraz, motiv və s. yaradır. Əgər onların
arasında əlaqə zəifləyərsə, yaxud pozularsa mətn köhnəlir, arxaikləşir, bu
zaman köhnə mətnin üzərində yeni mətn yaranır. Deməli, şifahi nitqin
formulları ilə dilin formulları arasında əlaqə mütləqdir. Bu əlaqənin po -
zulması nəticəsində mətn invariant formasını alır, əlaqənin yeni şəkildə
üzə çıxması, dil üslubları, ifadə formaları və s. nəticəsində yeni yaranan
mətn variant şəklini alır. Bu xüsusiyyət şifahi xalq yaradıcılığında tez-tez
özünü büruzə verir. Biz hər hansı bir nağılın, əfsanənin ən qədim varian -
tını müasir variantı ilə müqayisə etsək, bunun şahidi olarıq.

Burada dilin arxaikləşməsi, qədim dünyagörüşün aradan çıxması da
əsas faktorlardan biridir. Lakin fakt olaraq özül adlanan arxetip və motiv
mətnin kökündə yaşamalıdır. Dilin arxaikləşməsi və dünyagörüşün sıra -
dan çıxması nəticəsində süjet xətti də dəyişikliyə uğraya bilir. Bu üç şərt
– dilin arxaikləşməsi, dünyagörüşün dəyişilməsi və ya sıradan çıxması və
süjet xəttinin pozulması nəticəsində mətn invariantlaşır. Deməli, belə
çıxır ki, mətn invariantlaşmayana qədər, yəni mif strukturları mətndə nə
qədər ki iştirak edir, orada heç bir formuldan söhbət gedə bilməz. İnva ri -
antlaşma gedən zaman formullar da xüsusiləşir, yaddan çıxmış mif mət-
ninin qalıqlarına çevrilir. Levi-Stross yazır ki, mif – dildir. Ancaq bu dil
elə bir yüksək səviyyədə işləyir ki, həmin səviyyədə mə`na onun tə şəkkül
tapdığı dil əsasından ayrıla bilmir (1, s.65). Bu halda mif dilin funk si ya -
larını üzərinə götürür.

Dilin funksional formulları mifin funksional məntiqinə tabedir (4). Mif
özünü təkrar etməklə yeni-yeni mif modellərini əmələ gətirir. Bu model-
lərin bə`zisi yaşaya bilir, bəzisi isə unudulur. Burada diqqəti cəlb edən
odur ki, bu tip yaradıcılıqda mif variantlaşaraq öz inkişafını davam etdirir.
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Burada diqqəti cəlb edən əsas məsələlərdən biri də təhkiyəçi və nağıl
problemidir. Təhkiyəçinin alt şüuru yuxarıda bəhs etdiyimiz problemlərlə
birbaşa bağlıdır. Yəni təhkiyəçi nağılı söyləyən zaman onun alt şüurunda
dilin formullarından hazır qəliblər şəklində istifadə olunur. Bu da nağıl çı -
nın genetik yaddaşı ilə bağlıdır. O, bu formulları hazır şəkildə özündən
əvvəlki «nağılçının» yaddaşından götürmüşdür. Beləliklə, ənənə və varis-
lik zamanı mif mətninin formullara nə vaxt çevrilməsindən asılı olaraq
arxaik düşüncə tipində mif formulları öz inkişafını dayandırır və yeni dü -
şüncə tipinə keçməsi ilə yeni modifikasiyalı formulların əmələ gəl mə sin -
də iştirak edir. Bu zaman nağıl təhkiyəsində zamanlar arasında fərq silinir,
buna görə də nağıllarda tarixi səciyyə daşıyan heç nə qalmır, bədiilik daha
çox üstünlük təşkil edir. Burada mif «dili» – epik dil – nağıl dili arasında
fərqlər əmələ gəlir.

Mif formulları hansısa tarixi zaman kəsimində ənənə yolu ilə mifin re -
al məzmunundan uzaqlaşır. Nağıl yaranma prosesində mif formulları yeni
keyfiyyət qazanaraq mif məzmunundan azad olur, lakonikliyə, za mana,
məkana, sürətə, hərəkətə xidmət edir. Buradan da göründüyü kimi, «ilk
nağılçı» ilə müasir nağılçının təhkiyə üsulunda istifadə olunan formullar
bir-birindən fərqlənir. «İlk nağılçının» təhkiyə üsulu bizə məlum deyil.
Onun hansı mətni – rəvayət, əfsanə, nağıl, yoxsa mif danışması bizə na -
məlum olduğundan bu təhkiyənin növü haqqında qəti fikir söyləyə bil mə -
rik. A.Nəbiyev belə təhkiyəni böyük bir dövrün geniş epik lövhəsini, ya -
xud hər hansı fərdin həyatının müəyyən bir anının, məqamının və ya həy-
atının geniş bir dövrünü əks etdirməyə imkan verən nəqletmə adlandırır
(5, 312). Buna görə nağılçının təhkiyə zamanı hansı formullardan istifadə
etməsi barədə də  söz demək mümkün deyil.

Biz mif mətnlərinə fikir versək, orada nağıllarda olduğu kimi formul -
ların iştirakını görə bilmərik. Bu o demək deyil ki, mifin formulları yox-
dur. Mifdəki formullar mətndən ayrılmazdır və xüsusilik təşkil etmir.
Həm də mif mətni lakonik  və qısa olduğundan formulun başa düşəcəyi -
miz məzmunda mifdə və ya əsatirdə heç bir rolu görünmür (4).

Mifin strukturundan asılı olaraq formulların məzmunu da dəyişir. Mə -
sələn, sürət formulunun əmələ gəlməsi prosesində bir neçə mifin strukturu
ayrı-ayrı süjetlərə çevrilərək nağıl strukturunun yaranmasına səbəb olur. Bu
süjetlərdə hadisələr o qədər uzun təsvir oluna bilər ki, nağılçı onların təs -
virində hazır modellərdən istifadə edə bilər. Hazır modellər sü jetlərin dax-
ili məzmununda əlaqə yaradaraq bir hadisədən o birinə keç mə yə kömək
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edir. Bu, ən çox hərəkətlə bağlı olan süjetlərdə özünü göstərir. Belə süjet -
lərdə iki arxetip iştirak edir: hərəkət arxetipi və qəhrəman (ob raz) arxetipi.
Zənnimizcə, hər iki arxetip birləşərək süjetdə mətnin daha da açılmasına
səbəb olur. Arxaik miflərin məzmununda da bu iki arxetipə rast gələ bilirik.
Belə miflər unudulduqdan sonra ondan nişan kimi müəyyən arxetip işa rə lə -
rinin yaşadığını görə bilərik. Bu işarələr də arxaik miflərin nağıl struktu-
runda işarəvi məzmun daşımasına səbəb ola bilir. Məsələn, qurbağaya dön -
mə motivində belə arxaik işarələr özünü göstərir (2). Beləliklə, nağıl for-
mullarının mənşəyini mif strukturunda axtarmaq lazımdır.

Folklorda miflərin tarixi inkişafından sonra yaranan janr və obraz
prob lemindən də danışmaq lazımdır (3).

Məlum olduğu kimi, ilk insanlar kollektiv şəkildə sürü formasında ma -
ğaralarda yaşamışlar. Dilin, şüurun və yaddaşın hələ tam formalaşmadığı
bir zamanda insanlar arasında  bərabərlik olmuşdu, əksliklər, ziddiyyətlər
də yaranmamışdı. Buna görə də insanlar arasında seçilmək, fərq lənmək
xüsusiyyətlərinin yaranmasına ehtiyac yox idi. Yalnız dilin və şüurun in -
kişafı nəticəsində kollektiv üzvlərindən kimsə öz fərdi keyfiyyətlərinə ar -
xalanaraq cəmiyyəti idarə etmək qabiliyyətinə sahib olurdu. Cəmiyyət
üzvlərinin bərabər hüquqa malik olması onlarda əmək qabiliy yətinin for-
malaşması dövrünə və ictimai mülkiyyətin bərabər paylamamasına qədər
davam etmişdir. Cəmiyyətdəki iqtisadi münasibətlərdən öz xeyrinə fay-
dalanmaq meyli cəmiyyətin ağıllı üzvünə başqalarını istismar etmək im -
kanı vermişdir. Bu da ibtidai icma cəmiyyətində ona hakimlik etmək iddi-
ası ilə nəticələnirdi. Cəmiyyət üzvlərindən var-dövlətinə görə seçilən bu
şəxs var-dövlətin ona verdiyi gücdən istifadə edərək cəmiyyəti siyasi for-
mada modelləşdirmək imkanı qazanırdı. Beləliklə, ilk hökmdar, şah ob ra -
zı şüurun yaddaşında həkk olunurdu. Alt şüurun yaddaşında qalan bu cür
şah modeli cəmiyyəti istismar etdiyinə, həm də əzazil olma-sına görə hə -
mişə mənfi qiymətləndirilmişdir. Və demək olar ki, bütünlüklə mənfi olan-
dan sonra ilkin folklor mətnlərinə transformasiya olunmuşdur. Biz ilk
növbədə ilkin folklor mətni deyəndə əsatirləri nəzərdə tuturuq. Tarixi şüu-
run formalaşdığı zaman kəsimində yaranan nağıllarda isə şah obrazı qis-
mən də olsa öz mənfi donundan çıxıb ağıllı, müsbət hökm dara çevrilə bilir.

Mif və nağıl strukturunda da Şah Abbasın ədalət rəmzinin açımı, əsa -
sən, dil-yaddaş-mətn-zaman-söyləyici-dinləyici qarşılıqlı əlaqələrinin bir-
birinə təsirindən asılıdır. Şah Abbasla bağlı nağıllarda o, ədalətli hökmdar
kimi tərənnüm olunur. Burada məsələ təkcə Şah Abbasın ədalətli olmasın-
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dan ibarət deyil. Şah obrazının ədalət rəmzi kimi formalaşması həmişə
nağıllarda qabardılır. Abbas sadəcə olaraq ədalətli şah obrazının funk si -
yasını yerinə yetirən obrazdır. Buna görə də tarixdəki Şah Abbasın ədalət-
siz olmasını, yaxud mənfi səciyyəsini qabartmırıq.

Nağıldakı Şah Abbas nə üçün müsbət obrazdır? Bu suala nağıllarda
fəaliyyət göstərən məntiq qanunları cavab verir. Məlumdur ki, nağıllar
mif modelləri üzərində qurulur (3). Mif mətnlərində şah obrazı həmişə öz
mənfi səciyyəsi ilə seçilir. Buna biz Dağyunus haqqındakı mifdə də rast
gəlirik. Mifdə təsvir olunur ki, Dağyunusun zülmündən qaçan üç adam
gəlib Əshabi-Kəf mağarasına sığınmışlar. Məntiqi qanunauyğunluğa
əsasən, mifdəki Dağyunus şah mənfi yüklüdür. Bu obrazın nağıla trans-
formasiyası zamanı mənfi xarakterinin qalmasının səbəbi isə xalq tə xəy -
yülündəki müsbət yüklə toqquşa bilməməsidir. Deməli, xalq təxəy yü -
lündə onun müsbət obrazı formalaşmamışdır. Mifin diaxronik inkişafında
əgər mif başqa mətnə transformasiya olunursa, yeni mətnin sinxronik
inkişafında mənfi yük dominantlıq təşkil edir və təxəyyüldəki müsbət
yüklə toqquşur. Biz bunu Təpəgözü öldürən Basatın mənfi yüklə yüklən-
məsində də görürük. Beyrəyin Basatın bu cəhətindən ehtiyat etməsini və
igidlərinə bunu xatırlatması da mif və nağıldakı (həm də eposdakı) mən-
tiqi qanunauyğunluğun səbəbi kimi yozulur. Buna görə də mifdəki zalım
şahın nağılda ədalətli şaha çevrilməsini, eləcə də tarixdəki zalım Şah
Abbasın nağılda ədalətli Şah Abbasa çevrilməsini mənfi və müsbət yük-
lərin bir-birinə təsiri kimi izah etmək olar. Bu təsir problemin məntiqi
cəhətdən dərk olunmasına kömək edə bilər. Mifdəki şah obra zının müsbət
yüklənməsi iki səviyyədə – nağılda və dastanda baş verir. Birinci səciyyə
nağılın əvvəlində zalım şahın nağılın sonunda əda lətli şahla əvəz olun-
ması kimi səciyyələnir. İkinci səciyyə zalım şahın xarakterinin dəyişil mə -
sini, nağıl və dastanın tələblərinə uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bi -
rinci səciyyədə şah müsbət yüklə yüklənə bil mə yəndə başqa müsbət
yüklü qəhrəman şah seçilir. Burada mif və epos, nağıl və dastan obrazın
yüklənib-yüklənə bilməməsindən asılı olaraq yaddaşda eyniyyət təşkil
edir. Eposda da Beyrək mənfi yüklə yüklənə bil mə di yindən öldürülür.
Göründüyü kimi, mif və eposda mənfi və müsbət işar ələr bir-birini cəzb
edir sə, nağıl və dastanda mənfi mənfini müsbətlən dirir. Mifdəki şah ilə
tarixdəki Şah Abbas eyni işarəli olduğundan (mənfi) onların toqquş-
masından doğulan obraz nağıla müsbət Şah Abbas kimi da xil olur.
İşin elmi nəticəsi. Nağıl mətnlərinin dil, işarə, səs, simvol, mif-dil,
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for mul, funksiya anlayışlarının tətbiqi ilə öyrənilməsi yenidir. Məhz bu
an layışlar nağıl mətnlərində motiv, arxetip, model, invariant, janr və
obraz problemlərinin oynadığı rolu görməyə kömək edir, strukturdakı
mətnaltı mənanı üzə çıxarır.
İşin elmi yeniliyi. Mif-dil-yaddaş-mətn-zaman-söyləyici-dinləyici

qarşılıqlı əlaqələrinin nəticəsində obrazların daxili aləmini üzə çıxarmaq
mümkündür. Struktur-semiotik metodun köməyi ilə nağıllardakı Şah Ab -
bas obrazının ədalət simvolu olmasının səbəbi aşkar edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalənin elmi əhəmiyyəti çoxdur. İrəli sü -

rülən müddəaların tətbiq olunma imkanları vardır. Bu müddəalardan hə -
min problemdən bəhs edən yazılarda istifadə oluna bilər. Nəzəri mənbə
kimi isə ali məktəblərdə və doktoranturada mifin tədrisində mühüm nə -
ticələrə gətirib çıxara bilər.
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ŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA QƏHRƏMANLIQŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA QƏHRƏMANLIQ
İDEYASI VƏ QƏHRƏMANIN İDEALIİDEYASI VƏ QƏHRƏMANIN İDEALI

XÜLASƏ
Bu məqalədə qəhrəmanlıq ideyasının tarixi və yaranma səbəbləri, epik qəhrəmanın

idealı məsələləri Şumer və türk folklorundan seçilmiş zəngin poetik örnəklər əsasında
geniş şəkildə araşdırılmışdır. İslam Sadıq apardığı müqayisəli paralellər əsasında bu
qənaətə gəlmişdir ki, Şumer və türk folklorundakı qəhrəmanlıq ideyası və epik qəhrə-
manın idealı anlayışları kökləri e`tibarilə eyni etnopoetik qaynaqlara bağlanır. Bunlar
Şumer və türk xalqlarının genetik qohumluğunu söyləmək üçün böyük əhəmiyyəti olan
yeni arqumentlərdir. 

Açar sözlər: qəhrəmanlıq, ideya, ideal, şumer, türk

HEROIC IDEA AND IDEAL OF HERO/CHARACTER IN SUMERIANHEROIC IDEA AND IDEAL OF HERO/CHARACTER IN SUMERIAN
AND TURKISH FOLK-LOREAND TURKISH FOLK-LORE

SUMMARY
In this article on the basis of rich poetical patterns, chosen from Sumerian and

Turkish folk-lore was investigated history of origin of heroic idea and its reasons, mat-
ters of ideal of epic hero. Islam Sadig at the result of comparative parallels came to this
conclusion that notions of heroic idea and ideal of epic hero in Sumerian and Turkish
folk-lore connect to the same ethno-poetical sources by its roots. These are new impor-
tant reasons talking about genetic relationship between Sumerian and Turkic nations. 

Key words: heroism, idea, ideal, sumer, turk

ИДЕЯ ДОБЛЕСТИ И ИДЕАЛ ЭПИЧЕСКОГО ГЕРОЯ ВИДЕЯ ДОБЛЕСТИ И ИДЕАЛ ЭПИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В
ШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

РЕЗЮМЕ
В данной статье всесторонно проанализированы проблемы истории идеи

доблести и причины ее возникновения, идеал эпического героя  на основе
материалов выбранных из шумерского и тюркского фольклора. Ислам Садыг
проведя сопоставление богатых примеров пришел к тому выводу, что понятия
идеи доблести и идеал эпического героя в шумерском и тюркском фольклоре
корнями восходят к единому етнопоетическому источнику. Они являются новыми
аргументами, которые имеют большие научные значения в подтверждении
генетического родства шумерского и тюркского народов.
Ключевые слова: доблесть, идея, идеал, шумер, тюрк

Məsələnin qoyuluşu. Qəhrəmanlıq ideyasının epik qəhrəmanın idealı-
na çevrilməsinin zəruriliyi və prinsipləri.
İşin məqsədi. Qəhrəmanlıq ideyası və epik qəhrəmanın idealı məsə lə -

lərinin şumer və türk qaynaqları əsasında öyrənilməsi.
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Eposu xalq yaradır və xalq üçün yaradır. Eposun müəllifinin anonim-
liyi məhz burdan irəli gəlir. Hər bir anonim folklor əsərinin altında onu
yaradan xalqın imzası var. Bir qədər dərindən baxdıqda epos xalqın özü
tərəfindən yazılmış tarixidir. Burda söhbət yaddaşlara yazılmaqdan gedir.
AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Hacıyev də “...qəhrəmanlıq dastanı tari-
xin şifahi dərsliyidir. Həqiqətən, ad (Dədə Qorqud kitabı – İ.S.) bugünkü
mə`nasında kitabdır, həm də məhz dərslik kitabıdır və “Dədə Qorqud
kitabı” Oğuz tarixinin yazılı dərsliyidir (1, 104; 2, 20)” deyəndə bunu nə -
zərdə tutmuşdur. Bu yazılı dərslik sözsüz ki, yazıya alınmazdan qabaq
min illər boyu şifahi şəkildə mövcud olmuş, yaddaşlarda yaşamış, cilala-
naraq, mükəmməlləşərək bizə bəlli olan poetik gözəlliyi qazanmışdır.
AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov da doğru olaraq demişdir ki,
“Dədə Qorqud kitabı” türklüyün, o cümlədən Azərbaycan tarixinin öyrə -
nilməmiş dünyasıdır (3, 35).

Bəs xalq bu eposları nə üçün yaradıb? Epossuz keçinmək olmazdımı?
Demək olmaz ki, bu suallar indiyə qədər heç kəsi maraqlandırmamışdır.
Əksinə, eposun genezisindən və tipologiyasından danışan alimlər bu sual-
lar ətrafında düşünmüş, onlara müəyyən cavablar vermişlər. Digər təd qi qat
əsərlərində də yeri gəldikcə bu məsələlərə toxunulmuş, maraqlı fikirlər söy -
lənmişdir. Bütün bunları nəzərə almaqla yeni qaynaqların üzə çıxa rılması
Şumer və türk folklorunda öz geniş əksini tapmış qəhrəmanlıq ideyası və
epik qəhrəmanın idealı mövzusuna yenidən qayıtmağı zəru ri ləşdirmişdir.

Qəhrəmanlıq ideyası nə vaxt yaranıb? Qəhrəmanlığın tarixi hardan
baş lanır? Xalq özünü etnos kimi dərk etdiyi, yaşamaq üçün təbiət qüv -
vələrindən və qarşılaşdığı digər düşmənlərdən qorunmağın lazım gəldiyi-
ni anladığı andan onda qəhrəmanlıq ideyası yaranıb. Çünki dörd tərəfin
düşmənlə doludursa və yaşamaq istəyirsənsə, mütləq güclü olmalısan,
qalib gəlməyi bacarmalısan. Deməli, qəhrəmanlıqlar, igidliklər göstər-
məlisən. Qəhrəmanlıq ideyasının yaranma tarixçəsini qısaca bu cür xarak-
terizə etmək olar. Bir sözlə, qəhrəmanlığın tarixi xalqın tarixi qədər
qədimdir. Xalq özünü dərk etdikdə xalq olur. Özünüdərk isə onun qəhrə-
manlığı ilə eyni tarixdən başlanır. Əslində özünüdərk qəhrəmanlığı stim-
ullaşdıran ilk amildir, başlanğıcdır.

Hər bir xalq yaşadığı zaman və məkan daxilində müəyyən çətinliklərlə
qarşılaşmış, hətta çox zaman qeyri-adi təbiət varlıqları kimi real təhlükələr-
lə üz-üzə qalmışdır. Bu zaman kimsə xalqın xilası yolunda özünü qabağa
vermiş, gücünə, qüvvəsinə və ağlına güvənərək real təhlükələri aradan
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qaldırmışdır. Belə hallar sözsüz ki, qədim insanların həyatında tez-tez baş
vermişdir. Xalq da kimlərinsə qəhrəmanlığına daha tez-tez ehti-yac duy-
muşdur. Bu cür qəhrəmanlar adətən seçilmiş adamlar olublar. Həm ağlına,
həm də fiziki gücünə görə başqalarından bir qədər yüksəkdə durublar. Xalq
da bunu görüb, başa düşüb, öz qəhrəmanını tanıyıb, onu dəyərləndirib,
özünə başçı seçib, inanıb və arxasınca gedib. Məsələn, Manas qara-kitay-
ların bahadırları Neskar və Nökərlə toqquşub onlara qalib gəldikdən sonra
ağsaqqallar toplaşıb qərara gəlirlər ki, bütün xalqı birləşdirib qara-kitayların
təcavüzlərindən qorumağı bacaran bir adamı xan seçsinlər. Manas xan
seçilir. Qəhrəmanlıq ideyası zaman-zaman şahidi olduğu həyat sınaqları nə -
ticəsində xalqın yaşam duyğularından birinə çevrilib, onun varlığına hopub,
həyat tərzini müəyyənləşdirən əsas amillərdn biri olub.

Qəhrəmanlıq statusu qazanmış insanlar öz üzərlərinə düşən vəzifəni də
yaxşı dərk etmişlər. Onlar qəhrəman olana qədər heç bir vəzifə borcu
daşımamışlar. Yalnız zaman və şərait tələb etdikdə meydana çıxıb qəhrə-
manlıq göstərmişlər. Məhz bundan sonra onların boynuna qəhrəmanlığın
yaratdığı bir vəzifə borcu qoyulmuşdur. Böyük bir eli idarə etmək, qoru-
maq, yaşatmaq vəzifəsinin onların öhdəsinə düşdüyünü anlayandan sonra
qəhrəmanlarda qəhrəmanın idealı formalaşmağa başlamışdır. Onda qəhrə-
manı iki sual düşündürmüşdür: 1. Mən kiməm? 2. Mən neyləməliyəm?
Qəhrəmanın idealının mahiyyətini açmaq üçün bu iki sualın cavabını
bilmək kifayətdir: 1. Mən qəhrəmanam. Seçilmişlərdənəm. 2. Mən xalqa,
vətənə xidmət etməliyəm. Xalqı, vətəni qorumalıyam.

Xalqın və vətənin bütövlüyünü qorumaq, xarici təcavüzlərin qarşısını
almaq, onları əsarət altına düşməyə, dağılmağa, parçalanmağa qoyma-
maq, dinc və xoşbəxt yaşayışını tə`min etmək – bunlar qəhrəmanların
üzərinə düşən başlıca vəzifələrdir. Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, türk
epik düşüncəsində fiziki güclə ağıl və müdriklik qəhrəmanlığın qoşa qa -
nadıdır. Doğrudur, fiziki güc, zor və silah qəhrəmanlığın ilkin şərt ləridir,
lakin müdriklik və ağıl da qəhrəmanlığın mühüm atributlarındandır. Bü -
tün türk epik qəhrəmanları həm fiziki cəhətdən çox güclüdürlər, həm də
son dərəcə ağıllı və müdrikdirlər. Biz bunu Bilqamısdan üzü bəri bütün
sonrakı türk epik qəhrəmanlarının timsalında aydın görürük. Epik qəhrə-
manın idealının və onun qəhrəmanlığının ən xarakterik xüsusiyyəti xəlqi-
likdir. Bütün epik əsərlərdə qəhrəmanlıq xalq üçün, onun dincliyi, rahat -
lığı, güzəranının yaxşılığı, həyatının gözəlliyi, xoşbəxtliyi üçün göstərilir.
Məhz ona görə də qəhrəmanın idealı müqəddəsdir.
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“Dədə Qorqud kitabı”nda Təpəgöz bütün Oğuz elini ölüm təhlükəsi ilə
üz- üzə qoyur. Oğuzlar hər gün Təpəgözə iki adam, beş yüz qoyun qurban
verməyə məcbur olurlar. Bu zaman Basat ortaya çıxır. Onun  idealı Oğuz
elini Təpəgözdən qurtarmaqdır. Basat məhz bu funksiyanı yerinə yetir-
mək üçün doğulmuşdur. Ona görə də onu idealından döndərə bilmirlər.
Basat Təpəgözü öldürür və Oğuz elini ölümdən qurtarır. Basat adi oğuz
deyil, tanrı mənşəli qəhrəmandır. Təpəgözü öldürmək üçün onu tanrı özü
yaradıb xilaskar missiyasında Oğuz elinə göndərmişdir. Basatın uşaq ikən
itməsi və aslan südü ilə bəslənməsi onun qəhrəman statusunun təməlqoy-
ma mərhələsi kimi başa düşülməlidir.

Eyni sözləri Bilqamıs və Enkidu obrazları haqqında deyə bilərik. En -
kidunu tanrı özü yaratmış və Humbabanı öldürmək məqsədilə onu Bil qa -
mısla görüşdürmüşdür. Basat və Enkidu obrazları həm genealoji, həm də
tipoloji cəhətdən qohumdur.

Türkmən alimi Qurbangül Quzıçıyeva yazırdı ki, “Tarixi çox əskilərə
dayanan Dədə Qorqud yaxud Qorqut Ata kitabında irəli sürülmək istənən
ana fikir vətəni sevmək, onu qorumaq, xalqın ar-namusudur” (4, 175).
Dədə Qorqud deyirdi ki, “torpağı əkib-becərməsən qorumağa dəyməz,
qorumasan əkib-becərməyə”. Oğuz və ümumiyyətlə, türk düşüncəsində
torpaq, vətən anaya bərabər tutulur, ona “ana vətən” deyilir. “Ana haqqı”
isə “Tanrı haqqı”dır! Deməli, vətən, torpaq özü elə Tanrının simvoludur.

Koroğlunun idealı Çənlibeli alınmaz qala kimi qorumaq, ora düşmən
ayağını dəyməyə qoymamaqdır. Aşağıdakı şe`rdə Koroğlunun idealı çox
gözəl ifadə edilmişdir:

Gözləri aladı, qaşları yağı,
Niyar olub Xan Eyvazın dustağı.
Çənlibeldi Koroğlunun oylağı,
Şah da gəlsə Çənlibelə qoymaram (5, 398).
Koroğlunun əsas ideyası xalqın oyanışı, haqq-ədalət uğrunda mü -

barizədir. “Koroğlu”da qəhrəmanlıq yenə də intibah dünyagörüşü ilə ha -
şiyələnir – burada fiziki qəhrəmanlıqla mə`nəvi qəhrəmanlıq paralel şək-
ildə çıxış edir (6, 645).

Atası Manasa danışır ki, Esen xan qırğız xalqını dağıtmış, öz yurdun-
dan pərən-pərən salmışdır. Onun atası isə öz qohumları ilə birlikdə Altaya
sürülmüşdür. Ona görə də Manas həyatının mə`nasını qırğız xalqının keç -
miş azadlığını özünə qaytarmaqda, xarici işğalçıların əllərindən al maqda
görürdü (7, 21, 57) ki, qəhrəmanın ideal keyfiyyətlərini məhz bunlar
səciyyələndirir. Ona görə Manas özünə suallar verir:
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Atam məni nə üçün əkib?
Anam məni nə üçün doğub?
Məhz bu sualların cavabları Manasın həyat amalını – poetik idealını

formalaşdırır.
Yaxşı torpaqları verməkdənsə,
Qapaz altda yaşamaqdansa,
Qoy qırğız oğlanları
Ölsünlər bir nəfər kimi.
Manas öz həyat idealını yaxşı başa düşür, qırğız xalqını əsirlikdən qur-

tarır, onu bir yerə toplayıb öz yurduna qaytarır və xarici düşmənlərdən
qoruyur. Manas, Bakay, Sırqak və digər bahadırların timsalında qırğız
xalqının mərdliyi, dəyanəti, vətənə məhəbbəti və azadlıq sevgisi öz ifa də -
sini tapmışdır.

P.N.Berkov “Manas” eposundan aşağıdakı parçanı misal çəkərək çox
maraqlı bir fikir söyləmişdir ki, “bununla da Almambet insanla onun və -
təni, fərdlə xalq arasında təbii üzvi bağlılıq qurmuşdur (8, 200).

Kimin ki, öz evi var,
Kimin ki, öz xalqı var,
Kimin ki, doğma vətəni var,
Hansı qəhrəmanda bunların hamısı var.
O insanların gözlərinə cəsarətlə baxar.
Onun başı qapaz tanımaz.
Onun gözlərini kor eləməz göz yaşı.
Mənim kimi alçalmaz, təhqir olunmaz (9, 146).
Qırğız xalqı tarix boyunca qara- kitayların, monqolların və kalmıkların

işğalçılıq hücumları ilə üzləşmişdir. Qırğız xalqının tarixi taleyinin epik
güzgüsü olan “Manas” eposunda biz onun müqəddəs ideallarının çox dol -
ğun təcəssümünü görürük. Manas və onun igid yoldaşları qara- kitayları
bir nəfər kimi dağıdır, sartları qaçmağa vadar edir, kalşarları pərən- pərən
salır, farslara isə amansız işgəncələr verirlər.

Manasın arvadı Kanıkey ilk monoloqunu belə tamamlayır: “Bu ölkə
sənin vətənindir”.

A.N.Bernştam haqlı olaraq deyirdi ki, “Manas” eposunun mayasını
qırğız xalqının azadlığı və onun keçmiş qüdrətinin özünə qaytarılması
ideyası təşkil edir (10, 174).

R.Kıdırbayeva “dağılmış qırğız boylarının birləşdirilməsinin dastanın
baş ideyası olduğunu söyləmiş, Manası isə bu bağımsızlıq, azadlıq mü ba -
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rizəsinin ilham qaynağı adlandırmışdır” (11, 43). Naciyə Yıldıza görə isə
“Manas” bütün türk boyları üçün bir ensiklopediyadır” (12, 47).

Alpamışın birinci işi müxtəlif tirələrə, tayfalara, hətta aullara parçalan-
mış ölkəsini birləşdirmək olmuşdur (13, 84). Alpamış ən`ənəvi və tipik
epik qəhrəmandır. O, mənsub olduğu etnosun, xalqın “qorxmazlığını,
qəh rəmanlıq şücaətini özündə ümumiləşdirən, ədalət və ədalətsizlik, yax -
şılıq və yamanlıq, haqq və haqsızlıq qarşıdurmasında həmişə birincilərin
tərəfində dayanan, xalqın taleyini öz taleyi bilən, elin yaxşı günləri, xoş -
bəxt gələcəyi üçün özünü hər an oda atan, qurban verməyə hazır olan
ideal bahadır kimi mücəssəmləşmişdir” (14, 698).

Qazaxların “Ər Tarqın” eposu belə qurtarır:
Qəhrmanın arzusu- xalqına xidmət,
Qəhrəmanın amalı - xalqını şərəfləndirmək! (15, 318)
Bunu bütün qazax epik qəhrəmanlarının idealının poetik ifadəsi hesab

etmək olar.
“Koblandı- Batır” eposunda yenə əsas ideya nəslin və tayfanın qorun-

masıdır. Türk qəhrəmanlıq eposlarında daha çox xarici işğalçılarla
mübarizə aparılır. “Alpamış”, “Koblandı- Batır”, “Ər Tarqın” eposlarında
bunu aydın görmək olur (16, 39).

Altayların “Maday Qara” eposunun da başlıca ideyası vətəni və xalqı
qorumaq, onu əsirlikdən qurtarmaq, dinc və xoşbəxt yaşayışını tə`min
etməkdir. Qara Qula adlı düşmən Maday Qaranın ölkəsinə hücum edir,
yurdunu talayıb, var- dövlətini yağmalayır, insanlarını əsir aparır, vətəni-
ni dağıdır. Bütün bunlar Maday Qaranın qocalıq dövrünə düşür. Bu zaman
sonsuz Maday Qaranın oğlu doğulur. Uşağı Qara Qula öldürməsin deyə
atası dağa aparıb onun beşiyini bir ağacdan asır. Uşağı ağacla dağ bəs-
ləyir. Eposda ağac Koqyudey Mergenin anası, dağ isə atası statusunda
verilmişdir. Burda ağac da, dağ da tanrının simvollarıdır. Koqyudey Mer -
geni məhz tanrı ruhları olan ağac və dağ bəsləyib böyütdüklərinə görə, o
Qara Qulaya qalib gəlir, əsir düşmüş xalqını yenidən öz vətəninə qaytarır,
onların dinc və xoşbəxt yaşayışını tə`min edir. O üzünü xalqa tutub deyir:

Kimin yurdu varsa, yurduna qayıtsın,
Kimin yeri varsa, getsin öz yerinə.
Hardan gəlmişdiniz, qayıdın düz ora,
Mən zalım xaqandan azad etdim sizi (17, 374).
V.V.Radlov hələ XIX yüzilliyin sonlarında Altay türklərindən süjeti

“Maday Qara”nın süjetinə çox yaxın olan “Xan Pudey” adlı bir dastan

2011/III 25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


yazıya almışdır (18, 59-85). Həmin dastanda da düşmənin adı Qara Qu -
ladır. O.Kaadı kağanın yurduna hücum edir, onu talayır, xalqını əsir alır,
var-dövlətini yağmalayır. Bütün bunlar “Maday Qara” eposunda olduğu
kimidir. Üstəlik Kaadı kağan obrazı da Maday Qara obrazı ilə eyniyyət
təşkil edir. Kaadı kağan da qocalmışdır, övladı yoxdur. Qara Qu lanın hü -
cumundan qabaq onun da oğlu doğulur. Qara Qulanın qorxusundan atası
uşağı bir ağacın altında gizlədə bilir. Onu bir qarı tapıb saxlayır və adını
Xan Pudey qoyur. Xan Pudey də Koqyudey Mergen kimi xalqını və ata-
anasını əsirlikdən qurtarıb öz yurduna qaytarır. Onların dinc və təhlükəsiz
yaşayışını tə`min edir. Altay eposlarında bu cür süjet oxşarlıqları çoxdur.
Tanınmış Altay folklorçusu S.S.Surazakov bu cür süjet oxşarlıq larını belə
səciyyələndirmişdir: “Söyləyicilərin fantaziyası düşmənlərin əsir apar dıq -
ları insanları azad edən bahadırların sərgüzəştlərinin müxtəlif variantla rı -
nı yaratmaqla başlanğıc süjeti inkişaf etdirmişlər. Lakin əsas süjet- yad
xanların basqınları və gənc bahadırların intiqamı ilkin ümumi məqam
olaraq saxlanmışdır” (19, 454).

İ.V.Puxov Altay qəhrəmanlıq dastanlarının süjetləri arasındakı oxşar-
lıqlardan çıxış edərək yazırdı ki, “onların hamısında düşmən xanların hü -
cumlarına qarşı mübarizə böyük yer tutur və bu da Altay xalqlarının tar-
ixi taleyi ilə sıx bağlıdır” (20, 32-33). Ona görə də Altay qəhrəmanlıq das-
tanlarındakı süjet oxşarlıqlarına digər türk dastanlarında da rast gəlinir və
onların hamısı eyni genetik köklərə gedib çıxır (21, 13). Onların əksə -
riyyətində eyni süjetin az qala təkrarlandığının şahidi oluruq. “Oçı Bala”
eposundan aşağıdakı parçaya diqqət yetirək:

Mal yataqlarında otlar göyərib,
Xalqın yurdunda küknarlar bitib.
Onların Altayı bomboş qalıb.
Göz gəzdirdilər dörd bir tərəfə,
Bacıların durağı bomboş qalıb.
Heyvanların izi-tozu yoxdu.
Palıdı Altay yanıb büsbütün,
Batırların evləri dağılıb.
Gözəl çəmənlərdə heyvanlar yoxdu,
Gözəl yurdlarda el-oba qalmayıb.
Bu mənzərə olduğu kimi “Alday Buuçay” eposunda təkrar olunur:
Üç doğma qardaş bir aydan sonra
Evə gəlib gördülər:
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İlxıları otlayan çəməndə
Ot qalmayıb.
Aulun yaxınlığında
Xalqın yurdunda dörd tərəf
Ayın, günün işığı tutulub.
İnsan meyitləri yan-yana.
Atların qanı vadiləri doldurub
Yəhər boyu (22, 296).
Hər iki eposdan görünür ki, düşmən Altaya hücum edib, xalqı əsir apa -

rıb, var-dövlətini yağmalayıb, yurdunu xaraba qoyub. Belə zaman kə sim -
lərində xalqın içindən qəhrəman çıxır. Onu bu müsibətlərdən qurtarır. Bi -
zə elə gəlir ki, bu eposlar Altay xalqının həyatında baş vermiş tarixi ger -
çəkliklərlə səsləşir və onları bir-birindən xəbərsiz ayrı-ayrı sənət karlar
düzüb-qoşmuşlar. Onlardakı süjet oxşarlıqları məhz burdan irəli gəl miş -
dir. Altay eposlarındakı ideya və idealdan danışarkan Arjan Adarov ya zır -
dı ki, xalqın ağır, çətin günlərində qəhrəmanlıq eposları aktuallaş mış, in -
sanları mərdliyə, dözümlülüyə səsləmiş, onlara vətənə sevgi və sə daqət
aşılamışdır (23, 5).

Kalmıkların “Canqar” eposunda xalqın məğrurluğu, öz vətəninə alovlu
məhəbbəti ifadəsini tapmışdır. Eposun qəhrəmanı Canqar öz yurdundan
qovulmuş, əsir aparılmış kalmık xalqını öz vətəninə qaytarır, onun bü -
tövlüyünü, azadlığını, dincliyini bərpa edir (24, 81).

Epik tarix çox zaman real tarixə qarşı qoyulur, bir növ onun səhvlərini
düzəldir. Epik tarixdə ümidsizlik optimizmlə, əsarət azadlıqla, ölüm və
dağıntı qurtuluş və qələbəylə, xalqın hüquqsuzluğu onun iradəsi və həll -
edici gücüylə əvəz edilir.

L.P.Potapov yazırdı ki, hər bir xalq yaradıcılığı əsərini xalqın adına
çıxmaq olmaz. Bunun üçün onun ideya tutumu əsas meyardır. V.İ.Propp
da eyni fikirdə olmuşdur ki, qəhrəmanlıq eposunun əsas səciyyəvi əlaməti
tarixilik yox, qəhrəmanın xalqın idealları uğrunda apardığı qəhrəmanlıq
mübarizəsidir (25, 17). Bütün bu fikirlərin kökündə duran başlıca məsələ
ondan ibarətdir ki, xalqın idealları, həyat düşüncəsi, dünyabaxışı ilə üst-
üstə düşməyən heç bir folklor əsərini xalq yaddaşında yaşatmır və yaşada
bilməz. Folklor əsərləri yalnz o zaman xalq yaradıcılığı sayılır ki, onda
xalqın idealları öz əksini tapmış olur. M.Allahmanlı doğru demişdir ki,
“dastan xalqın amalından yoğrulur, onun ideallarından ortaya çıxır” (26,
365). Xalq heç zaman öz ideallarına zidd olan əsər yaratmaz və yad-
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daşında saxlamaz. Burda bir şeyi də unutmaq olmaz ki, xalqın yaddaşını
zorlamaq mümkün deyil. Epik əsərlərdə xalqın idealları qəhrəman ob-
razlarının üzərinə köçürülür, onların vasitəsilə təcəssüm etdirilir və epik
mətndə qəhrəmanın idealı şəklində yenidən bizə təqdim edilir. Ona görə
qəhrəmanın idealı dedikdə onu xalqın idealı kimi başa düşmək lazımdır. 

Qaraqalpaqların “Qırx qız” eposunda kalmıklar qaraqalpaqları əsir
aparırlar. Gülayım və onun 40 qızdan ibarət dəstəsi xalqı azad edib, öz
vətəninə qaytarırlar. Maraqlıdır ki, bu eposda qəhrəmanlardan Gülayımın,
Sərvinazın, Otbasanın və s. şəxsi həyatından bir kəlmə də danışılmır. Söh -
bət yalnız xalqın, vətənin, yurdun qorunmasından gedir. Qəhrəman Gü la -
yım deyir:

Elsiz batır bolmadı, Elsiz adam batır olmaz,
Yersiz batır bolmadı. Vətənsiz adam batır olmaz (27, 113).

Gülayımın ikicə sətirlik bu sözlərində türk qəhrəmanının idealı çox
gözəl və obrazlı şəkildə ifadə olunmuşdur. Eposda vətəni satanlara, qor-
xaqlara belə deyilir: 

Diri-diri əsir düşən qorxaqlara,
Vətəni satanlara ar olsun (27, 262).
Belələrinə acıq vermək üçün xalqın qılıncının məğlubedilməz, ruhu-

nun sarsılmaz olduğu da ayrıca vurğulanırdı: 
Xalqın qılıncı məğlubedilməz, 
Xalqın ruhu sarsılmazdır (27, 344). 
Ona görə də N.Davkarayev yazırdı ki, “Qırx qız” eposunda “batır xalqın

e`tibarlı xidmətçisidir. Kim öz xalqına xidmət etmirsə, öz vətənini qoru-
mursa, onun həmin torpaqda dəfn olunmağa belə haqqı yoxdur” (28, 374). 

Gizir epik silsiləsində göyün Şərq və Qərb parçalarının tanrıları olan
Atay Ulanla Xan Xurmas arasındakı toqquşmada ikinci qalib gəlir. Xan
Xurmas Atay Ulanı tikə-tikə eləyir. Onun yerə düşmüş hər tikəsindən
müxtəlif heyvanlar, ümumiyyətlə, hər cür natəmizliklər və pisliklər
yaranır. Onlar bütün yer üzünü bürüyür və insanların nəsli kəsilmək təhlü -
kəsi qarşısında qalır. Onun qarşısını almağa heç kim cəsarət etmir. Yalnız
Xan Xurmasın ortancıl oğlu Buğa Beliqte göydən yerə gəlir, insan şək-
lində yenidən doğulur və Gizir adını götürür. Qəhrəmanlıqlar göstərir və
bütün bu pisliklərin, bədbəxtliklərin, təhlükəli canlı varlıqların kökünü
kəsir (29, 7-9; 30, 5). Bu epik silsilədə qəhrəmanın idealı ilə xalqın idealı
üst-üstə düşür. 
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“Gizir” epik silsiləsindəki bütün motivlər türk mifik düşüncəsindən
gəlir. Çünki bu eposun ilkin variantı türk mühitində yaranmışdır, yə`ni
onun ilk yaradıcıları türklər olmuşdur. Monqollar onu tibetlilərdən, tibe t -
lilər isə uyğurlardan mənimsəmişlər (31, 17). Gizir sözü də türk dilində
döyüşçü, əsgər, hərbi komandan deməkdir. Giziroğlu Mustafa bəy obrazı
da Gizirlə eyni mənşəlidir. 

Basat və Enkidu obrazlarında olduğu kimi, Gizir də insanları pis
qüvvələrdən, bədbəxtliklərdən, qeyri-adi varlıqlardan xilas etmək mis-
siyası ilə göydən yerə göndərilmişdir. Gizir xalqın idealıdır, bir epik obraz
kimi, xalqı təmsil edir. Fiziki və mə`nəvi cəhətdən güclüdür, mərddir,
qorxmazdır, düşmənlərindən daha ağıllıdır. Kasıb və fağır insanlara qarşı
daha xeyirxahdır (32, 111).

“Gizir” epik silsiləsini Şumer eposları, ümumiyyətlə, Şumer xalqının
taleyi ilə bağlayan daha iki maraqlı fakt var: 1. Şumerlər özlərini qara -
başlar adlandırırdılar. Onlara qarabaş xalqı deyilmişdir. “Gizir” eposunun
bütün versiyalarında qarabaş xalq adına tez-tez rast gəlinir. Onun monqol
versiyasında isə qarabaş xalqından daha geniş danışılır. Bacısı Gizirə
deyir ki, “sən qarabaş xalqının başçısı olmalısan” (32, 91). Tibet versiya -
sında isə Gizir artıq qarabaş xalqının başçısı kimi təqdim olunur (32,
227). “Gizir” epik silsiləsində təsvir olunan tanrılar Xan Xurmasla Atay
Ulan arasındakı döyüş Şumer mətnlərindəki Enki-Absu və Marduk-Tia -
mat döyüşləri ilə yaxından səsləşir. Onlardakı zamanın qədimliyi də bir-
birinə uyğun gəlir. Enki-Absu döyüşü hələ dünyanın və insanın yaranma -
dığı vaxtda baş vermişdir. “Gizir” eposunda da bunu aydın görürük:

Bu o zaman idi ki, dünya
Təzəcə işıqlanırdı.
İlk şəfəqlər yanırdı.
İlk xəyallar qanadlanırdı.
Otlar hələ çıxmamışdı,
Sözlər hələ yox idi (33, 17).
İstər yadelli xanların işğalçılıq yürüşlərinə, istər tayfalararası talançılıq

basqınlarına, həmçinin qeyri-adi təbiət varlıqlarına qarşı mübarizədə
qəhrəmanın idealının kökündə, mayasında insanların özünü və tayfasını
yaşatmaq istəyi durur. Həm də bu insanlar əcdadlarının yurd saldıqları,
binə qurduqları, vətən deyib əzizlədikləri torpağın üstündə yaşamağı hər
şeydən üstün tuturlar.
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Türk eposlarında qəhrəmanlıq ideyasının və qəhrəmanın idealının
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri, bəlkə də birincisi odur ki, epik qəhrə-
manlar heç vaxt başqasının yurduna işğalçılıq və talançılıq məqsədilə
hücum etmirlər. Onlar qonşu dövlətlərə diz çökdürmək, xalqını əsir götür-
mək ideyasından uzaq dururlar. Nə “Koroğlu”da və “Dədə Qorqud
kitabı”nda, nə “Maday Qara”da və “Altın Arıq”da, nə “Koblandı Batır”da
və “Alpamış”da, nə “Ural Batır”da və “Gizir”də bu motivlər yoxdur.
Hətta onun monqol versiyasında Gizirin vəsiyyəti epiloq kimi eposun
başlanğıcında verilmişdir. Gizir deyir: “Özgələrin üstünə hücum etmə,
əgər sənin üstünə hücum etsələr, onda geri çəkilmə” (32, 3). Manas bir
dəfə hücum edib düşmən ölkəsi olan Beycanı tutur. Bu onun arvadı Ka -
nıkeyi qəmləndirir. Kanıkey qabaqcadan hiss eləyir ki, yad ölkəni tutmaq
Manasa xoşbəxtlik gətirməyəcək. Ona görə də Manasdan xahiş edir ki,
tezliklə qırğız ordusu ilə birlikdə öz vətəninə qayıtsın (34, 350). Türk
qəhrəmanlıq dastanlarının qəhrəmanlıq ideyasının və qəhrəmanın ide-
alının mayasını təşkil edən bu motiv bir Şumer atalar sözü ilə tam üst-üstə
düşür: “Sən birinin evinə girərsən, başqası da gəlib sənin evinə girər”.
Şumer qəhrəmanlıq dastanlarının idealının mayası da bu ideya ilə yoğrul-
muşdur. Məsələn, “Bilqamıs və Ağa” dastanını götürək. Ağa Kiş
şəhərinin xaqanıdır, Bilqamıs Uruk şəhərinin. Ağa Uruka elçi göndərib
onu təslim olmağa çağırır. Ağa istəyir ki, Uruk adamları ilə birlikdə ona
tabe olsun. Bilqamıs isə nə doğma şəhəri Urukun, nə də onun adamlarının
Kişə tabe olması, ondan asılı vəziyyətə düşməsi, özünün azadlığını və
müstəqilliyini itirməsi ilə barışmır. Ağa Urukun üzərinə işğalçılıq niy -
yətiylə hücum etsə də, Bilqamıs kimi ağıllı, müdrik və güclü bir qəhrə-
manla qarşılaşaraq geri qayıtmalı olur.

Epik qəhrəman kimi, Bilqamısın bir səciyyəvi keyfiyyətini ayrıca qeyd
etmək lazımdır. Bilqamıs ölümün çarasını axtarır və çox əzab-əziyyətdən
sonra gedib ölməz insanların yaşadıqları ölkəyə çıxır. Ölməzlik çiçəyini
dənizin dibindən tapıb çıxardır. O, bu çiçəkdən təkcə özü barınmaq is -
təmir, onu Uruka gətirmək istəyir ki, bütün uruklular ondan istifadə edib
ölməz olsunlar. Lakin ilan onu oğurlayır. Burda ilanın peyda olmağının və
çiçəyi oğurlamağının sirri hələ açılmamışdır. Məsələ burasındadır ki, tan-
rılar insanı ölümlü yaratdılar. Bilqamısın bütün insanları ölümsüz etmək
fikrinə düşməsi tanrılara xoş gələ bilməzdi və çox güman ki, tanrılardan
biri ilan cildinə girərək çiçəyi oğurlamışdır. Əgər Bilqamıs bu çiçəkdən
yalnız özü barınsaydı, onun üçün heç bir əngəl yox idi. Bilqamısın ölməz -
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lik qazanmaq şansı artıq yüzdəyüz öz əlindəydi. Lakin o özünün ölməz -
liyini bütün Uruk camaatını ölümsüzlüyə qovuşdurmaq idealına qurban
ver mişdir. Epik qəhrəman kimi, Bilqamısın idealı bu eposda çox dolğun
ifa də edilmişdir.

M.Allahmanlı Bilqamısın dənizin dibindən ölməzlik çiçəyini tapıb
çıxarması, Dədə Qorqudun ölümdən qaçıb su üzərində taxta üstdə üzməyi
və Koroğlunun Qoşabulağın suyundan içməyi arasında bir yaxınlıq, doğ-
malıq, oxşarlıq görməkdə haqlıdır (35, 76). 

Adil Cəmil “Dirilik çiçəyini” itirən Bilqamısla Qoşabulağın suyundan
atasına gətirə bilməyən Koroğlunun təəssüfləri arasında bir paralellik
görür (36, 21). Hatəmi Tantəkin Türkiyənin Diyarbəkir ağzından toplan-
mış “Ölüm olmayan yer” nağılı ilə “Bilqamıs” eposunun süjetləri arasın-
da paralellər aparıb çox yaxın səsləşmələr üzə çıxarmışdır (37, 68-73).
Ümumiyyətlə, hər hansı bir eposun nağıl, əfsanə, əsatir və s. ver-
siyalarının mövcudluğu onun çox qədim olduğunu təsdiqləyir.   

“Enmerkar və Ensikuşdanna” adlandırılmış Şumer dastanının da əsas
ideyası vətəni və xalqı xarici işğallardan və təcavüzlərdən qorumaqdır.
Enmerkar Urukun, Ensikuşdanna isə Arattanın xaqanıdır. Ensikuşdanna öz
mslhətçi-çaparını Uruka göndərir. Çapar Enmerkara öz ağasının ismarıcını
çatdırır. İsmarıcın məzmunu belədir ki, Uruk Arattaya tabe olmalıdır.
Lakin Enmerkar da Urukun başqasına tabe olmasına razılıq vermir. 

İstər “Bilqamıs və Ağa”, istərsə də “Enmerkar və Ensikuşdanna” das-
tanlarının hər ikisinin mətnindən aydın olur ki, Kiş, Uruk və Arattada
qohum tayfalar yaşayırlar. Onlar bir-birlərinə düşmən deyillər. Məsələn,
türk şumeroloqu Müəzzəz İlmiyə Çığ doğru deyir ki, “şumerlər Asiyadan
köçərkən bir qismi Arattada qalmışlar” (38, 133). Aratta hazırkı Güney
Azərbaycan torpaqlarında yerləşmişdir. Onun tarixdə mövcud olmuş
qədim Azərbaycan dövləti Aratta ilə eyniliyi şübhəsizdir. Şumerlərin ilk
vətənlərinin Xəzər dənizinin ətrafı, Güney  Azərbaycan, xüsusilə, Bakı və
ona yaxın ərazilərin olması, onların burdan İkiçayarasına getdikləri, yol
boyu bir neçə yerdə şəhərlər saldıqları, Arattanın da məhz bu cür köç
zamanı yaranması faktları həm arxeoloji qazıntılarla, həm də etnolinqvis-
tik materiallarla təsdiq edilir və bir-birini çox yaxşı tamamlayır. Bu qo -
humluq adı çəkilən dastanların da ruhuna, mayasına hopmuşdur. Məhz bu
qohumluğun nəticəsində həm Kişlə Uruk, həm də Aratta ilə Uruk arasın-
dakı ziddiyyət, çəkişmə və ədavət müharibəyə sürüklənməmiş, dinc yolla,
danışıqlarla sona çatmışdır.
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Mahmud Allahmanlı türk dastan düşüncəsində cahanşümul dövlət
ideyasına toxunaraq yazır ki, “Avesta”da bir məqam var. Orada Ahuraya
müraciətlə deyilir: “bunu soruşuram, düz de, Ahura, necə qurulacaq ən
yaxşı həyat?” Bu sual əvvəldən axıra qədər bütün cahan övladının dü şün -
düyü bir sualdır. “Yaradılış” dastanında Kayra xanla Ağ Ana da, “Bil -
qamıs”da Bilqamıs da, “Manas”da Manas da, “Koroğlu”da Koroğlu da bu
sualı reallaşdırmağa çalışır” (22, 242).

Şumer və türk folklorunda qəhrəmanlıq ideyası və qəhrəmanın idealı
mövzusunun müqayisəli təhlili göstərir ki, onların tarixi çox qədim olub,
kökləri e`tibarı ilə eyni etnopoetik düşüncəyə bağlanır. Türk qəhrəmanlıq
eposlarının hər birini bir qəhrəmanlıq himni adlandırmaq olar.
İşin elmi nəticəsi. Qəhrəmanlıq ideyası və epik qəhrəmanın idealı

anlayışlarının tarixi çox qədim olub şumer-türk etnopoetik düşüncəsindən
doğmuşdur.
İşin elmi yeniliyi. Türk qəhrmanlıq eposlarındakı bir çox süjet və mo -

tivlər ilk dəfə şumer qaynaqları əsasında araşdırılmış, onların arasındakı
oxşarlığın tipoloji yox, etnogenetik köklərlə bağlılığı üzə çıxa rıl mış dır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Türk qəhrəmanlıq tarixinin, bu tarixin epik

düşüncədə in`ikasının öyrənilməsində istifadə edilə bilər.
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ƏRTOĞROL CAVİDİN FOLKLORŞÜNASLIQƏRTOĞROL CAVİDİN FOLKLORŞÜNASLIQ
FƏALİYYƏTİFƏALİYYƏTİ

XÜLASƏ
Xalqın zəngin milli-mə`nəvi mədəniyyətinin öyrənilməsində böyük işlər görmüş

şəxslərdən biri Ərtoğrol Caviddir. Təəssüf ki, onun dastanlarımızın, aşıq yaradıcılığının
toplanması və şərhi , məişətimizin, musiqimizin öyrənliməsi ilə bağlı gördükləri diqqət-
dən kənarda qalmışdır. Halbuki onun folklorşünaslıq fəaliyyətinin öyrənilməsi və ədəbi
ictimaiyyətə təqdim olunması folklorşünaslığımıza töhfədir.

Açar sözlər: Azərbaycan folklorşünaslığı, Ərtoğrol Cavid, dastanlar, aşıq
yaradıcılığı, xalq musiqisi, etnoqrafiya

ERTOGROL CAVID OF FOLKLORIST CREATIONERTOGROL CAVID OF FOLKLORIST CREATION
SUMMARY

National-spiritual of culture research of people one of the person is Ertogrol Cavid.
Pity, his our legends, ashiq of creation collect and explanation, our music of research
have been sayed. Though his folklorist research of learn and literary to social presenta-
tion is innovation.

Key words: Azerbaijan of folklorist, Ertogrol Cavid, legends, ashiq of creation, peo-
ple of song, ethnographtion

ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВА ЕРТОГРОЛ ДЖАВИДАФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВА ЕРТОГРОЛ ДЖАВИДА
РЕЗЮМЕ

Ертогрол Джавид  яавляется той личностью, который сделал огромную работу
в изучении богатой культуры. К сожалению, его работы, связанные с нашими
дастанами, с собранием и изданием  ашугского творчества, с изучением быта и
музыки остались вне внимания. А в действительности изучение фольклорного
твор   чества, представление его литературному обществу  им большой вклад на -
шему фольклору.
Ключевые слова: Азербайджанский фольклор, Ертогрол Джавид, дастаны,

ашугское творчество, народная музыка, этнография

Məsələnin qoyuluşu. Ərtoğrol Cavidin bir folklorşünas kimi toplama
və tədqiq sahəsində gördüyü işlər təhlil olunur.
İşin məqsədi. Ərtoğrol Cavidin folklor sahəsində gördüyü böyük işlər

barədə bütöv təsəvvür yaratmaq.
Xalqın milli-mə`nəvi mədəniyyətinin qorunub saxlanması, gələcək nə -

sil  lərə çatdırılması ən başlıca və ən ümdə vəzifələrdəndir. Elm adam ları -
mız, ziyalılarımız, yazıçı və şairlərimiz müxtəlif vaxtlarda bu istiqamətdə
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əlindən gələni əsirgəməmiş, hətta ətrafındakılara bu məsələdə diqqətli
olmağı tövsiyə etmişlər. M.F.Axundovun, H.Zərdabinin, C.Məmmədqu -
luzadənin və başqalarının müraciətləri özlüyündə vətəndaşlıq borcundan
irəli gəlib. Klassiklərimizin əsərlərində verilən təsvirlər, xalq yara dıcılı -
ğından geniş şəkildə bəhrələnmələr bir növ milli-mə`nəvi yaddaşın qo-
run masına, gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət etmişdir. Q.Təbrizinin,
M.Gəncəvinin, X.Şirvaninin, N.Gəncəvinin, Ş.İ.Xətainin, M.Füzulinin,
M.Əmaninin, M.V.Vidadinin, M.P.Vaqifin, Q.Zakirin və bu silsilədən
olan digər sənətkarların  yaradıcılığı buna nümunədir. Onlar öz əsərlərin -
də xalqın məişətinə, adət-ən`ənəsinə, əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan, atalar
sözü və məsəllərinə istinad etməklə, ondan yerinə və məqamına görə bəh -
rələnməklə klassik sənət abidələləri yaratmışlar. Eyni zamanda həmin
mə`nəvi dəyərlərə bu əsərləri ilə özlərinin sevgisini ifadə etmişlər. Son
dövrlərdə milli-mə`nəvi mədəniyyətin qorunub saxlanması, gələcək nəsil-
lərə çatdırılması sahəsində kifayət qədər ciddi addımlar atılmaqdadır.
Hökumət və dövlət səviyyəsində keçirilən tədbirlər, beynəlxalq səviyyəli
konfrans və simpoziumlar buna nümunədir. Azərbaycan Respublikasının
prezidenti H.Əliyevin zamanında maddi və mə`nəvi mədəniyyətin
öyrənil məsinə verdiyi dəstək və bu istiqamətdə atdığı gərəkli addımlar
özlüyün də örnəkdir. Novruz bayramı ilə bağlı kütləvi tədbirlərin keçiril -
məsi, “Dədə Qorqud kitabı”nın  min üç yüz illiyinin təntənəsi elə də uzaq
zamanın hadisəsi deyil. Məhz həmin böyük işlər, xalqın tarixinə, mə də -
niyyətinə qayğı indi ölkə prezidenti İ.Əliyev, H.Əliyev adına Fon dun
prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir. Muğam sənətinin, aşıq
sənətinin YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyahı sına daxil
edilməsi bunun göstəricisidir. Milli-mə`nəvi mədəniyyətimizin dünya
səviyyəsində bir daha tanınmasıdır. Bütün bunlar tariximizə, tarixi keçmi -
şimizə, ulularımızın yaratdığı mədəniyyətə, mə`nəvi dəyərlərə qayğının
ifadəsidir. Məhz bu səbəbdən də  maddi və mə`nəvi mədəniyyətimiz ölkə
başçısı və ölkənin birinci xanımı tərəfindən mühüm və gərəkli iş kimi
həmişə diqqət mərkəzində saxlanır. Digər bir məsələni, heç nə ilə əvəz
olunmayacaq bir məsələni də vurğulamaq lazımdır. Bu «Azərbay can
dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında»
12 yanvar 2004-cü il tarixdə Azərbaycan respublikası prezidenti
İ.Əliyevin verdiyi sərəncamdır. Onun dəyərini isə vaxt keçdikcə daha
aydınlıqla görəcəyik. Artıq belə işlər sistemli və uğurlu şəkildə davam
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etməkdədir. Onlardan biri də son vaxtlarda işıq üzü görən və böyük savab
işi kimi qiymətləndirdiyimiz «Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət
abi dələri və Ərtoğrol Cavid» silsiləsindən çıxan on iki cilddə nəzərdə
tutulmuş kitabdır. Bu kitabın artıq on cildi işıq üzü görmüşdür. Mülahi -
zələrimiz də onun əsasındadır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi ne -
tinin 22 aprel 2010-cu il tarixli 112 saylı sərəncamı ilə nəşr olunmuşdur.
İlk öncə onu deyim ki, bu  bir istiqamətdə böyük şairimiz H.Cavid ruhu-
na, onun ciyərparası Ərtoğrol Cavid ruhuna, bütünlükdə ədəbiyyatımıza,
elmimizə, sələflərimizə sayğının ifadəsidir. İndi bizim elə maddi və
mə`nəvi mədəniyyət abidələrimiz, əvvəlki yaradıcı nəsillərin sənət əsər-
ləri, üzə çıxarılmalı arxiv materialları var ki, onlar qayğının ehtiyacın -
dadır. Onların qayğısını çəkmək sələflərimizə, gələcəyimizə, mil ləti mi zə
sevginin ifadəsidir.

Azərbaycan elmi, ədəbiyyatı, mədəniyyət tarixi bütün zamanlarda
iste`dadlarla, böyük-böyük şəxsiyyətlərlə xarakterizə olunub. Hər birisi
zamanında xalqın mədəniyyətinə, ədədiyyatına özünün töhfələrini verib -
lər. Gərəkli işləri ilə bir növ xalqımızın başını uca tutublar, gələcək nəsil-
lərə nümunə olublar. Fəxr, fəxarət, iftixar yerinə çevriliblər. Ərtoğrol
Cavid də belə şəxsiyyətlərdən olub. O zaman e`tibarilə çox qısa, iyirmi
dörd illik bir ömür yaşayıb. Bu yaşda böyük əksəriyyət hələ özünü, fəa -
liyyətini müəyyənləşdirə bilmir, tanıma mərhələsi keçirir. Lakin  Ərtoğrol
Cavidin işləri ilə tanış olduqda, onun gördüyü işləri nəzərdən keçirdikdə
bu böyük iste`dadın yaşasaydı, nə qədər töhfələr verəcəyi, nələr edəcəyi
haqqında düşünməyə bilmirsən. Birinci cildə M.Kərimov və G.Babaxanlı
«Ərtoğrol Cavidin folklorşünaslıq fəaliyyəti» adlı maraqlı, həm də ümu-
miləşdirici bir yazı yazıb. Orada deyilir: «Azərbaycan mədəniyyəti tar-
ixində bir ulduz kimi parlayıb tez də sönən Ərtoğrol Cavid çoxyönlü
iste`dadı ilə diqqəti çəkməkdədir.  O, həm atası dahi Hüseyn Cavid kimi
şair, həm müəllimləri dahi Bülbül və Üzeyir bəy Hacıbəyli kimi iste`dadlı
musiqişünas və bəstəkar, həm də öz dövrünün böyük ümidlər verən
musiqi və folklor tədqiqatçısı olmuşdur. Etnoqrafiya sahəsində Ərtoğ ro -
lun xüsusi bilik və qabiliyyətinin olduğunu söyləmək üçün hazırda Azər -
baycan Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində sax -
lanan, həm özünün, həm də başqa yoldaşlarının topladığı çoxsaylı folklor
materialları haqqında tədqiqat işləri əsas verir» (1, 5). Ərtoğrol Cavid
bütünlükdə fəaliyyəti, ensiklopedik zəka sahibi olması ilə X.Təbrizidən
M.Möhsün Nəvvaba qədər olan ensiklopedik zəka sələflərimizi yadıma
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saldı. Çünki onlar da müxtəlif istiqamətli fəaliyyətləri ilə elmimizə, mə -
də niyyətimizə bir neçə istiqamətdə töhfə lərini vermişlər. Mətbuat
səhifələrində Ə.Cavid haqqında müəyyən ya zı ları oxumuşdum. Onun
mu siqişünas, rəssam olması ilə bağlı bilgilə rim var  dı. Ancaq etiraf edim
ki, bütünlükdə bu qədər əhatəli fəaliyyətə malikliyi haqqında elə də
təsəvvürlərim yoxdur. Qarşımda olan on cild doğrusu mənim içimdə bir
təəssüf hissi oyatdı. Təəssüfləndim ki, bu qədər böyük zəka sahiblərimiz
olub, ancaq onu lazımınca qiymətləndirə, xalqımıza çat dıra bilməmişik.
Həm də təəssüflənirəm ki, nədənsə biz kiminsə haqqını verməkdə,
qiymətləndirmədə gecikirik. Ərtoğrol Cavid də məhz bu sırada olan-
larımızdandır. Ancaq ümidverici odur ki, gec-tez bu işləri edirik.

Ərtoğrol Cavidin bu zəngin fəaliyyəti yadıma on doqquzuncu əsrin
sonu və iyirminci yüzilliyin  qırxıncı illərinə qədər olan bir dövrü saldı.
Bu dövr elmimizin, ədəbiyyatımızın, bütünlükdə mədəniyyətimizin
inkişafında xüsusi bir mərhələdir. Sanki mühit qaynayırdı. Hər kəs baca -
rığı daxilində mühitə özünün töhfələrini verməyə köklənmişdi. Xalq yara-
dıcılığının toplanması, nəşri və tədqiqi sahəsində aparılan işlər bunun
gös tə ricisidir. M.Mahmudbəyovun, T.Bayraməlibəyovun, E.Sultanovun,
H.Zərdabinin, Y.V.Çəmənzəminlinin, A.Şaiqin, S.Mümtazın, V.Xuluflu -
nun, B.Çobanzadənin, H.Əlizadənin və başqalarının fəaliyyəti bizim üçün
örnəkdir. Eyni zamanda elə də uzaq tarix deyil. Bunlar folklorşünaslıq
sahəsində olanlar idi. Ancaq etnoq rafiya və arxeologiya sahəsində də
uğurlu işlər görülməkdə idi. “Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyətinin
gördüyü işlər bunu aydınlıqla göstərir. Məsələn, M.H.Vəliyevin
(Baharlının) «Azərbaycan. Fiziki-coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerklər»
əsəri (1921), Q.T.Qaraqaşlının,  Ə.K.Ələkbərovun, M.V.Quliyevanın,
D.Şərifovun və başqalarının maddi, mə`nəvi mədəniyyətin müxtəlif prob-
lemləri ilə bağlı yazıları dərc olunmaqda idi. Bu işlər keçən əsrin 30-40-
cı illərində də artan istiqamətdə gedirdi. «Azərbaycanın qeyri-maddi mə -
dəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid» seriyasından bu yaxınlarda bu -
raxılan on iki cildlik kitab (onu işıq üzü görüb) buna nümunədir. Ə.Ca vid
1939-1940-cı illərə aid olan bu toplama materiallarına özünün son
dərəcədə dəqiqliklə nəzərə çarpan münasibətini bildirib yazılı rə`yini  ve -
rir. Bu rə`ylər onun ziyalı səviyyəsini, hansı iste`dada malikliyini, nə qə -
dər gənc olmasına baxmayaraq böyük erudisiyasını ortaya qoyur.

XIX əsr Azərbaycan folklorşünaslığının, etnoqrafiyanın öyrənil -
məsində mühüm  mərhələdir. Etiraf edək ki, bu dövrdə rus dilli mətbuat
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Qafqazı, onun bir hissəsi olan Azərbaycanı öyrənməkdə gərəkli işlər gör-
müşdü. Bu bir istiqamətdə Qafqaz xalqlarının məişətinin, psixolo giya -
sının, hansı xüsusiyyətlərlə səciyyələnməsinin müəyyənləşməsinə xidmət
edirdi. Özlüyündə burada siyasi maraqlar var idi. Ancaq bütün maraqlara
baxmayaraq, hansı məqsədi daşımasından asılı olmayaraq xalq yaradıcı -
lığı nümunələrinin, etnoqrafik materialların öyrənilməsi və nəşri sahə sin -
də dəyərli işlər görmüşlər. «Тифлисские ведомости», «Кавказ», «Кав -
каз скии вестник», «Новое обозрение», SMOMPK və başqa qəzetlərdə,
məcmuələrdə gedən materiallar bu gün də özünün dəyərini saxlayır, bir
mənbə kimi əhəmiyyət daşıyır. Bundan əvvəl isə Azərbaycan folklorunun
ilk toplama nümunələri hesab etdiyimiz təbrizli tacirin və Əndəlib
Qaracadağinin işləri vardı. Bütün bunlar ən`ənənin daşınışı, artan isti -
qamətdə gedişi idi. Ərtoğrol Cavidin gördüyü böyük işlər həmin ən`ənə -
nin yaşanışı idi. Bir istiqamətdə S.Mümtazın, H.Zeynallının, A.Baq rinin,
C.Əfəndizadənin, Ə.Abidin, F.Köçərlinin, Ə.Nazimin, H.Əli zadənin,
V.Xuluflunun və başqalarının xalqın milli-mə`nəvi mədəniyyətinə verdik-
ləri önəmdən irəli gəlirdi. Mə`lum repressiya, keçən əsrin otuz yeddinci
ilinin siyasi repressiyası bu nəslin üzərindən acı ruzigar kimi əsdi. Bü töv -
lükdə mühitdə, ailələrdə bir ölüm kabusunun dolaşmasına rəvac verdi.
Ərtoğrol Cavidin də ailəsi bu dəhşətləri yaşadı. Ancaq onlara qayıdış,
gördüyü böyük işlərin qiymətləndirilməsi zamanı da vardı. Bu zaman
bütün ağırlıqlara, dəhşətlərə baxmayaraq gəldi. Hər kəs özünün dəyərini
aldı. Bu gün elmimiz bütün tərəfləri ilə həmin dövrün uğurları üzərində
pər vəriş tapır. Onların yazdıqları, gördüyü müqəddəs və savab işlər araş -
dırılır, təhlil olunur, layiqli qiymətini alır. Həmin nəsil indi özünün ikin ci,
daha uzun, xalqın sevgisi ilə süslənmiş ömrünü yaşayır. «H.Cavidin
1956-cı ildə – ölümündən, daha doğrusu, şəhidliyindən 15 il keçərkən
bəraət almasından sonra bütün Cavidlər də bəraət aldılar;  Hüseyn Cavid
haqqında əsərlər meydana çıxdıqca onun iste`dadlı oğlu da bu prosesdən
kənarda qalmadı. Ancaq H.Cavidin həqiqi bəraəti xalqımızın dahi oğlu
H.Əliyevin 1981-ci ildə onun 100 illik yübileyinin keçirilməsi  haqqında
verdiyi tarixi qərardan sonra baş tutduğu kimi, Ə.Cavidin də həqiqi
bəraəti və onun haqqında layiqli sözlərin deyilməsi məhz keçən yüzilliyin
80-ci illərindən sonra gerçəkləşdi» (1, 7). Və son olaraq onun yara dı -
cılığının müxtəlif  istiqamətləri öyrənilmə obyektinə çevrildi. Bu on iki
cildlik möhtəşəm kitabın çıxması məhz, dövlət və hökümətimizin qay -
ğısının, hər kəsə layiq olduğunu verməyə çalışmasının nəticəsidir.
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«Azərbaycanın adət-ən`ənələri və Ərtoğrol Cavid» adı ilə çıxan birin-
ci cildə layihənin müəllifi və tərtibçi Gülbəniz Babaxanlı «Azərbaycan
etnoq rafiyasının və musiqi folklorunun gözəl bilicisi» başlıqlı bir yazı
yazıb. Bu yazı bir istiqamətdə  birinci cilddə gedən materialları ümu-
miləşdirmə məqsədi daşıyır. İkinci istiqamət Ə.Cavidin bir etnoqraf,
musiqiçi kimi toplanan materiallara obyektiv münasibətini, elmi-nəzəri
dünyagörüşünü qiymətləndirmə amalına xidmət edir. «Ərtoğrol  Cavidin
çoxyönlü iste`dadı Azərbaycan etnoqrafiyası və musiqi sənətini dərindən
bilməsində, eləcə də onların estetik-tərbiyəvi dəyərlərinə tənqidi yanaş-
maq bacarığında da özünü bariz şəkildə göstərməkdədir. Onun bu cilddə-
ki toy və yas mərasimlərini əks etdərən etnoqrafik materiala, eləcə də
musiqi folkloru örnəklərinə yazdığı rə`ylər bunun əyani sübutu kimi səs-
lənməklə, bu iste`dadlı gəncin dərin erudisiyasından və incə zövqündən,
eləcə də pedaqoji qabiliyyətindən xəbər verir. Belə ki, «Azərbaycanın
qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid» seriyasının bu cil -
di nə daxil olan Qarabağ, Quba, Gəncə, Xızı, Basarkeçər, Bakı, Şəki,
Dərbənd bölgələrinin toy adətləri, Masallının isə həm toy, həm yas
adətləri, eyni zamanda el mahnılarını içinə alan materialların əksəriyyəti
Ə.Cavidin peşəkar mütəxəssis ekspertizasından keçmiş və həqiqi dəyəri-
ni, praktik tərbiyəvi əhəmiyyətinin elmi qiymətini almışdır» (1, 11).
Doğrudan da hər bir toplama materialına verilən rə`ydə Ə.Cavidin nə
qədər diqqətli, dəqiqliklə nümunələri izləməsini, işinə həddindən çox tə -
ləb karlığını, xalqımızın etnoqrafiyasına, məişətinə bələdliyini, musiqi
iste`dadını aydınlıqla görürük. Bu qiymətləndirmə bizə mühitin zəngin-
liyini, o dövrdə xalq yaradıcılığına olan qayğının aparıcı xətdə dayan dı -
ğını, olduqca ləyaqətli işlər görüldüyünü deməyə əsas verir. Ə.Cavidin
dedikləri, mülahizələri bir istiqamətdə sözün həqiqi mə`nasında xalqın
zəngin mədəniyyətinə sonsuz sevginin ifadəsidir. Bizə belə gəlir, bütün-
lükdə mühit bu sevgi ilə yaşayırdı. Əks təqdirdə bu qədər gərəkli işlər gö -
rülə bilməzdi.

Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra ən başlıca önəm verilən sahə -
lərdən biri, bəlkə də birincisi məhz xalqın maddi və mə`nəvi dəyərlərinin
öyrənilməsinə olan qayğıdır. «Dədə Qorqud kitabı»nın min üç yüz
illiyinin keçirilməsi, ustad aşıqlarla bağlı yubiley tədbirləri (Aşıq Ələsgər,
Aşıq Şəmşir, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Avdı və b.), aşıqlar qurultayı,
muğam musabiqələri, klassik şair və yazıçıların yubileyi, Dədə Qorqud,
Aşıq Ələsgər günlərinin ən`ənəviləşməsi, Novruz mərasimi ilə bağlı döv -
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lət səviyyəsində tədbirlər, son olaraq Folklor İnstitutunun yaradılması bu -
na nümunədir. Eyni zamanda Azərbaycan mühitində xalq yaradıcı lığının
öyrənilməsinə artan maraq ilkin nəşrlərin təzədən çapına gətirib çıxardı.
Folklor İnstitutunun bu seriyadan buraxdığı «Aşıq Qərib» dastanı, «Folk -
lor çələngi» (XVII-XVIII əsr əlyazmalarından seçmələr», «Bayatılar və
manilər» (A.Şaiq, M.M.Axundzadə, Ş.Əfəndiyeva), «Bayatılar» (M.Qə -
mərli),  «Arvad ağısı» (M.M.Abbaszadə), B.Behcət. «Sarı Aşığın bay-
atıları», H.Zeynallı «Azərbaycan türk mahnıları haqqında» və s. kitab lar
buna nümunədir. Bununla bir növ həmin işıqlı şəxslərin ruhu şad edil miş,
onların min bir əzabla zamanında təxminən yüz il bundan qabaq etdikləri
itib-batmadan xilas olunmuşdur. Son dövrün uğurlu işləri sıra sında xatır-
lanmalı mühüm işlərdən biri regional folklorun öyrənilməsi və toplanıb
nəşri sahəsində görülən işlərdir. Qarabağ, Dərbənd, Göyçə, Dərə ləyəz,
Şirvan, Borçalı, Şəki, Muğan, Ağbaba və s. seriyadan çıxan anto lo giyalar
böyük işlərin həyata keçirilməsindən xəbər verir. «Azərbaycanın qeyri-
maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid» seriyasından çıxan on iki
cildlik möhtəşəm kitab da bura daxildir. Bu işlər eyni zamanda yeni-yeni
araşdırmalara yol açır.

Xalq məişətinin öyrənilməsi bütün zamanlarda olduğu kimi, bu gün də
aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Son dövrlərdə məişətimizin müxtəlif
problemləri, adət-ən`ənələrimizlə bağlı rəngarəng tədqiqatlar yazılmaq-
dadır. Bunların bir hissəsi bədii nümunələrdəki faktlara əsaslanıb tarixin
ayrı-ayrı mərhələlərindəki məişət haqqında təsəvvürlərin müəyyənləş -
məsinə xidmət edirsə, digər bir hissəsi toplama materiallarındakı faktlara
istinad edir. «Azərbaycan adət-ən`ənələri və Ərtoğrol Cavid» kitabında da
Gəncədən, Basarkeçərdən, Xızıdan, Bakıdan, Şəkidən, Masallıdan
toplanmış etnoqrafik materiallar rəngarəngliyi, bütünlükdə Azərbaycan
məişətini əks etdirmə spesifikası ilə dəyərlidir. Ə.Cavid bu toplama mate-
riallarına qısa, lakin olduqca maraqlı, bir-iki səhifəlik söz də yazmışdır.
Bu həmin materialları qiymətləndirmə  səciyyəsi daşıyır. Burada bir ma -
raqlı cəhət həmin yazıların altındakı tarixlərin qeyd olunmasıdır. Mə`lum
olur ki, Ə.Cavid bu materialları 1940-cı ildə oxuyub fikrini bildirmişdir.
Həmin vaxt isə Ə.Cavidin iyirmi bir yaşı olmuşdur. İyirmi bir yaşda isə
bu qədər materialı izləyib ona belə dəqiqliklə söz yazmaq özü böyük iş
idi, həm də xüsusi iste`dad tələb edirdi. Bu, eyni zamanda onu da bildirir-
di ki, Ə.Cavid həmin vaxtlar öz zəkası, iste`dadı ilə mühitdə kifayət qədər
söz sahibi idi.  «XIX əsrin sonu Dərbənd şəhəri toy adətləri haqda» yazı-
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da deyilir: «Tavat Abbas Mirzə qızının sözlərindən yazılmış bir material
öz sistemliyi və müfəssəlliyi ilə çox yaxşıdır. Materialın hissələrlə ve-
rilməsi daha yaxşıdır: Nişan, Başlıq, Yengələr çıxan, Məsləhət, Şilə plov.

…Tekstdə belə bir yer var: Göbək kəsmə adaxlılıq ancaq və ancaq
oğlan qızdan iki-üç il gec dünyaya gələndə hər iki tərəfin razılığı ilə dal-
lal tərəfindən icra olunurdu…

Demək, qız oğlandan 2-3 il böyük olanda. Azərbaycanın hər yerində
oğlan böyük götürülür, şübhəsix burada da böyük olmalı imiş.

Materialın yaxşı tərəfi müfəssəllik ikən çatmayan bir tərəfi də var. Lap
kasıblar necə toy edirdilər? Bu momenti ilavə etdikdən sonra tam mükəm-
məlləşər» (1, 206). Göründüyü kimi, burada materialın şərhi və təhlili,
müfəssəllik dərəcəsi çox dəqiqliklə verilir. Burada müəllifin təklifləri də
maraqlıdır. Və yaxud da Əlisahib Hüseynovun toplayıb yazıya aldığı «Bakı
toy adətləri və muğamat, təsniflər» adlı materiala Ə.Cavid «Bakı toy
adətləri və muğamat, təsniflər haqqında məlumat» başlıqlı yazı yazmışdır.
Burada şəhər və kənd toylarının spesifikası, oxşar və fərqlilikləri, eyni
zamanda topludakı materialların çatışmamazlıqları qeyd edilir. Sonra digər
maraqlı bir məqam oxuyan və çalanlarla bağlıdır: «İkinci böyük hissə
oxuyan və çalanlar haqqındadır.

Burada bir neçə məşhur oxuyan haqda ayrı-ayrı danışılıb yaxşı tərəfləri
göstərilir: Məsələn: Baladadaşın sözləri aydın deməsi, Sabunçulu Qiyasın
düz oxumağa çalışması, Hacı Hüsünün «Şüştər»i yaxşı oxuması, Məşədi
İsanın bədii parçalar seçməsi, Ağa Kərim Zeynalovun xüsusi musiqi
mə`lumatına malik olması, Mirzə Səttarın həssas çalması, Alapalas oğlu-
nun oxu metodları göstərilir.

Bütün bu momentlər Azərbaycan musiqi tarixini yazırkən Azər bay -
canda vokal sənətinin inkişafını göstərən, onun dolğunluğunu isbat
edəcək faktlardır» (1, 96). Burada digər bir maraqlı, həm də Ə.Ca vidin
iste`dadını göstərən musiqi ilə bağlı cəhətlərin yazıya alınmasında gös -
tərilən qeydlərdir. Bu müəllifin zənginliyinin, istedadının di gər tərəfini,
musiqi sənətinə bələdliyini də aydınlıqla göstərir.  «Yenə oxuyanlardan
bəhs olunan hissədə muğamatın strukturası, sxeması verilir. Bu hissədə də
başlıca bir kəsir vardır. Məsələn: göstərilir ki, «Nəvahı», «Nişaburi» və
«Şüştər» dəsgah deyildir, çünki sonradan yaranmışdır.

Yuxarıda sayılan muğamlar (avtorun saydığı) hamısı bir vaxtdamı
yaranmış? Bu mümkün deyil. Şübhəsiz, hərəsi bir vaxtda, biri digərindən
sonra yaranmış. Bu halda «Nəvahi»nin, «Nişaburi»nin və «Şüştər»in də

2011/III 42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


dəsgah olmaması səbəbini sonra yaranmalarında görmək olmaz. Bu ma -
raqlı məsələni doğru həll etmək olmur (nə üçün onlar dəsgah sayılmır).
Burada mütləq avtorun geniş kommentarisi lazımdı.

Başqa yerdə söylənir ki, sazəndə toya gedəndə əvvəl Ərak – pəncah
çalardı. Nə üçün? Bəlkə bunun metodik, texniki əhəmiyyəti var. Bu kimi
momentlərə mütləq kommentari verilməlidir» (1, 96-97). Eləcə də Ma sal -
lıdakı toy adətləri olan hissə həm toplama materiallarının zənginlik və
rəngarəngliyi, həm də Ə.Cavidin ona verdiyi qiymətləndirmə mühitin
qaynarlığından xəbər verir. XIX yüzilliyin sonlarından başlayan bu yol
göründüyü kimi keçən əsrin qırxıncı illərində də eyni ruhun aparıcılığı ilə
müşahidə olunur. Burada rayonlarımızın məişəti, mərasimləri, mahnıları
və s. haqqında dolğun mə`lumat verilir.

İkinci kitab «Azərbaycan klassik musiqi mətnləri və Ərtoğrol Cavid»
adlanır. Burada  iki böyük şəxsiyyətin – Cabbar Qaryağdının və Sü ley -
man Mansurovun xidmətlərinə olan münasibət mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Layihənin müəllifi və tərtibçi Gülbəniz Babaxanlı  bu cildin baş-
lanğıcında «Şair ruhlu muğamşünas» adlı yazı vermişdir. Burada Ə.Cavid
iste`dadının digər bir tərəfi, musiqi tərəfinə son dərəcə dəqiq olan müna-
sibət var. «Sözün həqiqi mə`nasında dərin bilikli bir Azər bay canşünas
kimi xarakterizə edilməyə layiq olan, Azərbaycan mədəniyyətinin
göylərində bir ulduz kimi parlayıb sönən Ərtoğrol Cavidin çoxyönlü
iste`dadının bir önəmli tərəfini də klassik Azərbaycan muğamlarını, təs-
niflərini, eləcə də hər iki dildəki (Azərbaycan və fars dillərində) muğam
və təsnif mətnlərini incədən-incəyə bilməsi və araşdırması təşkil edir.
«Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid»
seriyasının ikinci cildini oluşduran qeyri-maddi mədəniyyət nümunələri
ilə yanaşı Ərtoğrol Cavidin yazdığı rə`ylər, yetkin bir tədqiqatçının ciddi
və sanballı fikirlərindən ibarətdir» (1, 5). Doğrudan da, bu cild Ə.Cavidin
iste`dadının digər bir tərəfini, musiqişünaslıq sahəsindəki qabiliyyətini
ortaya qoyur. Əgər birinci cilddə biz onun xalqın mə`nəvi mədəniyyətinə,
məişətinə bələdliyini və nə qədər zəngin biliyə malik ola bilməsi iste` da -
dını görürüksə, ikinci cilddə təkrar qeyd edək ki, musiqi bacarığının şahi-
di oluruq. Bunlar özlüyüundə Ə.Cavidin hələ çox araşdırmalara zərurət
doğurduğunu deməyə əsas verir. Azərbaycan xalqı bütün tarix boyu bir-
birindən maraqlı iste`dadlarla xarakterizə olunub. İyirminci yüzilliyin
əvvəlləri (qırxıncı illərə qədər) isə iste`dadların toplaşdığı və daha çox -
luqla göründüyü zamandır. Onlardan biri də Ə.Caviddir. «Maraqlıdır ki,
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tədqiqatın bu hissəsində biz Ə.Cavidin daha bir qabiliyyətinin – mətnşü-
naslıq bacarığının üzə çıxdığını görürük. Belə ki, əksəriyyəti təxəllüssüz
verilmiş poetik mətnlərin üslubuna görə hansı sənətkara aid ola biləcəyi-
ni müəyyənləşdirməyə ilk dəfə cəhd göstərən gənc araşdırıcı, klassik
Azərbaycan poeziyasına da dərindən-dərinə bələd olduğunu sübuta yetir-
mişdir» (1, 7). Bu özlüyündə doğrudan da ayrıca qabiliyyətdir. Ədəbiy ya -
tımızın tarixinə nəzər saldıqda nə qədər bədii nümunələrimizin itkilərlə
üzləşdiyinin şahidi oluruq. Hətta elə sənətkarlarımız var ki, bir-iki  nü mu -
nə ilə təmsil olunurlar. Bə`zilərinin isə adları qeyd olunur. Bütün bunlar
bizim ağrılı tərəflərimizdir. Hətta bir sıra nümunələr var ki, onlar ancaq
yaddaşlarda, ayrı-ayrı cüng, bəyaz və təzkirələrdə günümüzə çatsa da,
müəllifini müəyyənləşdirmək olmur. Bütün bunlar böyük  ədəbiyyatşünas
səriştəsi ilə hansı dövrün abidəsi olması, hansı sənətkarın düşüncəsi ilə
yaxınlaşması faktını ortaya qoyma ğı zəruri edir. Burada da həmin və ziy -
yətlə qarşılaşırıq. Ə.Cavid məhz bir mətnşünas kimi  bə`zi nümunələrin
müəllifliyi, kimə aid olması məsələsinə aydınlıq gətirməyə çalışır. 

Xalq yaradıcılığının, xalq musiqisinin mənşəyi, eləcə də musiqi alə -
tlərinin nə zaman, kim tərəfindən düzəldilməsi haqqında çoxlu əf sa nələr,
rəvayətlər dolaşmaqdadır. Bunların bir hissəsi indi də əfsanə olaraq yaşa-
maqdadır. Folklorşünas alimlər toplama zamanı belə nümunələrin böyük
bir hissəsini toplayıb çap da etdirmişlər. Onu da qeyd edək ki, bu haqda
olan əfsanə və rəvayətlər təkcə Azərbaycan mühiti üçün səciyyəvi deyil,
eyni zamanda türk xalqları arasında da dolaşmaqdadır. Orta Asi yada, Ki -
çik Asiyada, Qafqazda olan bu tip nümunələr hamısı demək olar, bir-biri
ilə yaxınlıqda görünür. Hətta yazılı ədəbiyyat nümunələrində də musiqi
alətlərinin düzəldilməsi ilə bağlı mə`lumatlar özünə yer tapmaqdadır.
Məsələn, N.Gəncəvinin «Xəmsə»sində, Z.Nəxşəbinin «Tu ti namə»sində,
V.M.Jirmunskinin, M.İ.Həkimovun araşdırmalarında və s. kifayət qədər
maraqlı məqamlar var. Ə.Cavid da «Cabbar Qaryağdının «Azərbaycan
klassik musiqisi» əsəri haqda» yazısında həmin məsələlərə diqqət ye ti -
rərək yazır: «Bu əsərin xüsusən danışılması lazım olan hissəsi sonrakı tar-
ixi momentlərdir.

İlk yeddi muğamın Pifaqor tərəfindən yaradılması, şübhəsiz əfsanədir.
Özbəklər içərisində bə`zən deyirlər ki, «Rast» Adəm tərəfindən yaran-

mış və itirilmiş cənnətə olan ilk ağlayışdır.
Sonrakı beş muğamın Farabi tərəfindən yaranmasına inanmaq olmaz.

Çünki isbat yoxdur. Bu fikir bir az sonra isbat olunur. Guya, İbn Sey fəd -
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din Qəznəvi söyləmiş ki, Pifaqordan sonra bir muğamı onun tələbələri və
dördünü başqa birisi yaradıb. Bu fikirlər zidd olduğundan heç birinə inan-
maq olmur» (1, 11-12). Bunlar Ə.Cavidin nə qədər zəngin düşüncəyə ma -
likliyini, təkcə musiqinin özünü deyil, eyni zamanda tarixini öyrənməyə
maraq göstərdiyini, tədqiqatçılıq qabiliyyətini göstərir. Təxminən iki
səhifədən də az olan bu yazı bir tədqiqat əsəri qədər zəngin görünür və
müəllif haqqında bütöv təsəvvür yaradır. Kitabda maraqlı məqamlardan
biri «Qaryağdı Cabbarın söylədiyi nəğmələr», «Qaryağdı Cabbarın oxu -
duğu nəğmələr», «Cabbar Qaryağdının şe`rləri» başlıqları ilə verilən nü -
mu nələrdir. Bunların bir hissəsi indi musiqi mühitində dolaşır. Digər bir
hissəsi ancaq kənardadır. Onların öyrənilməsi, repertuara gətirilməsi gə -
rəyi mətnlərlə tanışlıqda aydın görünür. Xalq musiqimizin, muğa mı mızın
tarixini izləmək anlamında bu nümunələr daha çox material verə bilər.

Bu kitabda digər bir bölmə «Azərbaycan musiqi keçmişi və adətləri
haqda Süleyman Mansurovun xatirələri» adlanır. Ə.Cavid burada mə sə lə -
lərə özünün obyektiv, həm də nəzəri baxımdan diqqəti cəlb edəcək müla -
hizələrini verir. «Azərbaycan musiqi keçmişini, adətlərini xatirə şəklində
əks etdirən Süleyman Mansurovun materialları haqqında» adlı  yazı özü -
nün əhatəliliyi və dəyəri ilə əhəmiyyətlidir. «Burada tarın, kaman ça nın
kimlər tərəfindən Azərbaycana gətirilməsi, yerli musiqiyə uyğunlaş dı rı la -
raq dəyişdirilməsi, mükəmməlləşdirilməsi haqda maraqlı momentlər var -
dır. Lakin elmi əsər yazarkən bunları əsas almaq olmaz.  Bu kimi yazılar,
xatirələr təsdiqedici funksiya daşıya bilər, II dərəcəli. Bütün xatirələrdə
(müasir yaşlı xanəndələrimizin, çalanlarımızın xati rələrində) eynilik, ox -
şarlıq olarkən, demək olar ki, bu iş belə olub. Çünki qət etmək üçün bir çox
sənədlər olur. Lakin hələlik xammal olaraq, II dərəcəli funksiya daşıyır.

Musiqi keçmişindən başqa adət, ən`ənə, geyim və sairələri göstərmək-
lə bu xatirə etnoqrafik əhəmiyyətə də malikdir» (1, 167). Doğrudan da
Ə.Cavidin son dərəcə diqqətlə dediyi bu fikirlərdə bizim mədəniyyəti mi -
zin, məişətimizin tarixi haqqında tam təsəvvür yaratmaq istəyi var. Bunlar
sadəcə olaraq gəlişigözəl söz deyil, hər bir bədii nümunə, mətn müəyyən
tarixi mərhələnin faktıdır və özündə də həmin dövrün informasiyasını
yaşatmaq səciyyəsi daşıyır. Bu mə`nada Ə.Cavidin uzaqgörənliklə dediyi
mülahizələr araşdırmaların istiqamətinin həmin məsələyə yönəlməyin gə -
rəkliyini ortaya qoyur. Süleyman Mansurovun  Mirzə Səttar, Bəylər, Ər -
dəbilli Molla Rza, Baladadaş, Kor Hacı və başqaları ilə bağlı söylədiyi
əhvalatlar bu gün daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. «Tarın Qafqaza gətir-
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ilməsi», «Bakıda 1800-cü illərdə keçirilən toyların qaydaları», «Toy
bisatı», «XIX əsrin axırlarında kənd toylarının qaydaları» başlıqları altın-
da verilənlər də bir mənbə kimi mülahizələrin dəqiqləşməsinə, paralellər
aparmağa imkan yaradır. 

On iki cildlik möhtəşəm işin altı cildini dastanlar təşkil edir. Burada
«Qurbani», «Tufarqanlı Abbas», «Bəhmən şah», «Səyyad», «Valeh və
Zərnigar», «Aşıq Qərib», «Koroğlu», «Əmrah», «Qandal Nağı», «Dəli
Alı», «Novruz və Qəndab», «Əsli və Kərəm», «Tahir və Zöhrə» və s. das-
tanlarımız verilmişdir. Bu nümunələr dastanlarımıza, xalq yaradıcılığının
toplanması və qiymətləndirilməsinə olan münasibətin ifadəsidir. Təkrar
qeyd edək ki, iyirminci yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq xalq ədəbiy-
yatının toplanması, nəşri və tədqiqi ən ümdə vəzifələrdən biri kimi diqqət
mərkəzində saxlanırdı. Bunu mövcud toplama işləri, nəşrlər də aydınlıqla
göstərir. Bugünkü uğurlarımız üçün həmin illərə, orada görülənlərə borc -
uyuq. Kifayət qədər ləyaqətli işlər aparılmışdır. Həmin işlərin mühüm bir
hissəsi dastanlarla bağlı olmuşdur. Dastan xalq yaradıcılığının mühüm bir
hissəsidir. Ustad sənətkarlarımız tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində klassik
dastan nümunələri yaratmışlar. Onlar zaman-zaman xalq arasında ya şa -
mış, məclislərin bəzəyinə çevrilmişdir. Həm qəhrəmanlıq, həm də məhəb-
bət dastanlarımız bir növ xalqımızın qəlbinin, ruhunun, varlığının bir par -
çası kimi bu gün də yaşamaqdadır. Ə.Cavidin elmi fəaliyyətinin mü hüm
bir hissəsini həmin dastanlarla bağlı mülahizələri tutur. Burada da onun
ensiklopedik zəka sahibi olmasını, necə dəqiqliklə mülahizələr yürüdə
bilmə bacarığını görürük. Bütün cildlərdə olduğu kimi, dastanlarla bağlı
cildlərin hər birinə Gülbəniz Babaxanlı başlanğıc söz yazmışdır. Bunlar
hamısı Ə.Cavidin böyük işlərini qiymətləndirmək, xalq yaradıcılığımızın
zənginliyini ifadə etmək məqsədinə xidmət edir. «Hələ çox gənc olması-
na baxmayaraq, artıq özünü yetkin bir folklorşünas kimi göstərməyə nail
olmuş Ərtoğrol Cavid bu cildə daxil olan bədii mətnlərin araşdırılmasına-
da da öz iste`dad və qabiliyyətini nümayiş etdirmişdir. Təhlil etdiyi das-
tanlara müxtəlif rakursdan yanaşmaqla onların dəyərini obyektiv şəkildə
üzə çıxarmağa çalışan alim, həm folklor nəzəriyyəçisi, həm şe`rşünas,
həm də dilçi kimi çıxış edərək, bu sahələrin hər birində öz sözünü deməyə
nail olmuşdur» (səh. 5.). Doğrudan da, Ə.Cavidin dastanlara yazdığı kiçik
qiymətdəndirmə onun xalq yaradıcılığının zənginliklərinə bələdliyini, bir
folklorşünas  kimi yetişdiyini, eyni zamanda mətn şü naslıq bacarığını, di -
lin zənginliklərinə diqqətli olduğunu göstərir. Bü tün bunlar tədqiqat üçün

2011/III 46

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


əsas olanlardır. Bu əhatəlilik isə hər kəsə nəsib olmur. Ə.Caviddə bu key-
fiyyətlər birləşir. Ə.Cavidin «Aşıx Mə həm məd Rzayevin söylədiyi «Tu -
farqanlı Abbas» nağılı haqqında» yazısında maraqlı məqamlara toxunaraq
deyir: «Bu böyük nağılı başqalarından fərqləndirən çox cəhətlər vardır.
Tematik mürəkkəblik, hadisələrin geniş liyi ilə verilməsi, ifadənin təmi-
zliyi və sairə…

Bu fərqlənməyə baxmayaraq standart motivlər də az deyildir.
Abbas yuxuda öz ağasını, mövlasını görür, o buna aşıxlıx ilhamı, sevgi

badəsi, Pərinin butasını verir, Abbası xəstə zənn edib qarılar toplaşır (bu
kimi hallarda müsbət və mənfi qarı obrazları qarşı-qarşıya qoyulur), biri
deyir xəstədi öldürün, digəri deyir ki, sevda yuxusuna dalıb…

Bu motivlərə əksər sevgi nağıllarında, dastanlarında təsadüf olunur»
(1, 71). Bu nümunələrin bir maraqlı cəhəti dastanların kimdən yazıya
alınması, toplayıcı haqqında da qeydlərin aparılmasıdır. Bə`zi nümu nə lər -
də isə ancaq söyləyən qeyd olunur. Ə.Cavid dastançılıq üçün spesifik xü -
susiyyətlərdən çıxış etməklə hər bir nümunəyə ozünün obyektiv münasi-
bətini bildirir. Kiçik, təxminən iki-üç səhifəlik yazılar bütövlükdə hər bir
nümunə haqqında tam təsəvvür yaradır. Burada digər maraqlı məqam
müəllifin tez-tez dastan, nağıl ifadələrini işlətməsidir. Bu nümunələrdə
hər ikisi təxmini eyni düşüncəni ifadə edir. Dastan, nağıl, qissə, hekayə
adı ilə adlanmadakı sinonimliklə bağlı folklorşünaslıqda mülahizələr var.
Ə.Cavidin də elmi məqalələrində bu halın yaşaması həmin dövrdə mü -
hitin düşüncəsini sərgiləyir. Bir məsələni də qeyd edək ki, orta əsr yazılı
epik ən`ənədə bu adlar eynilə yaşanır. 

Türk xalqlarında, onun bir qövmü olan Azərbaycanda çox-çox dərinlik-
lərə gedib çıxacaq dastan ən`ənəsi var. Bu xalqımızın məişətini, tarixini,
keçib gəldiyi yolu öyrənmək üçün zəngin material verir. Xalqın hə-yatının
elə bir tərəfi yoxdur ki, bu və ya digər şəkildə orada özünə yer tapmasın.
Düzdür, başqa folklor nümunələrində də xalq məişətinin müxtəlif tərəfləri
özünə yer tapır. Ancaq dastanlar daha çox informasiyaya yüklüdür. Bu isə
janrın özünün spesifikasından, faktları daha çoxluqla daşıya bilmək imkan-
larından irəli gəlir. Qəhrəmanlıq, məhəbbət dastanlarımız öz ruhu, məz-
munu e`tibarilə böyük zamanların hadisələrini ümumiləş dirib gələcəyə
ötürmək funksiyası ilə dəyərlidir. “Dədə Qorqud kitabı”, «Koroğlu» təkcə
yarandığı zamanla məhdudlaşmır, burada əvvəlki dövrlərin hadisələri də
ümumiləşdirilmiş şəkildə  yaşayır. Ona görə də onun əhəmiyyəti əvəzsizdir.
Ə.Cavid buradakı orijinallıq, yaxınlıq tərəflərinə diqqət yetirir və hər bir
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nümunəyə ən`ənə istiqamətində yanaşmaqla münasibətini bildirir. Məsələn,
«Tovuzlu Aşıq Qədir İsmayılovun əsərləri haqqında» adlı yazıda «Aşıq
Valeh və Zərnigar» dastanı haqqında söhbət açır. 1939-cu ildə yazılmış bu
rə`y həm Aşıq Qədir İsmayılov, həm də dastanla bağlı qiymətləndirmədir.
Yazının müsbət cəhəti bir istiqamətdə aparılan müqayisələrdədir. Orada
deyilir: «Aşıq Valeh haqqındakı nağıl öz teması, bə`zi momentləri ilə əvvəl-
ki nağıllara çox oxşuyur. «Ordubadlı Kərim» nağılında da Susan xanım
aşıqları bağlayır, 40-cı aşıq Kərim isə hamısını xilas edir.

«Əmrah» nağılında Sayat Pərinin 40 kənizi var, hamısı canlı, gözəl.
….Aşıqları bağlayıb asdırmaq istəyən Zərniyarın təslim olmasından

başqa ikinci bir tema şəyirdlərin yüngüllüyü, ustadından hər şeyi öyrən-
mədən meydana atılma və başı daşa dəymədi. Aşıq Valehin tələbəsi
Səməd mükəmməl aşıq olmadan müəllimindən ayrılır və aşıqlıqda
Zərniyara məğlub olur. Möhkəm bilik almaq prinsipi daşıyan bu 2-ci tema
maraqlıdır, doğrudur» (1, 249). Aşıq yaradıcılığında mühüm məsələlərdən
biri ən`ənənin qorunuşudur. Bu, özlüyündə sənətin yaşarlığına xidmət
edir. Ustad sənətkarlar həmişə aşıq sənətinin qayğısına qalmış, iste`dadlı,
bacarıqlı, bütün tərəfləri ilə aşıqlığa layiq olanları yanlarında şagird gö -
türməyə çalışmışlar. Ona görə də tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində kifayət
qədər sazı-sözü ilə seçiləcək sənətkarlar yetişmişdir. Bu, özlüyündə sə nə -
tin sabahlara gedib çıxacaq tale məsələsi idi. Məhz aşıq deyişmələri, aşı -
ğın yükünün nədən ibarət olması, kamilliyi, ustad yanında hansı sə viy yə -
də dərs alması məsələsi həmişə diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Aşıq de -
yişmələri bunun göstəricisidir. Qurbani ilə Dədə Yadiyarın, Xəstə Qa -
sımla Ləzgi Əhmədin, eləcə də Aşıq Valehlə Zər ni garın deyişməsi faktları
bunun göstəricisidir. Məhz Ə.Cavid də «Aşıq Valeh və Zərnigar» das-
tanında bu məsələyə xüsusi olaraq diqqət yetirir. Ustadından kamil dərs
almayan Səməd Zərnigar xanıma məğlub olur və ustadının çağırılması
tələbini qoyur. Bütün bunlar özlüyündə sənətə hörmətdir. Aşıq Alı ilə Aşıq
Ələsgərin qarşılaşması da bu istiqamətlidir. Bir növ aşıq sənətini zi nət lən -
dirmək səciyyəsi daşıyır. Aşıq Ələsgərin, Mola Cümənin qıfılbəndləri və
s. buna nümunədir. «Valeh və Zərnigar» dastanında verilən ustadnamə də
bu məqsədə, ustad sözünə xidmət edir.

Yön çöyürüb bir məclisə varanda,
Ağır otur sağa sola danışma.
Hərcayi söyləmə zənanələr tək,
Laf edibən gülə-gülə danışma.
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İyid gərək hər məclisdə sayılsın,
Həqiqətdən danış, əhsan deyilsin.
Kəlmə çıxar şirin cana yayılsın,
Aşırıf sözünü zilə danışma (1, 253).

Bu ustad sözü, ustad nəsihətidir. Bütün klassik ədədiyyatımızda, eləcə
də xalq ədəbiyyatımızda müdriklərimizin uzaqgörənliklə dediklərinin ha -
mısı böyük təcrübənin nəticəsi kimi dəyərlidir. Onlar min illərin sına -
ğından çıxıb və bütün zamanların sözü təsiri daşıyır. Ustadnamələr də bu
sıradadır. Bu dastanlarda maraqlı olan xüsusiyyətlərdən biri dastan mətn -
lərindəki şe`rlərin hər birinin hansı hava ilə oxunmasına yetirilən diqqət-
dir. Düzdür, altı cilddə verilən bütün dastanlarda şe`rlərin hamı sı nın han -
sı hava ilə oxunması göstərilmir. Ancaq mühüm bir hissəsində şe`rdən əv -
vəl hansı havada oxunacağı qeyd edilir. Bu müsbət xüsusiyyəti sonrakı
nəşrlərdə görmürük. Eyni zamanda bir cəhəti də qeyd edək ki, hər cildin
sonunda «Dastanlarda işlənən aşıx-el havalarının adları» adında bir bölmə
var. Burada həmin dastanların söylənməsi zamanı işlənən aşıq hava ları nın
siyahısı verilir. Bu özlüyündə müsbət hadisədir. Aşıq havalarının tari xini,
inkişaf istiqamətini, havaların sayını öyrənmək baxımından bu siya hının
əhəmiyyəti çoxdur. Heç şübhəsiz, bu havaların hər birinin özü nün yaran-
ma tarixi və yaşam dövrü var. Hətta bunların sırasında elə adlar var ki,
müasir dövrümüzdə əlimizdə olan siyahıda həmin adlara təsadüf etmi rik. 

Bu cildlər bütün tərəfləri ilə maraq doğurur. Oradakı istiqamətlərdən biri
«Aşıq yaradıcılığının əsas formalarını öyrənmək və bir neçə nümunə
havaları nota almaq üçün çağırılan iclasın protokolu» adlanan bölmədir.
Buradan mə`lum olur ki, həmin iclas 17-25 mart 1937-ci illərdə keçiril miş -
dir. Orada bir məqam var: «22.03.1937-ci il axşam saat 10-da Azər baycan
Dövlət Konservatoriyasının tar şöbəsi tələbələrindən Qara Qa ra yev, Ha -
cızadə Cövdət, İsmayılov M.S. və Azərbaycanın məşhur aşıqlarından Aşıq
Əsəd və Aşıq Mirzənin iştirakı ilə birinci dəfə olaraq aşıq ya ra dıcılığının
əsas formalarını öyrənmək və bir neçə nümunə hava ları nota almaq üçün
çağırılan iclasda yoldaş Bülbülün iştirakı ilə iki mə sələ qoyulmuşdu.

1-Sazda olan əsas səsləri öyrənmək və bir neçə nümunə hava yazmaq
(yə`ni notaya gətirmək). (1, 119). Kitabda  Aşıq Əsədin və Aşıq Mirzə nin
həmin vaxt oxuduğu havalar və şe`r nümunələri verilir. Bu ilk cəhd olsa
da sonrakı mərhələlərdə də aşıq havalarının nota alınması sahəsində ad -
dımlar atılmışdır. Son dövrlərdə də bu sahədə işlərin aparılmasına cəhd
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olunmuşdur. Ancaq onu da qeyd edək ki, elə də ciddi uğur qazanılma mış -
dır. Bu gün də aşıq havalarını Avropa termini ilə nota gətirmək özü prob-
lem olaraq qalmaqdadır.

Cildlərdə qəhrəmanlıq dastanlarından da nümunələr verilir. «Koroğlu»
dastanı ilə bağlı hissə daha çox maraq doğurur. Ə.Cavid «Koroğlu» das-
tanını Azərbaycan folklorunun şah dastanı hesab edir: «Azərbaycan folk-
lorunun şah dastanı «Koroğlu» bir çox variantlara malikdir» (1, 45). Mə` -
lum olduğu kimi, «Koroğlu» ilə bağlı toplama işləri hələ on doq qu zun  cu
yüzillikdən müxtəlif ədəbiyyat adamlarının diqqətini cəlb edir. Onun
Xodzko, Şopen, Penni nəşrləri məsələnin bir tərəfidir, lakin cüng lərdə
gedən müxtəlif qoşma, gəraylıların çapı bu dastana olan ma rağın artan is -
tiqamətdə getdiyini göstərir. Son olaraq iyirminci yüzilliyin əvvəllərindən
başlayaraq bu iş bir sıra folklorşünasların, V.Xuluflunun,  H.Əli za dənin
marağına səbəb olur. Onlar ayrı-ayrı aşıqlardan «Koroğlu» dastanının bir
sıra qollarını toplayıb nəşr etdirirlər və bu ən`ənə daha yeni variantların,
qolların yazıya alınmasına gətirib çıxarır. Məhz Ə.Cavidin yazdığı rə`ylər
də bu istiqamətdə görülən işlərin bir hissəsi kimi dəyərli və araşdırılmalı
görünür. Eləcə də digər dastanlarla bağlı mülahizələrin hamısı Ə.Cavidin
bir folklorşünas kimi imkanlarını, zənginliyini ifadə edir. Bütün bunlar
yeni-yeni araşdırmaları zəruri edir. Bu dastan nü mu nələrinin verilməsi
təkcə dastan ən`ənəsini izləmək baxımından diqqəti çəkmir, həm də söy -
ləyicilər, ifa məqamları, ustad aşıqlar haqqında da informasiya vermək
xarakteri ilə maraqlıdır.

«Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid»
seriyasından nəşr olunan on iki cildin  doqquzuncu və onuncu cildləri
«Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid» adlanır. Bu cildlər haq -
qında danışmazdan öncə e`tiraf edək ki, ümumilikdə bu on iki cild Azər -
baycan folklorşünaslığında ən möhtəşəm işlərdəndir, bəlkə də birincisidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi
olduqca gərəkli və savab iş görmüşdür. Layihənin müəllifi və tərtibçi
Gülbəniz Babaxanlı böyük zəhmət, əzmkarlıq, hesabına Ərtoğrol Cavidi
bütün fəaliyyəti ilə Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim etmişdir. Bu mə` -
nada G.Babaxanlıya minnətdar olmalıyıq. Çünki bu on iki cildliyin hazır-
lanması, çap vəziyyətinə gətirilməsi özü böyük zəhmət, vətənə, xalqa, Ca -
vid ocağına sonsuz sevgi tələb edir. Layihənin müəllifi və tər-tibçi Gül bə -
niz Babaxanlı, redaksiya hey`əti məhz bu sevgi ilə Ərtoğrol Cavid irsini
ortaya qoya bilmişlər. Burada Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka bi ne -
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tinin xeyirxah addımı da xüsusi olaraq vurğulanmalıdır. Bu iş gələcək
fəaliyyətimiz üçün bir örnəkdir. Bütün cildlərə layihənin müəllifi və tərt-
ibçi G.Babaxanlı başlanğıc söz yazmışdır. Bu yazılar konkretliyi, məz-
mun və mündəricəsi ilə bir tədqiqat əsəri qədər dəyərlidir. Mə`lum olduğu
kimi, xalq ədəbiyyatının ən zəngin, həm də ən maraqlı qollarından birini
aşıq yaradıcılığı təşkil edir. Aşıq xalqın nəğməkarıdır. Təsadüfi deyildir ki
aşığı el anası adlandırırlar. «Dədə Qorqud» dastanlarında xüsusi olaraq
vurğulanır ki, «eldən-elə, bəydən-bəyə ozan gəzər, ər comərdin, ər na kə -
sin ozan  bilər». Bu düşüncə aşıq adı ilə tapınmadan sonra da davamlı ola -
raq aşıqların fəaliyyətini izləyib. Aşıq türk xalq larının şəriksiz mə də niy -
yətidir. Min illər boyu xalqla birlikdə yol gəlib, onun sevincini, ağrılarını
gələcək nəsillərə daşıyıb, milli mə`nəvi dəyərlərin yaşadıcısı funksiyasını
yerinə yetirib. Məhz bu səbəbdən də Dədə Ələsgər «aşıq olub tərki-vətən
olanın əzəl başdan pür kamalı gərəkdi» söyləyirdi. Ərtoğrol Cavidin də
araşdırmalarında aşıq yaradıcılığına, ayrı-ayrı sənətkarlara münasibət
özünü tam aydınlığı ilə göstərir. Dastanlar da aşıq yaradıcılığı ilə bağlıdır,
daha doğrusu, aşıq yaradıcılığının bir hissəsidir. Məhz on cildliyin altı
cildində Ə.Cavidin dastanlarla bağlı mü lahizələri onun aşıq yaradıcılığı-
na bələdliyini, sevgisini ifadə edir. Çünki əks təqdirdə bu dəqiqliklə qiy -
mətləndirmə aparmaq  elə də asan olmazdı. Layihənin  müəllifi və tərtib -
çisi G.Babaxanlı doqquzuncu cildə «Dahi şairin şe`rşünas oğlu» adında
bir yazı verir. Burada Ə.Cavidin aşıq poe zi yasına bələdliyi, onun spesi-
fikasının müəyyənləşməsi istiqamətində söylədikləri Molla Cümənin və
Miskinli Vəlinin yaradıcılığı əsasında şərh olunur. «Azərbaycanın XVI
əsrdən bəri yüzillər boyu bulaq kimi çağlayıb gələn zəngin aşıq poe zi ya -
sının sayılıb-seçilən nümayən dələrindən biri kimi tanınan Molla Cümənin
və özünəməxsus sənətkarlıq məziyyətləri olan Miskinli Vəlinin müxtəlif
şifahi qaynaqlardan toplanıb yazıya alınmış şe`rləri haqqında danışarkən
də Ə.Cavid iste`dadı bir şe`rşünas olduğunu kiçik, lakin dolğun məz-
munlu tədqiqatı ilə bir daha artıqlamasilə sübuta yetirmişdir» (1, 5).
Burada ən maraqlı istiqamət Ə.Cavidin bütövlükdə  mühiti izləmə, xalqın
məişəti, musiqisi, klassik musiqi, dastan yaradıcılığı, aşıq sənəti ilə bağlı
mülahizələrinin dəqiqliyi və mükəmməlliyidir. Digər tərəfdən düşünəndə
ki, bu mülahizələri Ə.Ca vid təxminən iyirmi-iyirmi bir yaşlarında söyləy-
ib, onda onun bö-yük lüyü qarşısında baş əyməyə bilmirsən. Təkrar qeyd
edək ki, bu nü munələrin, Ə.Cavid irsinin nəşr olunması bir istiqamətdə
xalq ədəbiyyatına olan qayğının ifadəsidirsə, digər tərəfdən uzun illər köl-
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gədə qalmış, layiqli qiymətini almamış bir iste`dad sahibinin tanıdılıması
istiqamətində atılan addımdır, savab işidir.

Kitabda Molla Cümə şe`rlərinin toplayıcısı Ə.Cavid qeyd olunur. Bu -
nun la onun toplayıcılıq qabiliyyəti aydınlaşır. Onu da qeyd edək ki, son
dövrlərə qədər Molla Cümə ilə bağlı ayrı-ayrı toplularda şe`rlər getmişdir.
Hətta bir neçə dəfə şe`rlər kitabı çıxmışdır. Prof. P.Əfəndiyevin Molla
Cümə şe`rlərinin toplanması, nəşri sahəsində xidmətləri əvəzsizdir. An caq
fikrimizcə, P.Əfəndiyevə qədər Mola Cümə şe`rlərinin ən görkəmli
toplayıcısı Ə.Caviddir. Eyni zamanda həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı fakt-
ların dəqiqləşməsində də Ə.Cavidin dedikləri ilkin mənbələrdən biri kimi
əhəmiyyətlidir. Molla Cümənin anadan olması, aşıqlığa on beş yaşından
başlaması, Qarabaldırlı kəndinin aşığı Aşıq Həsənəlidən aşıqlığı öyrənməsi,
alçaq, dolu adam olması, əkinçiliklə məşğul olması, şagirdləri və s. haqqın-
da verilən mə`lumatlar xüsusilə maraq doğurur. Molla Cümə haqqında
danışarkən xüsusi olaraq vurğulanır, «camaat arasında çox hörmət və
nüfuza malik olmuşdur. Həmişə kəndlərə aylarla toylara, mağarlara gedər-
miş. Dağıstanlı Aşıq Abdulla (Xuniq kəndindən), Aşıq İsgəndər (Qədirixli),
Aşıq Yusif (Layiskli), Aşıq Camal və Aşıq Rəcəb (Hirək), Aşıq İbrahim və
Aşıq İsmayıl (Qax rayonunun Zəyən kəndindən) iki qardaş Molla Cümənin
şəyirdləri olmuş. Bir yerə gedəndə bu şəyirdləri də götürüb gedərmiş» (1,
20). Ə.Cavid bu topluda bir məqama da diqqət yetirir. Bu tərtib zamanı
müəyyən prinsipin gözlənilməsidir. «Molla Cü mənin şe`rləri haqqında»
yazısında Ə.Cavid bu şe`rlərin mövzu isti qa mətlərini, mündəricəsini çox
dəqiqliklə qeyd edir. «Aşıq Əhmədin söy lə diyi bu parçaların teması bütün
foklror materialları kimi məişətdəndir. Şe`rləri çoxu gözəllərə və gözəlliyə
ithaf edilmiş, gözəlin saçı, xalı, göz ləri, hərəkətləri, geyimi, hətta yerişi
haqda ayrı parçalar var. Bəzən təsvir naturalistcəsinə verilib. Bu zaman
açıq-aşkar misralara da təsadüf olunur ki, həddindən artıq vulqardır. Belə
parçalar folklorda az olar» (1, 75). Bu cilddə digər bir hissəni Miskinli
Vəlinin yaradıcılığı tutur.  Şe`rləri toplayan H.Əlizadədir. Təxminən otuz
iki şe`r verilir. Ə.Ca vid «Miskinli Vəlinin şe`rləri haqqında» başlıqlı yazı
verib. Burada aşığın yaradıcılığı, şe`rlərdə nəzərə çarpan qüsurlar əksini
tapır. Eyni zamanda bu çatışmamazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra çap
edilə bilər qənaətini verir. Bu rada eyüni zamanda H.Əlizadənin Miskinli
Vəli haqqında yarım səhifəlik avtobioqrafik xarakterli yazısı da verilmişdir.

Onuncu cilddə ayrı-ayrı ustad sənətkarların şe`rləri toplanmışdır. Aşıq
Ələsgərin, Aşıq Məhəmmədin (Aşıq Ələsgərin qardaşı), Ağdabanlı Qur -
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banın, Növrəs İmanın, Zodlu Abdullanın, Aşıq Musanın, Hüseyn Bo zal qa -
nlının, Şair Nağının, Aşıq Alının, Aşıq Nəcəfin, Aşıq Əsədin, Aşıq Talıbın
və başqalarının yaradıcılığından nümunələrlə səciyyələnir.  Burada
Q.Zakirdən və M.P.Vaqifdən bir şe`r də verilmişdir. Bu cilddə də Ə.Cavid
müxtəlif məsələlərə özünün münasibətini bildirir. «Aşıq Mu sa nın söylədiyi
şe`rlər haqda», «Aşıq Məhəmmədin Aşıq Ələsgər haq da söylədiyi iki parça
haqda», «Aşıq İsaq və Həmid Əhmədovun şe`rləri haqqında» və s. yazılar
buna nümunədir. Bizim üçün maraqlı olan bir məqam Ə.Cavidin «Aşıq
Qoca Qurbanovun söylədiyi iki parça haqda» yazısıdır. Aşıq ədəbiyyatı
tədqiqatçıları arasında Aşıq Ələsgərin Aşıq Hüseyn Şəmkirli və Aşıq
Hüseyn Bozalqanlı ilə deyişmələri haqqında müxtəlif səpkili söhbətlər baş
alıb getməkdədir. Hətta bu söhbətlər fikir ayrılıqlarına, mübahisələrə qədər
gəlib çıxır. Ancaq Ə.Cavidin bu məsələ ilə bağlı verdiyi yazı mübahisələrə
son qoymaq, dəqiqləşmələr aparmaq baxımından diqqəti cəlb edir. Buradan
o da aydınlaşır ki, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı ilə Aşıq Ələsgər arasında çox
səmimi münasibət olmuşdur. Daha doğrusu, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı Aşıq
Ələsgərə ustad kimi böyük hörmət bəsləmişdir. «XX əsrin 1-ci və 2-ci onil-
liklərində böyük hörmət qazanmış, talantlı Aşıq Ələsgər eşidir ki, Hüseyn
adlı qabiliyyətli bir aşıq vardır. Ələsgərin şəyirdlərindən Musa lovğalanıb
bağlama məktubu yazmaq istərkən ustadı Ələsgər izn vermir. Çünki Ələs -
gər  bilir ki, Hüseyn də sənətkardır.

O, sənətkarlara qarşı hörmətkar olduğundan Musanın arzusunu rədd
edir. Bu parçanın ən qiymətli yerləri iki sənətkarın səmimi münasibət lə ri -
nin təsviridir. Aşıqlığın keçmişi, onların yaşayışı, münasibətləri haqda da -
nışarkən bu kimi izahlı deyişmələr böyük rola malikdir» (1, 116-117). Bu -
rada bir istiqamətdə Dədə Ələsgərin ustad kimi son dərəcə böyük ədəb-
ərkan sahibi olması, sənətə verdiyi qiymət nəzərə çarpırsa, digər is ti -
qamətdə Ə.Cavidin aşıq sənətinə dərindən bələdliyi, mövcud nü mu nə ləri
təhlil qabiliyyəti, tədqiqatçı səriştəsi ortaya çıxır. Bu özünü Ə.Cavidin
bütün yazılarında olduğu kimi «XIX əsr aşıqlarının yaradıcılığı haqda»
yazısında da göstərir. Onu da qeyd edək ki, bu yazıların demək olar ha mı -
sı rə`y, qiymətləndirmə səciyyəsi daşıyır. Ancaq burada Ə.Cavidin böyük
tədqiqatçılıq qabiliyyəti, bir folklorşünas, mətn şünas, ədəbiyyatçı, mu si -
qişünas kimi iste`dadının müxtəlif tərəfləri görünür. O, Hümmət Əli za -
dənin on doqquzuncu əsr aşıqlarının şe`rləri ilə bağlı toplusu haq qın da
yazır: «Hümmət Əlizadə tərəfindən toplanmış bu materialların içə risində
35 aşığın 61 parçası vardır.
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Tema, xarakter, forma e`tibarilə bu parçalar müxtəlifdir. Bütün mənzum
parçalar haqda təsəvvür vermək üçün qruplara parçalamaq pis olmaz» (1,
138). Burada biz Ə.Cavidin faktları nə qədər dəqiqliklə qiy mət lən dir mə si -
ni, toplama məsələsində müəyyən pirnsiplərin gözlənməsi  fikrini çox
müsbət qarşılayırıq. Çünki bu gün də toplanan materialların nəşrində pə ra -
kəndəliyin yaşandığının şahidiyik. Halbuki,  folklorşünas alimlər bu istiqa -
mətdə xeyli işlər görmüş, böyük ən`ənə yaratmışlar. Məhz Ə. Cavid də bu
istiqamətdə topluların nəşrinə özünün rə`yini, mü nasibətini bildirməklə
töhfəsini vermişdir. Onuncu cilddə qeyd olunmalı digər bir məqam «Pro -
fessor Bülbülün aşıqlarla söhbətindən» adlı yazıdır. Burada Şəmkirli Aşıq
Hüseynin şagirdlərinə verdiyi məsləhətlər, aşıqlıq haqqında fikirlər yer
almışdır. Bütün bunlar Azərbaycan folklor şünas lı ğı nın uğurları kimi ma -
raq doğurur, xalq ədəbiyyatımızın zən gin liklərini göstərir. Ərtoğrol Cavid
şəxsiyyəti və ensiklopedik iste`dadı haqqında tə səvvür yaradır. Biz isə  Ər -
toğrol Cavid iste`dadına, onun zəngin, əhatəli elmi fəaliyyətinə bir mə qa -
lənin imkanları müqabilində işıq tutmağa ça lışdıq.
İşin elmi nəticələri. Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və

tədqiqində xüsusi xidməti olan şəxslərdən biri Ərtoğrol Caviddir. Onun
gördüyü işlər xalq yaradıcılığının zənginləşməsində mühüm rol oyna -
mışdır. Məhz bunlar indiki mərhələdə özlüyündə araşdırmaları zəruri edir.

Tətbiq sahələri. Azərbaycan folklorşünaslığı, aşıq yaradıcılığı və et -
noqrafiya.

Elmi yeniliyi. Xalq ədəbiyyatının, iyirminci əsr aşıq yaradıcılığının
toplanması, nəşri və tədqiqində Ərtoğrol Cavidin fəaliyyəti bir istiqamət-
di. Onun ayrı-ayrı toplulara yazdığı müxtəlif səpkili yazılar folklorşünas -
lığın nəzəri səviyyəsinin ümumi mənzərəsidir. Xalq məişətini, xalq mu -
siqisini, aşıq sənətini, mərasimlərimmizi öyrənmək üçün əsaslı mən bə dir.
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NİKOLAY ROŞİYANUNUN “NAĞILLARIN ƏN`ƏNƏVİNİKOLAY ROŞİYANUNUN “NAĞILLARIN ƏN`ƏNƏVİ
FORMULLARI” ƏSƏRINDƏ OLAN FORMUL TİPLƏRİFORMULLARI” ƏSƏRINDƏ OLAN FORMUL TİPLƏRİ

XÜLASƏ
Məqalədə N.Roşiyanunun “Nağılların ən`ənəvi formulları” adlı əsərində göstərmiş

olduğu epik formullar işığında “Dədə Qorqud kitabı”nda “Dirsə xan oğlu Buğac
boyu”na tətbiq edilmişdir,boydakı poetik qəliblər araşdırılmışdır. Qəhrəmanın fəaliyyəti
ilə bağlı olan formul tipləri nəzərdən keçirilərək qədim türk dastan ən`ənəsində olan ar-
xetiplər haqqında mə`lumat verilmiş-adqoyma,alqış-qarğışların epik ən`ənədəki təzahür
formaları araşdırılmışdır.

Açar sözlər: Roşiyanu, formul, Buğac, ov

N.ROSHIANU AND HIS “EPIC TRADITIONAL FORMULAS OF THEN.ROSHIANU AND HIS “EPIC TRADITIONAL FORMULAS OF THE
TALES” BOOK ALSO HIS PLASE IN FOLKLORETALES” BOOK ALSO HIS PLASE IN FOLKLORE

SUMMARY
In text we talk about the formulas expressions that is not changes while the singer

sings his tales.We also learn about the name ceremony of the heros.And also we learn
from the work that there are some fixed text N.Roshianu seperated three part these for-
mulas.First  tipical formulas is named Inisial formulas.The second type  of the formulas
is named Medial formulas.He also said that  the second type of oral traditional  formu-
las is diffucult than other types.And the third type of the formulas is named Final for-
mulas.

Key words: Roshianu, formule, Bugac, hunt

РОШИЯНУ.Н. КНИГА «ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ СКАЗКЕ» ИРОШИЯНУ.Н. КНИГА «ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ СКАЗКЕ» И
СОВРЕМЕННОГО ФОЛКЛОРИСТИКАСОВРЕМЕННОГО ФОЛКЛОРИСТИКА

РЕЗЮМЕ
В статье Традиционные формулы сказке были разделены на три  направления:

Инициал, Медиал, Финал. Также были иследованы поэтические фигуры связаные
с апледисментами, проклятиями, собранием охоты на зверей. В тексте больше
всего наблюдаются медиальные формулы использование в  разлицных  случиях.
Ключевые слова: Рошияну, формулы, Бугач, охоты

Məsələnin qoyuluşu. Dastan yaradıcılığında rast gəlinən ümumi yer-
lər şifahi xalq yaradıcılığında xarakterik element kimi çıxış edir və digər
ən`ənəvi elementlərlə bərabər folklor daşıyıcılarının ümumi bir xəzinəsi-
ni təşkil edir. Bu mə`nada nağılların əsasında dayanan ən`ənəvi formul -
ların tədqiqi müasir folklor yaradıcılığının olduqca aktual problemlə rin -
dən biridir.
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İşin məqsədi. N.Roşiyanunun nağıllarda, epik mətnlərdə təsbit etdiyi
ən`ənəvi formul qrupları haqqında mə`lumat verməkdir.  

Rumın alimi Nikolay Roşiyanu da bu mövzuya həsr etdiyi və 1974-cü
ildə çap etdirdiyi “Nağılların ən`ənəvi formulları” adlı tədqiqat əsərində
Avropa və Asiya xalqlarının folklor materiallarından istifadə edərək nağıl
təhkiyəsinin üslubunu tədqiq etmiş və nağıl formullarını 3 böyük qrupa
bölmüşdür:

1. İnisial formullar 
2. Medial formullar 
3. Final formullar
Hər bir nağıl, dastan söyləyicisi öz təhkiyəsini hadisənin “tarixi baxım-

dan möhürlənməsi” və onun müəyyən zamanda təsbit edilməsi (T) və
söyləniləcək müəyyən hadisənin baş verdiyi yerin (S) göstərilməsi ilə
başlayır. İfaçı öz mətnini zamana və yaxud zaman-məkana (TS) yer-
ləşdirir. Beləliklə, insial formulun 2 ilkin funksiyası meydana çıxır.

a) Zaman formulu (T)
b) Məkan formulu (S)
“Bir dəfə var idi…” formulu bir və ya bir neçə qəhrəmanın mövcud-

luğunu (E1) müəyyən edir və onları zamana yerləşdirir; o təsdiqdən ibarət-
dir: “Nə vaxtsa baba və nənə və ya padşah və arvadı və s. var idi.”  Vaxt
dəqiq göstərilmir, ancaq “bir və ya bir neçə qəhrəmanın mövcudluğunu”
müəyyən edən formul (E1) elementinin olacağına heç bir şübhə yoxdur. 

Digər insial formul istisnalığı, unikallığı vurğulayan yeni elementdən
(heç vaxt olmadığı kimi) ibarətdir. Bu element formulun ilkin komponen-
tinin mə`nasını dəyişərək onun strukturunu modelləşdirir. Bununla da
“yaşamaq”, “mə`nalı olmaq”, “baş vermək”, “yeri olmaq” (E2) məsdər
formaları əmələ gəlir (1, 90). Nağıl personajlarına aid olmayan, ümumi
hadisəni zamana yerləşdirən müstəqil formul yaranır. Ancaq bu formul
özü ilə T1- i (hadisənin zamana görə təsbit edilməsi) də gətirən E1 – (bir
və ya bir neçə qəhrəmanın mövcudluğunu müəyyən edən formul) elemen -
tinin mütləq istifadəsini tələb edir, beləliklə, mürəkkəb inisial formul for -
malaşır: “Bir zaman heç vaxt olmadığı kimi.”

Türk və başqa Şərq xalqlarının nağıllarında E1 v- “Biri var idi, biri yox
idi, qədim zamanlarda bir padşah var idi” inisial formulun tipik elementi
kimi səciyyələndirilir.

Söyləniləcək hadisələrin həqiqiliyi arqumentindən təşkil olunan mən-
tiqi deduksiyadan ibarət yeni elelmenti daxil etməklə N. Roşiyanu növ -
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bəti inisial formulu araşdırır. Bu element söyləniləcək nağılın həqi qili yi -
nin birbaşa təsdiqindən – (V) ibarətdir: “Əgər olmasaydı, söyləməzdilər”.
Bu elementə bə`zi xalqların nağıllarının final formullarında da təsadüf
olunur. Bə`zən bu formulda digər elementin təsdiq etdiklərini inkar edən
nüans lar da olur. Belə ki, bu nüans həqiqiliyi, nəql etmənin səhihliyini
inkar edir. Məsələn, “birələr qoz qabığında yaşayanda”, “siçan lar pişiyi
yeyəndə”, “ağcaqanadlar divarda yazanda”. Bu formul tipi daha çox
sehrli nağıllarda tətbiq olunur. Bə`zən “söyləniləcək əhvalatın həqiqi li yi -
nin birbaşa təsdiqindən”  ibarət olan (V) elementi nağıl əhvalatına aid edi -
lən zamanı da müəyyən edir. Formulun birinci hissəsinin təsdiqi nəticə -
sində qeyri-mümkün zamanın məntiqi tə`siri ilə əhvalatlar inkar olunur.
Bacarıqlı ifaçılar bu aspekti formula birbaşa yox, dolayı, metoforik yolla
daxil edir. Bu, gündəlik həyatda rast gəlinən real münasibətlərin inversi -
yasına əsaslanır. Məsələn, “Yumurtalar buzun üstündə qızardılanda”, “ge -
cə gündüzdən başlayanda” və s. 

Bu mə`nada Şərq nağılları, xüsusən də türk nağılları “söylənəcək
əhvalatın həqiqiliyinin birbaşa təsdiqindəki – (V)” elementində olan
funksiyanı yerinə yetirən absurd situasiyaların geniş spektrini təqdim edir.
Məsələn; “Mən atamın qızı olanda, atam mənim oğlum olanda, mən
atamın anası olanda”, “mən atamın və anamın beşiyini yırğalayanda”,
“qurd, keçi qiymətinə satılanda”, “şir, qoruqçu olanda”,  Azərbaycan na -
ğıllarında – “qarpızları xoruzun belinə səpəndə” (2, 75-84).

N.Roşiyanu nağıllarda topoqrafik (S) məkan formullarına nadir hallarda
rast gəlindiyini söyləyir. Bə`zən “S” (məkan) elementi ən`ənəvi zaman for-
mullarına birləşir və “qarışıq formul” əmələ gətirir. Hər bir xalqın na -
ğıllarında inisial formulun bir forması (ya zaman, ya da məkan) üstünlük
təşkil edir. Nadir hallarda inisial formulun hər iki tipi eyni səviyyədə inkişaf
edir. (1, 107). Bə`zi hallarda S (məkan), Sv-yə – qeyri-mümkün mə kana,
absurd məkan anlayışına çevrilir, yə`ni, nağıl əhvalatının baş vermə
məkanının düzgünlüyü inkar olunur. Məsələn, türk söyləyiciləri öz əhvalat-
larını “qazanın dibində”, “xırmanın ortasında”, “xəlbirin içində” yerləşdirir.

N.Roşiyanunun fikrincə, medial formullar digər formullara nisbətən az
tədqiq olunub, çünki onların aşkar edilməsi olduqca çətin işdir, xüsusi
diqqət tələb edir. Medial formulların müəyyən olunmuş konkret bir yeri
yoxdur. Bu formullar nağılın hər yerinə səpələnmiş vəziyyətdə olur.
N.Ro şiyanunun, haqqında danışdığımız əsərində iki bir-birindən fərq lə -
nən böyük medial formul qrupu araşdırılıb:
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a) Xarici medial formullar 
b) Daxili medial formullar 
Xarici medial formullar da öz növbəsində üç qrupa bölünür. 
1.Dinləyicilərin diqqətini cəlb edərək onlarda maraq oyatmaq məqsədi

daşıyan formullar;
2.Dinləyicilərin diqqətinin yoxlanılmasına xidmət edən formullar;
3. Keçid formulları.
Bə`zən elə olur ki, eyni formullar hər üç funksiyanı yerinə yetirir.

Məsələn,“o getdi, getdi, bütün dünyanı dolaşdı, Allah bizi qorusun, nağıl
isə qabaqda daha maraqlıdır”. Rumin nağıllarından götürülmüş bu formul
həm dinləyicilərin diqqətini cəlb edərək onlarda maraq oyatmaq məqsədi
daşıyır, həm keçid funksiyasını, həm də daxili medial formula aid qəhrə-
manın fəaliyyəti ilə bağlı olan funksiyanı yerinə yetirir. 

N.Roşiyanu qeyd edir ki, medial formulların birinci qrupu olan “din-
ləyicilərin diqqətini cəlb edərək onlarda maraq oyatmaq məqsədi daşıyan
formullar”dan istifadəsi söyləyicinin təhkiyəsinin daha gözəl və maraqlı
hadisələrlə davam etməsinə imkan yaradır. Hərdən yeni epizodun başlan-
masına xidmət edən bu formuldan xüsusilə gedişatın dəyişməsində isti-
fadə olunur. Bu formul, digər qrupdan olan keçid formullarına da yaxın-
laşır, ancaq onun əsas funksiyası söhbət açdığımız funksiyadır. Məsələn,
“bu nağıl deyil, nağıla girişdir, nağıl qabaqda olacaq...”, “ağlama, sızla-
ma, bu hələ dərd deyil, dərd hələ qabaqdadır”.

Rumın folklorşünasının araşdırmasına görə, dinləyicilərin diqqətinin
yoxlanılması məqsədini daşıyan formullara daha çox müasir dövrlərdə ifa
olunan nağıllarda rast gəlinir. Müəyyən bir vaxtdan sonra söyləyici – ifaçı
görür ki, dinləyicilər yorulub, hətta bəziləri də yatıb, birdən o, bir söz
deyir və dinləyicilər başqa sözlə ona cavab verir. 

Dinləyicilərdən cavab alan söyləyici-ifaçı nağılına davam edir. Əgər
dinləyicilərin cavabı gecikir və ya yoxdusa, bu o deməkdir ki, dinləyicilər
yatıb və nağılın nəqli başqa günə keçirilir. 

Keçid formulları bütün xalqların nağıllarında geniş yayılıb. Ancaq
onlar rəngarəng deyillər. Bu formul spesifik kompozisiya elementidir.
Hadisənin məkanı dəyişiləndə, yeni epizod başlayanda istifadə edilir.
Formul iki hissədən ibarətdir: bir qayda olaraq, “qoymaq”, “tərk etmək”,
“qalmaq” feli və “öyrənmək” mənasında olan “görmək” fe`li. Bunlar bir
epizoddan digərinə keçidə xidmət edir. Bə`zən, söyləyici formulun qəhrə-
manın olduğu ikinci hissəsini işlədir. Əlavə etmək lazımdır ki, keçid for-
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mulları daha geniş və çətin süjetli nağıllarda, daha çox sehrli nağıllarda
tətbiq edilir.İndi padşah burda qalsın, sizə kimdən xəbər verim....

N. Roşiyanu xarici medial formullarla əlaqədar olan bə`zi ifadələrdən
də söhbət açır. Onlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Ən çox
da “yadımdan çıxmışdı, deyim” ifadəsi dəqiqləşdirmə məqsədi ilə işlə dilir.
Məsələn, “oğlan oxunu atdı, hansı ki, yadımdan çıxmışdı deyim, sehr baz
tərəfindən sehrlənmişdir..” Bu ifadə mexaniki olaraq da işlədilə bilər. 

Danışıq dilində istifadə olunan “yaxşı”, “belə”, “əlqərəz”, “xülasə”
sözlərinə nağıllarda rast gəlinir. Xüsusən, epizodlar arasında iştirak edən
bu ifadələr xalq yaradıcılığında təsadüfi xarakter daşımayıb, fasilələri
bildirmək üçündür. Bəlkə də, bu fasilələr söyləyiciyə nağılın müəyyən bir
detalını yada salmaq və ya  improvizə etmək  üçündür.(red-N.A) Belə
ifadələr sırasında əsas rolu sual-nida formulu oynayır. Bu formul, dinlə -
yicilərin diqqətini cəlb etmək üçündür. Söz açılan formulun iştirakı epik
təhkiyəyə müəyyən canlılıq verir və söyləyicinin üslubunun ekspres-
sivliyindən xəbər verir. Bu mə`nada, o, elə bil ki, yeknəsəklikdən qaçmaq
üçün monoloqu dialoqla əvəz edir. 

Nağılda bə`zən ifaçının dinləyicilərə suallar şəklində yönəlməsi də ola
bilər ki, bu da dinləyicilərin diqqətlərinin yoxlanılmasına yönələn medial
formul tiplərindəndir: “Siz necə düşünürsünüz?”.

Daxili medial formullar ən`ənənin o elementidir ki, onunla hər bir ya -
radıcı şəxs fəxr edə bilər. Söyləyici nağıla öz dəsti-xəttini əlavə edə, ona
yüksək yaradıcı qiymət verə bilər. N, Roşiyanu daxili medial formulları 4
qrupa bölür:

1. Nağıl qəhrəmanlarının obrazını müəyyən edən və ya onlara aid olan
predmetləri   müəyyən edən formullar.

Məsələn, “Padşahın bir qızı var idi, dan ulduzu kimi gözəl idi” və ya
“gəncin atı da özü kimi yaraşıqlı idi”, “parıldayırdı”... Günəşin və başqa
səma cisimlərinin termin kimi müqayisəsinə nağıllarda çox rast gəlinir.
Bundan başqa, qızıl, gümüş və başqa metal əşyaların parıltısına müraciət-
dən də istifadə olunur. Bir sözlə, onlar gözəllik  tərənnümçüsü  kimi  çıxış
edirlər. 

N.Roşiyanu qeyd edir ki, slavyan nağıllarında qızıl əşyaların parıltısı
odla, bə`zən də günəşlə eyniləşir. Məsələn, “burun deşiyindən alov çıxır”,
“tüstü dilək kimi, buludları yeyir” kimi ifadələr ilk baxışdan aydın görün-
mür. Əlbəttə, söhbət metaforik ifadələrdən gedir. Ancaq bəllidir ki, hər bir
metafora hansısa müqayisənin mövcudluğunun göstəricisidir. Məsələn:
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“at elə can atır ki, elə bil buludları yeyir” ifadəsi onu bildirir ki, qəhrəman
hava ilə uçur, yerlə getmir. 

Nağıl qəhrəmanlarının obrazını müəyyən edən və ya onlara aid olan
predmetləri müəyyən edən formulları nəzərdən keçirərkən N. Roşiyanu
aşağıdakı ünsürləri qeyd edir:

-Qəhrəmanın qeyri-adi gözəlliyi; qəhrəmanın atının qeyri-adiliyi; qəh -
rəmanın sarayının qeyri-adi gözəlliyi.

Eyni zamanda N. Roşiyanu bu formul tipi ilə bağlı 4 element qeyd
edirdi:

1) Qəhrəmanın gözəlliyi;
2) Şahzadənin gözəlliyi;
3) Atın qabiliyyəti və gözəlliyi;
4) Sarayın gözəlliyi və qeyri-adiliyi;
Daha sonra N. Roşiyanu əlavə olaraq 2 formul tipini də qeyd edir. 
5) Yeraltı saraya gedən pilləkənlər;
6) Çar sarayının əzəməti və təsvirolunmaz gözəlliyi: “Bu saray elə

gözəl idi ki, parıldayan günəşə baxmaq olardı, amma ona baxmaq
olmazdı”. (1, 109). Qəhrəmanın gözəlliyinin təsviri zamanı yuxarıda da
qeyd etdiyimiz kimi bə`zən “qızıl saç”, “gümüş” və başqa parıltılı əşya -
larla bənzətmələr aparılırdı. Eyni zamanda N.Roşiyanu bura “qəhrəmanın
tez bir zamanda böyüməsi: formulu- (Z)”nu da əlavə edir. 

2. Nağıl qəhrəmanlarının fəaliyyətini təşkil edən formullar. 
Bu formulların çox zəif qrup olduğu söylənilir. İki belə formul gös tə rilir:
a) Qəhrəmanın getdiyi uzaq yol;
b) İlanla döyüş. Struktur nöqteyi-nəzərdən bu formulu üç elementə

bölmək olar;
1) Hərəkət fe`li (qəhrəmanın fəaliyyətinə istiqamətlənən)
2) Zamanı göstərən formul.
3) Məkanı göstərən formul.
Məsələn, “...bütün günü axşama qədər döyüşdü”. Buradakı elementlər

döyüşdü // döyüşdü // axşama qədər // bütün günü. Bu formulun ən sabit
hissəsi “bütün yaz gününü axşama qədər” elementidir. Bura fe`llərin
təkrarlanmasından yaranan formullar da daxildir. Hərəkət fellərinin belə
tək rar olunması rus, ukrayna, slavyan nağıllarında daha zəngindir (1,
107). N. Roşiyanu qeyd edir ki, rumın nağıllarında təkrar üç dəfə olur, na -
dir hallarda bu təkrarların sayı dördə çatdırılır. Ən çox təkrarlanan hərəkət
fe`li (getdi). Təkrarlanan başqa fe`l formaları: “düşünmək”, “uçmaq”,
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“döyüşmək” (1, 108). Getdi- fe`li adətən qəhrəmanın getdiyi yolun uzun-
luğunu göstərmək məqsədi ilə təkrarlanır. N.Roşiyanu rus nağıllarında
başqa bir formulun da mövcudluğundan söhbət açır. Bu da qəhrəmanın
fəaliyyəti ilə bağlı olan “uzunmu, qısamı, yaxınmı, uzaqmı?”...formu-
ludur. Bu formulda iki vacib element qeyd olunur:

1-ci element- hərəkət fe`li (getdi, uçdu və s.)
2-ci element – göstərilən zaman (uzunmu, qısamı?)
3-cü element – göstərilən məsafə (yaxınmı, uzaqmı?)
Bə`zən zaman və hərəkət elementi birlikdə ayrıca formul yaradır. Uzun

müddətli fəaliyyət göstərən formul, tez-tez müstəqil fəaliyyət göstərən
komponent halında da fəaliyyət göstərir. “Nağılı tez danışmaq olar,işi  tez
görmək olmaz”. 

3. Dialoqa girən formullar
Bu formullar ən geniş yayılmış formul qrupu kimi səciyyələndirilir.

Məsələn; qəhrəmanın düşmənlə dialoqu, qəhrəmanın xilaskarla dialoqu
və s. Bunlardan ən geniş yayılmışı qəhrəman və düşmən arasında olan
dialoqlar olub, adətən döyüşdən qabaq baş verir.

Bu formul iki hissədən ibarətdir:
1. Düşmənin sualı.
2. Qəhrəmanın cavabı.
Bə`zən qəhrəman döyüşdən qabaq döyüş alətlərini təklif edir, düşmən

isə seçir. Rumın nağıllarında qəhrəmanla düşmən daha çox əlbəyaxa
döyüşə üstünlük verirlər ki, “ən ədalətli”si məhz odur. Bu dialoqdan sonra
başqa bir formul gəlir ki, “onlar bütün günü axşama qədər döyüşdülər”.
Bə`zən qəhrəman başqa düşmənlərlə də rastlaşır. Bə`zən də qəhrəmanlar
savaşmadan öz aralarında razılığa gəlirlər ki, bu da başqa bir formul kom-
ponentidir.

Böyük nağılların qəhrəmanları çətin məsələləri həll etməzdən qabaq hə -
mişə uzun məsafəli yol keçir. Məsələn; Şah bağından gözəl almanın oğur -
lanması ilə qəhrəman onun axtarışına çıxır, (“Məlikməmməd nağılı”) bə` -
zən, hətta qaranlıq yerlərə dərman axtarmağa gedir. Və ya bir kimsə ölür,
qəhrəman o biri dünyaya “dirilik suyu” axtarmağa gedir. (Nizaminin qəhrə-
manı İsgəndərin dirilik suyu axtarması (3, 108). Dirilik suyu isə sıldırımlı
qayaların arasındadır. Bəzən nağıllarda “sehrli düşmənlər” də olur.

Şərqi Slavyan nağıllarında səfər zamanı qəhrəman düşmənlə rastlaşan-
da ona ilk sualı belə olur ki, “dava eləyək, yoxsa barışaq?”. Amma bu su -
aldan asılı olmayaraq, adətən, bunlar arasında savaş olur. Bə`zən də qəh -
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rəmanların atları ön plana çəkilir. “Qoy bizim atlarımız dalaşsın, sonra da
biz dalaşarıq” . Q. Polivka bu cür formullara polyak və qırğız nağıllarında
da təsadüf olunduğunu qeyd edir (1, 111). Başqa bir tip formul “xi las karla
dustaq arasında olan dialoqdur”. Burada 1-ci hissə “dustağın təəccü bü”
(ölüm yuxusundan oyanandan sonra deyir ki, mən çoxdan yatırdım?); 2-ci
hissə “xilaskarın cavabı” (bəli, mən olmasaydım hələ çox yatası idin).

Biz epik təhkiyələrdə olan sehrli atlar haqqında mə`lumatlara həm ru -
mın, həm də başqa xalqların nağıllarında rast gəlirik. Bu sehrli atlar ağız -
larından yalnız alov çıxartmır, həm də qəhrəmanla gediləsi yerə necə çat-
dırmaq barədə dialoqa da girirlər: (Ağa indi səni necə aparım, külək kimi,
ya xəyal kimi?). Atın qəhrəmana verdiyi sual hər zaman eynilik təşkil
etməkdədir. (“külək kimi ya, xəyal kimi?”). Bu da surətin ən yüksək həd-
didir. Qəhrəmanın verəcəyi cavab isə çox vaxt yerinə yetirilməli mə sə lə -
nin vacibliyindən asılı olur. Əgər bədheybət bir div, gözəl bir qızı inci -
dirsə, qəhrəman xəyal surətini seçir. Divin sarayına isə qəhrəman adətən
külək surəti ilə girir.

Bə`zən də qəhrəman vacib işin həllində seçimi atın öz ixtiyarına
buraxır: “sən necə istəyirsən, elə get”, Rumın nağıllarında bütün atlar
külək və xəyal kimi uçur. Bə`zən nağıldakı başqa qəhrəmanlar da belə
yüksək surətə malik olurlar. N.Roşiyanunun rumın nağıllarında təsbit
etdiyi digər bir formul tipi də belədir: “Düşmən külək kimi qaçanda, qəh -
rəman xəyal kimi qaçır”. Bə`zən divin atı, qəhrəmanın atından daha sürət -
li olur. Divin canı qalmayanda divin atı öz ağasını dəyişdirərək qəhrə-
manın xidmətinə keçir. Çünki düşmənin atı, qəhrəmanın atının qardaşı
olur, bə`zən də oğlu olur. At dilə gəlir ki, “..mənim oğlum, öz sahibini
üstün dən at və mənim sahibimin yanına gəl”. Rus nağıllarında  atın sürə -
tindən danışılmır (1, 113). N. Roşiyanunun qeyd etdiyi başqa bir formul
tipi isə “qəhrəmaların dialoqsuz əlaqəyə girmələri formulu”dur. Rumın
nağıllarında müşahidə olunan başqa bir formul tipi də “hökmdarın qəhrə-
mana verdiyi tapşırıqdır” (1, 115).. Bu formul özündə hədə-qorxu əks
etdirir. Məsələn; “Sənə üç həftə müddət verirəm. Əgər gətirməsən,
...başını kəsəcəyəm” və ya “əgər gətirməsən, başın  bədəndən ayrılacaq”.

Bə`zən kiçik qardaş da böyük qardaşlara əmr verir. Bu dəfə bu formul
hədə-qorxu mənasında yox, daha çox məsləhət xarakterində olur. Bə`zən
hökmdar qəhrəmanı müəyyən bir əşyanı gətirmək üçün çox uzaq bir
səfərə göndərir. Qəhrəman fikirləşmək istədiyini deyəndə, hökmdar deyir
ki, “fikirləşmə, əgər dediyimi eləməsən, qılıncımla sənin başını kə sə cə -
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yəm.” Bə`zən də qəhrəman padşahın istəyini yerinə yetirdikdə padşah ona
daha çətin və ağır sınaq tapşırır. Bu formula ukrayna və belarus nağıl-
larında da rast gəlinir. Bə`zən uzun səfər zamanı qəhrəman tanımadığı
müxtəlif insanların köməyinə müraciət edir. Buna görə də o, öz kimliyini
bildirmək məcburiyyətində qalır. O, adətən özünü “xeyirxah adam, Allah
bəndəsi” kimi təqdim edir. Bə`zən özgə, yad bir saraya düşəndə qəhrəman
bir müddət gizlənir. Div isə tez hiss edir ki, buradan “adam iyi gəlir”. Bu
motiv öz növbəsində aşağıdakı formulu formalşadırır: “Divin öz sarayına
qayıdan zaman yad birinin olmasını hiss etməsi”. Bə`zən şahzadə də yad
adamın iyini hiss edə bilir. Bu motivə belarus və rus nağıllarında da rast
gəlinir. Buna Azərbaycan nağıllarında da rast gəlmək mümkündür. Azər -
bay can nağıllarında “adam iyini hiss edən” bədheybət daha çox div obra -
zında təzahür edir (2, 137).

Başqa bir formul tipi isə “şahzadənin divə ərə getməyə məcbur olması”
formuludur. Bə`zən divə ərə getməyə məcbur olan adam cadu ilə sehr lənir.
Öz anasının məsləhəti ilə və ya üz dəyişmənin nəticəsində qız vəhşi nin –
divin canı olan şüşəni alova atır. Yuxuda olan div qəfildən oyanır və ona
deyir: “sən neylədin? Ya səni kimsə öyrədib, ya da  bunu öz ağlınla elədin”.

4. Sehrli formullar: Xalq yaradıcılığında sehrli formullar bizi tilsimə
(caduya) müraciət etməyə məcbur edir. Bu formullar onun əsas nümunəsi
əsasında yaranır, hətta bə`zən onun bir hissəsini təşkil edir. Cadu (tilsim)
insanın təbiətin gücünə təsir etmək məqamında yaranır. Formul kimi
müəy yən funksiyalara malikdir. N. Roşiyanuya görə, nağıllarda belə  for-
mullar ya tilsimin sonrakı tə`siri altında meydana gəlir, ya da birbaşa
ən`ənədən meydana gəlir. Həm tilsimə, həm də nağıla aid olan sehrli for-
mullar insanın sözə verdiyi dəyəri göstərir (4, 176-177).

Bə`zi vaxtlarda sehrli güc hətta bütün nağıla, onun nəqlinə aid edilirdi.
Bu günədək bir çox yerlərdə belə bir inam var idi ki, nağılın nəqli axşam-
lar şər qüvvələri – uzaqlaşdırır, onların evə girməsinə mane olur (4, 177).
İnsanlar təbiət qüvvələri qarşısında aciz qaldıqda bu formuldan istifadə
ediblər. İnsanlar müxtəlif təbiət qüvvələri qarşısında onu anlamağa çalışır
və ya bu qüvvələrdən öz xeyirləri naminə isifadə etməyə çalışırdılar.
İnsanların inamlarına görə təbiətin, gücü, hər zaman canlı varlıqlardan,
ruhlardan ibarətdir. Yaxşı və ya pis (5, 24).

Animizm: İlk insan təbiətin gücü qarşısında aciz idi. Bu, təbiət qüv -
vələrinə inamı sadə edirdi. Yağış, ildırım, günəş, xəstəlik ölüm – bütün bun-
lar ya bədbəxt güc, ya da yaxşı güc hesab edilirdi. İnsanlar bu qüv vələrin
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tə`siri altında hərəkət edir və magiya əmələ gəlir. Magiyanın köməyi ilə
insanlar şər qüvvələri uzaqlaşdırıb pisliyi aradan qaldırmağa çalışırdılar. Bu
münasibət nağıllarımızda, dastanlarımızda magik (sehrli) formul kimi təza-
hür edir, ən`ənə funksiyasını yerinə yetirir. Nağıllarda iştirak edən sehr,
cadu əlamətləri, adətən, (“sehrli çəkmələr”, “uçan xal çalar”, “uçan at,
“sehrli üzük””) qəhrəmanın köməkçisinə çevrilir. Məhz bu qüvvələrin kö -
məyi ilə qəhrəman, əsl qəhrəmana çevrilir. Buna misal olaraq nağıllarda
“heyvanın ağzından alov çıxması” formulunu göstərə bilərik. Nağıl əsna -
sında bizə elə gəlir ki, bu formul olmasa, nağıl qurtarardı.

N.Roşiyanunun tədqiqatlarında medial formullar qrupuna inisial for-
mullar üçün xarakterik olan elementlərdən ibarət formullar da daxil edilir.
Ümumiyyətlə, medial formullar böyük rəngarəngliyə malikdir. Bu cəhət,
nağıllarda personajların çoxluğu ilə bağlıdır, hər bir tip bir qayda olaraq,
spesifik formul sayılır. Onun köməyi ilə nağıl söyləyiciləri qəhrəmanın
müəyyən xüsusiyyətlərini qeydə alırlar, onun hərəkətini təsvir edirlər.
Qeyd etdiyimiz kimi, söhbət, ümumiyyətlə, hadisədən deyil, presonaj -
ların-qəhrəmanların vacib hərəkətlərindən, funksiyalarından gedir ki, bu
funksiyaları, formulları da N. Roşiyanu aşağıdakı kimi qruplaşdırır:

1. Təhlükə haqqında qəhrəmana  xəbərdarlıq edilməsi. 
a) Çarın əmri ilə qəhrəman ölümlə hədələnir (m).
b) Padşahın qızının və ya arvadının cadunun təsirindən xilas olaraq,

qəhrəmana köməklik göstərməsi. 
2.Qəhrəmanın öz tapşırığını yerinə yetirmək üçün evini, yurdunu tərk

etməsi formulu.
a) Qəhrəmanın gözəlliyinin təsviri.
b) Qəhrəmanın axtardığı predmetlərin olduğu yerin təsviri (S3).
c) Qəhrəmanla at arasında olan dialoq – surətdə seçim hüququ (S1).
ç) Səyahətin  çətinliyi, uzunluğu və qəhrəmanın fəaliyyəti (d1).
d) Qəhrəmanın düşdüyü vəziyyətə uyğunlaşma tezliyi (v1).
3. Qəhrəmanın xilas edəcəyi adamla görüşməsi formulu.
a) Qəhrəmanın dialoqu – (S).
b) Dustaqla qəhrəmanın dialoqu -  (i).
-Qəhrəman, vəziyyəti dəqiqləşdirmək istəyir – (i).
-Qəhrəmanın arzusu haqqında mə`lumat, ölüm təhlükəsi ilə üzləşməsi

formulu (x).
c) Qəhrəman, sehrli heyvanın köməyi ilə mübarizədə qalib gəlir – (C1).
4. Qəhrəmanlara tapşırılan sehrli qüvvələr, (heyvanlar və ya əşyalar).
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a) Qəhrəmanın atının alov saçması (a2).
b) Atın gözəlliyinin təsviri (f2).
c) Sehrli formul, dustağın məsləhəti ilə əldə edilən sehrli əşya. 
5.Qəhrəmanın dəyişməsi. Müəyyən sehrli qüvvələri əldə etdikdən sonra

qəhrəman dəyişir.
a) At və qəhrəman arasındakı dialoq – dəyişmənin surəti- (f2).
b) Çətin səyahətin uzadılması (d).
c) Dəyişmənin surəti – (v2).
ç) Düşmən sarayının gözəlliyinin təsviri (f3).
d) Qaçırılan şahzadənin gözəlliyinin təsviri (f4).
6. Mübarizə - qələbə. 
a) Düşmənlə qaçırılan şahzadə arasında olan dialoq.
b) Düşmənin yad insan qoxusunu hiss etməsi - (S2).
c) Düşmənlə qəhrəman arasındakı dialoq, döyüş vasitəsinin seçilməsi (l).
ç) Çətin döyüşün davam etdirilməsi – (d3).
d) Müəyyənləşdirilmiş heyvanın çağırışı – (c3).
e) Sehrli əşyalardan istifadə olunması – (O2).
7. Qəhrəmanın geri qayıtması.
a) Yenə uzun və çətin yol - (d4).
b) Dəyişmənin surəti – (v3).
8. Xilaskar qəhrəmanları izləyən təqibçilər 
a) Təqibçi kütləsinin yaranması formulu, təfsilatlı açıqlama verilir - (g2).
b) Təqibçinin qeyri-adi görünüşünün təsviri. (Ağzından alov burax-

ması və s.) - (a2).
c) Qəhrəmanla təqibçilərin sürətli yer dəyişməsi – (v4).
ç) Təqibçinin və qəhrəmanın atı arasındakı dialoq - (y).
d) Müəyyənləşmiş heyvanın çağırışı – (C3).
e) Sehrli əşyalardan, vasitələrdən istifadə olunması (O3).
9. Yalançı qəhrəmanın meydana çıxması formulu. 
a) Qəhrəmanla xilas edilən şəxs arasında dialoq və ya onları xilas edən

xeyirxah heyvanlar arasında olan dialoq – (i).
b) Yalançı qəhrəmanların fasilələrlə meydana çıxması.
10. Gələcək qəhrəmanın fəaliyyətini bildirən formul qrupları.
a) Gələcək qəhrəmanın tez bir zamanda boya-başa çatması - (z).
b) Qəhrəmanın gözəlliyinin təsviri - (f1).
c) Qəhrəmanın tikdiyi sarayın gözəlliyinin təsviri (fs).
ç) Qəhrəman və atı arasındakı dialoq - (p1, p2).
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d) Çətin səyahətin davam etdirilməsi - (d1, d2, d4).
e) Dəyişmənin surəti - (v1, v2, v3).
f) Düşmənin sarayının qapılarını açmaq - (u).
g) Müəyyən heyvanların köməyə çağırılması (c1, c2, c3).
ğ) Sehrli əşyaların üzə çıxarılması (O1, O2, O3).
h) Qəhrəman və köməkçi arasındakı dialoq – (i).
x) Qəhrəman və bədheybət arasındakı dialoq (l).
ı) Çətin mübarizənin davam etdirilməsi (d3).
i) Əsir qəhrəman və xilaskar arasında olan dialoq – (i).
j) Qəhrəmanın axtardığı əşyaların yerləşdiyi yerin, məkanın təsviri (S3).
11. Antoqonist – (Düşmən və ya fövqəladə qüvvələr) formul qrupları.
a) Fövqəladə məxluqların qaçırılan əşyanı apardığı məkan, yer – (S1).
b) Divin sarayının gözəlliyinin təsviri - (f1).
c) Fövqəladə məxluqun qeyri-adi gücünün təsviri – (g1, g2).
ç) Qeyri-adi məxluqların (div, ilan və s.) ağızlarından alov çıxarması –

(a1, a3).
d) Div və qaçırılan şahzadə arasındakı dialoq - (S1).
e) Qəhrəman və divlər arasındakı  dialoq – (l).
f) Çətin döyüşün baş verməsi – (d3).
g) Dəyişmə surəti - (v4).
12. Köməkçi surətlər qrupu. 
a) Atın gözəlliyinin təsviri – (f2).
b) Atın öz ağzından  alov buraxması – (a2).
c) Atın hərəkət surəti - (v1, v2, v3).
ç) Atı və qəhrəman arasındakı dialoq – (p1, p2).
d) Qəhrəmanın və təqibçinin atı arasında olan dialoq – (y).
e) Qaçırılan qəhrəmanla xilaskar arasında olan dialoq – (f).
13. Qəhrəmanların uzaq səfərə göndərilməsini şərtləndirən formul

qrup ları:
a) Padşahın qəhrəmanı ölümlə hədələməsi – (m).
b) Padşahın arvadının tə`kidi (f1).
c) Padşahın özünün tə`kidi – (f2).
14. Köməkçilərin formul qrupu.
a) Köməkçi və ya onun anası, bacısı arasındakı dialoq – (s1).
b) Köməkçi və qəhrəman arasında olan dialoq – (i).
15. Şahzadə formul qrupu.
a) Şahzadənin gözəlliyinin təsviri (f4).
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b) Div və şahzadə arasında olan dialoq - (S2). (1, 130). Rumın ali-minin
araşdırmalarına görə, final formulları bütün xalqların nağıllarında daha rən-
garəng və çoxsaylıdır. Bə`zən inisial formulların yoxluğuna baxmayaraq,
final formulları çoxluq  təşkil edir. Ən çox tətbiq edilən final formulu nağıl,
dastan söyləyicisinin nağıl ziyafətində iştirakından xəbər verən formuldur.
Əks halda, söyləyici deyir ki, yoxsa haradan bilərdim, orada nə olub? Bu
formulda özünəməxsus mə`nası olan dörd element ayırd edilir:

a) Söyləyicinin nağıl ziyafətində iştirakı – (P).
b) Söyləyicinin fəaliyyəti – mümkün – (A) və qeyri-mümkün – (A4).
c) Söyləyicinin hadisə yerindən dinləyicilərə yönəlməsi – (o).
ç) Yönəlmənin məqsədi – (B).
Digər  formul tipində olduğu kimi, burada da yeni elementlər praktiki

olaraq qeyri-mümkün hadisələrin təsviri yolu ilə qonaqlıqda iştirakın
mümkünlüyünü inkar edir. Məsələn, “Mən də orada idim, toxa ilə odun
yardım, xəlbirlə su daşıdım”.

İnkar elementlərinin xas olduğu final formullarının əsas funksiyası
dinləyicilərin nağılın fantastik dünyasından real dünyaya yönəldil mə sin -
dən ibarətdir. Əgər inisial formulla söyləyici nəql üçün, nağılın dinlə nil -
məsi üçün müəyyən xoş atmosfer yaratmağa cəhd edirsə, final formulu ilə
bu atmosferi dağıtmış olur. 

N.Roşiyanu başqa bir final formulundan da - söyləyicinin hədiyyə
almasından -(C) bəhs edir. Ancaq O, hədiyyəni bəzən yolda itirir, dinləyi-
cilər qarşısına boş əllə çıxır. “Nağıl söyləyicilərinin aldığı hədiyyələri
itlərin oğurlaması” motivinə əksər xalqların nağıllarının final formul la -
rında rast gəlmək olur. Məsələn, türk nağıllarında “toy haqqında eşidən
kimi mən də getdim, mənə plov verdilər, yolla gedəndə hürən it ayağım-
dan yapışdı, mən əlimdən plovu buraxdım, qaçmağa başladım. Qarşıma
siçan çıxdı. Ora-bura qaçanda bir ərəbə rast gəldim, o qışqırdı: “Onu tut,
vur!”. Siçan qorxudan gəlib burnuma girdi, mən asqırdım, ərəb isə dedi:
“Allah sənə dərd versin” və boynumdan vurdu, elə bil gözlərim kəlləmə
çıxdı.Əgər toya tələssən, burnuna siçan girər”. Türk nağıllarında üstünlük
təşkil edən “hədiyyənin itirilməsi” motivinin bütün Balkan yarımadası
xalqlarının yaradıcılığına tə`sir etməsi də vurğulanır. O da söylənilir ki,
dünya xalqlarının nağıllarında söyləyicinin öz nağılı əvəzində hədiyyə
tələb etməsi, “mükafatlandırma” final formulu da (R) xüsusi yer tutur.
Məsələn; “Mən onları orada yeyib, içən gördüm, özüm isə ata minib
gəldim və nağılımı danışdım, əvəzini ödəyin!”; “Mən qo-naqlıqda idim,
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mənə qoyun budundan plov gətirdilər, evə gedərkən yıxıldım və plov yerə
səpələndi. Qaçan it budu götürdü və getdi. Be lə liklə, mən qonaqlıqdan ac
qayıtdım, yə`ni, dolayı yolla hədiyyə istəmək” bə`zən nağıllar mə`nəvi-
əxlaqi nəticə ilə və ya aforizmlə bitir. Hətta sosial istiqaməti bəlli olan
kəskin iraddan, atalar sözlərindən ibarət final formulları da mövcuddur.
Məsələn, “Hə, baba, özgəsinə quyu qazan özü düşər”.

“Beləliklə, onlar xoşbəxt yaşadılar, bu gün də yaşayırlar” formuluna
nadir hallarda rast gəlinir. Azərbaycan nağıllarında da biz bu formul ti-
pinə o qədər də çox rast gəlmirik. Bu formullar dinləyiciləri danışılanların
doğruluğuna inandırmağa qulluq edir, yə`ni qəhrəmanlar bu günə qədər
mövcuddurlar. Olur ki, bu formulun ikinci hissəsi düşür, çünki bu, nağıl
qəhrəmanlarının ölməzliyinin mümkünlüyünə fərdi yanaşmanı əks etdirir.
Bu, həm də nağıl söyləyicilərinin hadisələrə “yuxarıdan baxmaları” iro -
niya ilə yanaşmaları ilə əlaqədardır. Məzəli notlar, xüsusilə, dinləyici lə -
rin, söyləyicinin qəhrəmanların sağ-salamat olmasına inanmadığı
təqdirdə, gedib əmin olmalarına də`vət etməsində ifadə olunur. Məsələn,
“Onlar ölmədilər, bu gün də yaşayırlar, kim inanmırsa,  gedib baxsın”.

Formulun təsdiq elementi ayrılıqda da mövcud ola bilər. Bu o demək
deyil ki, söyləyici qəhrəmanların əbədi həyatına inanır. Əgər əvvəllər bu
mümkün idisə, indi belə formul öz mə`nasını itirib və final formulunun
digər elementlərinin funksiyalarını yerinə yetirir. Burada arqumentlər bə -
dii funksiyalara görə istifadə olunur. Türk nağıllarında bu formul çox zən-
gin və fərqli variantlarda təqdim olunur. Məsələn, “Onlar öz arzularına
çatdılar, biz də çatsaydıq...”, “Eşitmişəm, onlar öz məqsədlərinə yetiş -
dilər, biz də öz muradımıza yetişək...” Çox zaman bu sonluq “göydən üç
alma düşdü” motivinin əlavə olunması ilə inkişaf edir. Söz açılan motiv
Şərq xalqlarının final formullarına xas motivdir. Məsələn, “Onlar öz
məqsədlərinə çatdılar, biz də çatsaydıq! Göydən üç alma düşdü...”. Bu
misal eynilə  Azərbaycan nağıllarınında  da işlədilir.

Daha bir final formul tipi: “Burada nağıl sona yetdi”, “Nağılımız qur-
tardı”. Burada nağılın bitməsi birbaşa, sadə yolla e`lan edilir. Bə`zən bu
son luq şe`r formasında da ola bilir. Söyləyicinin – ifaçının hadisə yerin -
dən dinləyicilərə yönəlməsi formulu rədif şəklində işlənilir. Məsələn,
“Mən ata mindim və nağılımı bitirdim”.

N.Roşiyanu əlavə edir ki, sadalanan final formullarından başqa tədqiq
edilməyən formul variantları da mövcuddur. Odur ki, ən`ənəvi epik for-
mulların daha dərindən araşdırılmasına ehtiyac duyulur. 
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İşin elmi nəticəsi. N.Roşiyanunun nağıllarda təsbit etdiyi bu formul la -
rın Azərbaycan nağıllarına tətbiqi nağılların və epik mətnlərin strukturu-
nun öyrənilməsi sahəsində bir sıra yeniliklərə gətirib çıxaracaqdır. 
İşin elmi yeniliyi. Nikolay Roşiyanunun nağıllarda təsbit etdiyi inisial,

medial və final formulları, həmçinin dastan və nağıllar üçün xarakterik
olan keçid formulları haqqında daha geniş məlumat verilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Dastanların da, ümumiyyətlə, nağıl motivləri

əsasında formalaşması fikri folklorda geniş yayılmış və qəbul olunmuş-
dur. Epik növün bu janrları zaman keçdikcə differensillaşma nəticəsində
ortaq, müştərək ünsürlərlə yanaşı fərqli, fərdi  xüsusiyyətlər də kəsb
etmişdir. Yə`ni, biz nağıllarda müşahidə olunan bir çox formul qruplarına
dastan mətnlərində də rast gələ bilərik. Bu mə`nada N.Roşiyanunun
ortaya qoyduğu ən`ənəvi formulları  həm də dastan mətnlərinə də tətbiq
etməyin  faydalı olacağı qənaətindəyik.
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MİRZƏ BALA MƏMMƏDZADƏNİN MİRZƏ BALA MƏMMƏDZADƏNİN 
FOLKLORŞÜNASLIQ İRSİFOLKLORŞÜNASLIQ İRSİ

XÜLASƏ
“M.B.Məmmədzadənin folklorşünaslıq irsi” məqaləsində Azərbaycan Xalq Cüm -

huriyyətinin süqutundan sonra mühacirətə gedərək Türkiyə və Almaniyada yaşayan
Mirzə Bala Məmmədzadənin folklorşünaslıq fəaliyyətindən bəhs olunur.

M.B.Məmmədzadənin “Qurtuluş”, “Qafqasiya”, “Odlu yurd”, “Mücahid”, “Azər -
baycan”, “Dergi”  və başqa dərgilərdəki folklorla bağlı tədqiqatlarına xüsusi diqqət yetir-
ilmişdir.

M.B.Məmmədzadənin nağıllar, dastanlar, əfsanələrlə bağlı tədqiqatları vardır. Bu ra -
da onlar haqqında qısa şəkildə bəhs olunmuşdur.

Açar sözlər: folklor, istiqlal, mühacirət, Mirzə Bala Məmmədzadə

THE FOLKLORE HERITAGE OF M.B.MAMMADZADEH
SUMMARY

The article “The folklore heritage of M.B.Mammadzadeh” talks about the folklore
activities of Mirza Bala Mammadzadeh who emigrated after the collapse of Azerbaijani
National Republic and lived in Turkey and Germany.

A special attention has been paid to the researches on folklore of M.B.Mam mad -
zadeh in the journals “Independence”, “Caucasus”, “Fire land”, “Mujahid”, Azerbaijan”,
“Dargi” and etc.

M.B.Mammadzadeh has researches on tales, eposes, legends. The article talks about
them briefly.

Key words: folklore, independence, emigration, Mirza Bala Mammadzadeh

ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
МИРЗА БАЛА МАМЕД-ЗАДЕ

РЕЗЮМЕ
В статье  “Фольклористические наследие Мирза Бала Мамедзаде” говорится о

фольклористических исследованиях Мирза Бала Мамедзаде,  который  эмигри ро -
вал в Турцию и Германию, после падении Азербайджанской Демократической Рес -
публики.

Большое внимание удалено к исследованиям,  опубликованным в журналах
“Куртулуш ”, “Кафказия” , “Одлу йурд”, “Муджахид”, “Aзербайджан”, “Дерги”   и
др.

Мирза Бала Мамедзаде имеется исследования о сказках,  дастанах, легендах. В
статье кратко  говорится об этих исследованиях.
Ключевые слова: фольклор, свобода, эмиграция, Мирза Бала Мамедзаде
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Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi,
vətəninin istilasına dözməyərək mühacirətə üz tutaraq Türkiyə və Alma -
niyada mübarizəsini davam etdirən Mirzə Bala Məmmədzadənin folk-
lorşünaslıq irsi təhlilə cəlb edilmişdir.
İşin məqsədi. Mirzə Bala Məmmədzadənin xalq ədəbiyyatı ilə bağlı

tədqiqatlarını tanıtdırmaq və mühacirət folklorşünaslığının fəaliyyətini
işıqlandırmaqdır.

Mühacirət folklorşünaslığına xas əsas cəhətlərdən biri onu forma laş dı -
ranların siyasi şəxsiyyətlər olması ilə bağlıdır. Əlbəttə, onların içərisində
fəaliyyəti bir insan ömrünə sığışmayacaq qədər geniş olan Əhməd Cə fər -
oğlu, İren Melikoff, Behruz Həqqi kimi peşəkar, qeyri-adi iste`dada malik
alimlər də vardı, lakin M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmməd zadə, N.Key kurun
(Şeyxzamanlı), S.Sənan, C.Hacıbəyli, Ə.Yurdsevər, Ə.Volkan və baş qa -
ları kimi görkəmli siyasət adamları da vardı ki, bu da tədqiqatların möv -
zusuna, mahiyyətinə ciddi təsir göstərməkdədir. Belə ki, həmin şəx siy -
yətlər xalqın istiqlal, hürriyyət arzularının ifadəsi kimi folklora həssas lıq -
la yanaşırdılar və çox vaxt siyasi-publisist yazılarında da onlardan mü la -
hizələrinin daha dəqiq anlaşılması üçün istifadə edirdilər. Azər baycan
Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra mühacirətə üz tuta raq mü ca di lə -
sini davam etdirən şəxsiyyətlərdən biri də Almaniyanın Mün  hen şə hə -
rində fəaliyyət göstərən Sovetlər Birliyni Öyrənmə İnstitu tunun (Bu insti-
tut 8 iyul 1950-ci ildə Sovet Sosialist Respublikalar İttifa qını obyektiv
araşdırmaq üçün yaradılmışdı) təmsilçisi, M.Ə.Rəsulza dənin yaxın silah-
daşı Mirzə Bala Məmmədzadə (1898-1959) idi.

Mühacirətdəki ziyalılar dünya xalqlarının inkişaf tarixini izləyib Azər -
baycanın keçmişi və müasir dövrü  ilə müqayisəsi zamanı bir həqiqəti –
millətlərin birliyinin, qürurunun qorunması üçün xalq ədəbiy-yatının top -
lanması, təbliğinin vacibliyini dərk edir, folklora xüsusi diq qətlə ya na -
şırdılar. Belə ki, M.B.Məmmədzadə “Millətlərin oyanmasında dastanlar”
məqaləsində (6 aprel 1928-ci ildə Azəri Türk Gənclər Birli yindəki
M.B.Məmmədzadənin eyniadlı mə`ruzəsi öz aktuallığını qorudu ğu üçün 52
il sonra – 1970-ci ildə Ankarada “Azərbaycan” dərgisində çap edil mişdir)
Avropada hələ XIX yüzildə milli  intibah dövrünü yaşayan almanların in -
kişaf yolunu nəzərdən keçirərək çox maraqlı nəticəyə gəl mişdir: “Öz milli
şəxsiyyətlərinə təmas etdikləri zaman almanlar məf kurələrini, əfsanəvi das-
tanların ehtiva etdiyi milli məhsullar ətrafında qurdular. O zaman Al ma ni -
yada iki cərəyan  müşahidə olunurdu: biri, tıpqı Azərbaycanın rus müstəm-
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ləkçiliyindən və rus mədəniyyətindən ruh al maq istəyənləri kimi, özlərini
Fransa inqilabının tə`sirinə qapdırmış, doğrudan doğruya Qərbdən,
Fransadan və  fransız mədəniyyətindən məlhəm arayırdı. Digəri isə tarixin
ən uzaq  və qaranlıq dövrlərindəki ictimai yaşayışı  və milli müəssisələri
aramaqla məşğul idi.  İştə, alman millətinin birləşdirici müştərək ruhunu
alman millətini oyandırıcı və yüksəldici da xi li atəşini bu insanlar buldular.
On doqquzuncu yüzilin millətpərvərləri həmişə bu tərzdə düşündülər. Hər
yerdə milliyyət fikri, tarixi mənşələri, həyatı və ictimai müəssisələri tədqiq
etmək vasitəsiylə inkişaf etmiş oldu” (5, 11).

Beləliklə, bütün açıqfikirli ziyalılar kimi, M.B.Məmmədzadə də xalq
yaradıcılığının milli şüurun oyanışı, millətlərin azadlığı, birliyi üçün əvəz -
siz rolu olduğunu düşünür və rus köləliyində yaşayan Azərbaycanın da
əsarətdən qurtarma yolunda folklora vacib şərtlərdən biri kimi baxırdı.
Bunu təkcə  M.B.Məmmədzadənin məqaləsinin adına (“Millətlərin oyan-
masında dastanlar”) diqqət yetirməklə də müəyyənləşdirmək müm kün dür.

Bir neçə il sonra, yə`ni 1936-cı ilin 31 may-1 iyun tarixində M.B.Məm -
mədzadə Polşanın paytaxtı Varşavada rus əsarətindəki millət lərinin yarat-
dığı Prometey təşkilatının qurultayında mə`ruzə ilə çıxış et miş, burada
müstəmləkə xalqlarının kültürləri ilə bağlı maraqlı mülahizələr irəli sür-
müşdür: “Millətlərin oyanış, yüksəliş və düşüş ta-rix ləri göstərir ki, milli
xüsusiyyətlərini və milli kültürlərini qoruyub yaşatmağa müvəffəq olan
hər millət, gec-tez  milli bir dövlət qurmağa namizəddir. Milli xüsu siy yət -
lərini və milli kültürlərini itirmiş olan millətlər, milli mənliklərini və ilham
alacaq  milli qaynaqlarını da itirmişlər deməkdir. Bu kimi millətlərin gələ -
cəyi yoxdur. Onlara ölmüş nəzərilə baxmaq lazımdır” (2, 572). 

Buradan da aydın olur ki, M.B.Məmmədzadə və onun mühacir yol -
daşları milli kültürün qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verirdilər, xalqın
mə`nəvi sərvətlərinin onu hər zaman yaşadacaq və mübarizəyə qaldıracaq
vacib bir vasitə olmasına inanırdılar. Sovet sosialist sisteminin də bu
həqiqəti dərk etdiyi üçün xalqların milli sərvətlərini unutdurmaq, soy-
kökündən ayırmaq cəhdini nəzərdə tutan müəllif yazırdı: “Fin millətinə,
finliyin oyanışında böyük rol oynamış “Kalevala” kimi dastani əsərlər ve -
rən Karelya və İngerya və onlarla birlikdə Komi kimi fin ölkələrində …
haqsızlıqlardan başqa məcburi sürgünlər, süni aclıqlar və rus mühacirəti
yapmaq surətilə bu millətləri aradan qaldırmağa çalışırlar” (12, 13).

Beləliklə, M.B.Məmmədzadə soykökü e`tibarı ilə finlərlə qardaş olan,
lakin sovet əsarətində yaşamağa məcbur olan millətlərin qarşılaşdığı
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haqsızlıqları sadalamaqla yanaşı, onların milli mədəniyyətlərindən uzaq -
laşdırılmasının da əleyhinə qəti mövqeyini ifadə etmişdir. 

M.B.Məmmədzadənin Almaniyanın Münhen şəhərində nəşr olunan
“Qafqaziya” dərgisində 1952-ci ildə (sayı 8, 10-12) dərc etdirdiyi “Dədə
Qorqud” adlı irihəcmli məqaləsində SSRİ-də qeyri-rus millətlərinin milli
kültürlərinin məhvi üçün görülən tədbirlərlə bağlı mülahizələri öz əksini
tapmışdır: “SSRİ Ədəbiyyat Cəmiyyətinin 1947-ci ilin yayında keçirilən
XI ümumi yığıncağında milli bölmələrin hesabatları ilə bağlı  müza-
kirələrdə qeyri-rus millətlərin ədəbiyyat sahəsində “çox təhlükəli bir
yolda” olduqları bildirilmişdi. Bu yığıncaqda Latviya, Litva və Estoniya
kimi millətlər “Qərbi Avropa mədəniyyəti qarşısında diz çökməkdə”,
Ukrayna, Şimali Qafqaz, Azərbaycan, Türküstan (Orta Asiya), Gürcüstan
və Ermənistan isə “milli keçmişlərini tərənnüm etmək və romantik-
ləşdirməkdə” günahlandırılmışdı” (3, 11).

Mirzə Balanın bu cümlələrində sovetlər ölkəsində  rus olmayan mil-
lətlərə qarşı yürüdülən siyasət açıq-aşkar təsvir edilmişdir. Lakin məqa -
lədə SSRİ adlanan ölkədə  türkdilli xalqlara münasibətin digərlərinə görə
daha kəskin olması aydın görünməkdədir: “1948-ci ilin dekabr ayında
top lanan XII ümumi yığıncaqda çar istilasına qarşı mübarizə aparan tür -
küstanlı xalq qəhrəmanlarını tərənnüm edən bir əsər haqqında bir rus
kommunisti belə deyirdi: “Sabiq rus imperatorluğunun kənar əyalətləri
üçün Rusiya ilə birləşmək nə deməkdir? Bu hadisə milli fəlakətmi, yoxsa
irəliyə doğru bir addım idimi? Marksizm elmi bu mə`nada doğrudur. Bu
məmləkətlərdən, məsələn, Qazaxıstan… əgər Rusiya ilə birləşdirilməsəy-
di,  Çin, yaxud da Kokand tərəfindən parçalanıb udulacaq, nəticədə ingilis
müstəmləkəçiləri üçün yağlı bir tikəyə çevriləcəkdi. Belə olduğu təqdirdə,
yə`ni, daha doğrusu, bu belə də qəbul olunmalıdır, bütün dastan və qəhrə-
manlıq hekayələrini, bütün folkloru və onun qəhrəmanlarını, eləcə də
bütün ədəbiyyatı yalnız bu nöqteyi-nəzərdən mütaliə etmək lazımdır –
xalq ədəbiyyatını yerli feodallara qarşı mübarizədə Rusiya ilə birləşmək
üçün çarpışan qəhrəmanlar əks etdirməlidir” (3, 11).

Göründüyü kimi, sovet təbliğatçıları folklor qəhrəmanlarını əsl hə qi -
qətdə olduğu kimi – millətlərin azadlığı, hürriyyəti üçün mübarizəyə
qalxaraq, xalq tərəfindən əbədiləşdirilməsi kimi deyil, imperiyaya lazım
olduğu şəkildə təbliğ edilməsini tələb edirdilər ki, nəticə etibarı ilə  bu da
xalq ədəbiyyatının saxtalaşdırılmasına gətirib çıxarırdı. Mirzə Bala: “Tür -
küstan üçün deyilmiş olan bu sözlər, bir qayda olaraq, bütün qeyri-rus mil -
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lətlərinə şamil edildi” (3, 12), – yazaraq, Azərbaycanın da  milli mə`nəvi
sərvətlərinin qeyri-obyektiv təbliğinə qarşı etiraz səsini ucaltmışdır.

Mirzə Bala Məmmədzadə bolşeviklərin öz hakimiyyətləri altında olan
digər xalqların ədəbi sərvətlərinin, adət-ən`ənələrinin məhvinə yönəlmiş
köləlik siyasətlərini müxtəlif konfrans və simpoziumlarda məruzələrilə,
mühacirət mətbuatında məqalələrilə ifşa etmişdir. Onun 1928-ci ildə
İstanbulda Azəri Türk Gənclər Birliyində etdiyi  “Millətlərin oyanmasın-
da dastanlar” (5) mə`ruzəsi, “Dədə Qorqud”(3), “Dədə Qorqud” və kom-
munizm”(6), “Azərbaycanda sovet imha siyasəti” (4) və başqa məqalələri
böyük ürək yanğısı ilə bu problemə həsr olunmuşdur. 

M.B.Məmmədzadə “Dədə Qorqud” və kommunizm” məqaləsində
“Kitabi-Dədə Qorqud”a qarşı hücumlardan bəhs edərkən bu münasibətin
nəinki dastanın unutdurulmasına gətirib çıxardığını, əksinə ona olan
marağın daha da artmasına, türkdilli xalqların bütünləşməsini saxlayan
eposun varlığı ilə insanların ruhdan düşmədiyi qənaətinə gəlmişdir:
“Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycan türkünün qızıl kommunizm dənizin -
də boğulmasına mane olan bir canqurtaran olduğu üçün  hər milli qəhrə-
man kimi QPU tərəfindən sürgünə məhkum edilmişdir. Fəqət Qızıl kom-
munizmin bu şeytani tədbirləri  “Dədə Qorqud” dastanının qiymət və
önəmini bir qat daha yüksəltmişdir. “Dədə Qorqud” dastanının hər bölü -
mü vətənə – məmləkətə, anaya, ataya, qardaşa, ailəyə, topluma sayğı və
sevgi duyğuları ifadə edərək  ailə və toplum ən`ənələrinin qorunmasını
sax lamışdır. “Dədə Qorqud” dastanı milli olan hər şeyin buxarlaşdırıl-
mağa çalışıldığı Sovetlər Birliyində Azərbaycan türklərinin və türk dün -
yasının öz adət və ən`ənələrinə bağlı qalması sahəsində önəmli işlər ba -
carmışdır. “Dədə Qorqud” dastanının həyat, insan, varlıq, ölüm, həyatın
anlamı, əxlaq qaydaları ilə bağlı görüşləri türk xalqlarını bütünləşdirən və
millətlərin oyanmasını saxlayan ortaq dastandır” (6, 10).

M.B.Məmmədzadə bu məqaləsində məhz  xalq arasında geniş yayıl-
ması səbəbindən türk millətinin yenilməzliyinin, əzəmətinin bədii əksi
olan “Koroğlu” dastanının yasaqlanmasının qeyri-mümkünlüyünü və bu
əsərin sovet dönəmində insanlara yaşamaq həvəsi, cəsarət və qəhrəman-
lıq ruhu aşıladığını qeyd etmişdir.

Ən böyük amalı Vətənin istiqlalı, azadlığı olan bu şəxsiyyətlər araşdır-
malara bə`zən daha çox  siyasi-ideoloji cəhətdən yanaşırdılar. Belə ki,
M.B.Məmmədzadənin “Millətlərin oyanmasında dastanlar” məqaləsində
mühacirətdəki ziyalıların xalq yaradıcılığına müraciət etmə səbəbləri
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daha aydın görünməkdədir. Məqalədə müəllif folklorun çox güclü bir
tə`sirə, xalqı hər zaman hürriyyətə doğru aparmaq qüdrətinə sahib
olduğunu göstərməkdədir: “Millətlərin keçirdikləri qısa və ya uzun süqut
və əsarət dövrlərində əfsanələrə, nağıllara, səciyyə və dastanlara mövzu
təşkil edən keçmişin şanlı və müqəddəs xatirələri, təhrikedici, oyandırıcı,
ümid və ruhverici, birləşdirici və qurtarıcı pək böyük qüvvətə malikdir.
Oğuz dastanı, “Dədə Qorqud” hekayələri və s. türkün şərəfli keçmişində-
ki milli əzəmət və milli qüdrətini yaşatdığı, mühafizə etdiyi üçün qiymət-
lidir” (5, 10).

Buradan göründüyü kimi, folklor xalqın qəhrəmanlığını yaşatmaq və
əsarətə qarşı mübarizə aparmaqla yanaşı, xalqın milli kimliyini qoruyan
ən güclü vasitə olması mühacirət ziyalılarının siyasi-ideoloji məqsədləri
ilə səsləşirdi və ona daha çox müraciət edilməsinə gətirib çıxarırdı.
M.B.Məmmədzadənin: “Demək olar ki, “Kalevala” olmasaydı, fin milləti
bu gün bir millət olaraq, bəlkə də, olmayacaqdı” (5, 11) sözləri xalq
yaradıcılığının önəmini aydın ifadə etməkdədir.

Mirzə Bala məqaləsində fin millətinin timsalında xalq ədəbiyyatının
tarixi yaşadacaq qədər böyük əhəmiyyətini, hətta bir millətin varlığı üçün
ən vacib şərt olduğunu sübuta yetirməklə, əslində, folklorun tə`sir gücünü
ortaya qoyur: “Fin millətinin milli şüuru, milli qüruru, fin milli vəhdəti
daxildə və xaricdə fin millətinin sağlam e`tibarı, demək olur ki, “Kale -
vala”nın nəşrindən sonra başlamışdır. Çünki “Kalevala” dilsiz sayılan
ədəbiyyatsız bir millətin böyük bir dastan yaradacaq qədər geniş və zən-
gin bir dili, dastanlara mövzu təşkil edəcək parlaq bir keçmişi, bu dastanı
yaradacaq bir iqtidar və iste`dadı mövcud olduğunu göstərdi” (5, 11).

Mirzə Bala “Kalevala” dastanını yazıya alan Elias Lennrotun fin xalqı
üçün bu əvəzsiz fəaliyyətindən sonra dünya alimləri tərəfindən Homer
qədər bir yüksək mərtəbəyə ucaldığını qeyd etməklə folklorun toplanması
və təbliğinin millətin hər bir üzvünün ümdə vəzifəsi kimi dəyərlən dir -
mişdir.

Müəllif həmin məqaləsində Zöhhak əfsanəsinin də daxil olduğu “Şah-
namə”nin şöhrət qazanmasının əsas səbəbinin qəhrəmanların təsvirindən
deyil, əsərin milli mənafeyə söykənməsindən irəli gəldiyini qeyd edir:
“Şahnamə” farslığın təzahürünü, uzaq və şanlı keçmişini canlandıran,
xatırladan və milli vicdanı  oyandırıcı, təhrikedici tə`sir yapan vasitədən
başqa bir şey deyildir. Milli ilham mənbəyini təşkil edən “Şahnamə” və
onun şöhrəti əfsanəvi xəyali qəhrəmanları deyil, o əfsanəvi və xəyali
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qəhrəmanların şəxsiyyətində canlandırılmış milli həyat, milli hürriyyət,
milli əzəmət və milli kültürdür” (5, 10).

“Zöhhak zülmü” qədər əzablı rus  müstəmləkəçiliyində  yaşamaq zorun-
da qalan vətəni Azərbaycanın da bir gün “Dəmirçi Gavə” kimi qəhrəman-
ları sayəsində   öz azadlığına qovuşacağına mühacirətdəki bütün ziyalılar
kimi Mirzə Bala da hər zaman inanırdı. O, Firdovsinin fars millətinin
iftixarı olan əsərinin bu qədər şöhrət qazanmasının səbəbini onun məhz
xalq ədəbiyyatından bəhrələnməsindən irəli gəldiyini qeyd edir: “Şah-
namə”  milli fars masallarından alınıb və təmiz fars dilində yazıl dı ğın dan
farslığın milli-ədəbi intibahında da böyük xidmətləri olmuşdur” (5, 10).

Mİrzə Bala Məmmədzadənin ayrı-ayrı tədqiqatlarında Azərbaycan
xalqının istiqlal arzularını tərənnüm edən el şairlərilə bağlı mülahizələri
yer almaqdadır. Belə ki, “Azərbaycan yurd bilgisi”nin 1954-cü ildəki 37-
ci sayında “Gəncənin 150-ci süqut ildönümü” adlı məqaləsində Ziya d-
oğullarından Cavad xanın şücaətindən bəhs edən Mirzə Bala yazır: “Qəh -
rəman Cavad xanın şəhadətindən sonra Gəncə başsız qalmışdı. Bu fəla kə -
tin dastanını yazan Gəncəli Həsənə görə:

O zaman ki Cavad xanı vurdular, 
Sanasan qırıldı beli Gəncənin, –
Əvət, Gəncənin beli qırılmışdı” (7, 14).

Beləliklə, həmin məqaləsində Mirzə Bala xalqının qəhrəman övladının
unutdurulması istiqamətində aparılan ədalətsiz basqılara öz e`tirazını
bildirməklə yanaşı, el şairlərinin Cavad xanın şücaətini tərənnüm etdiyi
əsərlərinin mövcudluğunu təsdiq etməkdədir. Gəncə üsyanının gürcü əsil-
li Pavel Dmitriyeviç Sisianovun (1754-1806) başçılıq etdiyi rusların or -
dusu tərəfindən vəhşicəsinə yatırılmasının 150-ci ildönümü münasibətilə
belə bir məqaləni qələmə almaqla  Mirzə Bala həmin günün daim xa ti rə -
lərdə yaşaması, gündəmdə qalması məqsədini izləmişdir. Məqalənin so -
nunda yenidən ədəbiyyatda Cavad xanla bağlı el şairləri tərəfindən ya ranan
əsərləri xatırlatması da müəllifin sovet senzura sisteminin “unutdur maq”
siyasətinə qarşı  narahatlığından irəli gəlmişdir: “Süqutu və fəla kəti dərin
əkslər oyandıran Gəncənin bundan 150 il öncə mə`ruz qaldığı fə la kət o
dövrün şairləri tərəfindən dastanlaşdırmaq surətilə unu dulmaz milli  bir acı
halına gəlmişdir. Bu xüsusda Gəncəli Həsən və qazaxlı Dilbazoğlu Əb dür -
rəhman ağanın dillərə dastan olan mənzu mə lərinə işarət etmişdik” (7, 14).
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Qeyd edək ki, özünün verdiyi bilgilərə görə, 1926-cı ildə eşitdiyi
“Muğan xan” adlı nağılı M.B.Məmmədzadə 1929-cu ildə İstanbulda
“Odlu yurd” dərgisində (1) nəşr etdirmişdir. Mirzə Bala digər mühacir
yoldaşları kimi, “nağıl” terminindən istifadə etməmiş, onu  “hekayət” ad -
landırmışdır. Əslində  isə “Muğan xan” məzmun e`tibarı ilə sehrli na ğıla
daha çox yaxındır. Düzdür, burada nağıllarda olan ən`ənəvi başlanğıc və
sonluq yoxdur, lakin içərisindəki bir çox fiqurlar onun nağıl kimi qəbul
edilməsinə yol açmaqdadır: “Oğlum, – dedi, – bundan çox, çox öncə, qə -
dim zamanlarda biz Şirvanda yaşayırdıq. Yurdumuz Babadağın ətə yində
imiş. O zaman Araz çayının o tərəfi və bu tərəfi adil və igid bir xanın əlin -
də bulunurmuş. Azərbaycanın eninə və uzununa aylarla at sürə bilir din və
ağsaqqal kişilərin anlatdığına görə ən yorğa bir at yorulmadan bir ay yol
getsəymiş, yenə insan boyu qədər uzamış taxıl tarlalarından dışarı çıx-
mazmış. İlxılar (at sürüləri), axırlar, sürülər o qədər bol, o qədər bol idi ki,
hər il xan millətə, millətin istədiyi qədər heyvan hədiyyə edərmiş… Mu -
ğan o zaman behişt idi. Adına “Gülüstani-İrəm” derlərdi və bu be hiştin
ortasında Azərbaycan xanının bir kərpici qızıldan, bir kərpici gü müşdən
olan qırx qatlı  sarayı gecələr bir ay kimi, gündüzlər bir günəş kimi par-
lardı. Aclara, möhtaclara, dərdi və şikayəti olanlara sarayın qa pı ları
açıqdı” (14, 151).

Beləliklə, nağılın əvvəlində hələ ikiyə bölünməmiş cənnət diyarı bütöv
vətənin zəngin sərvəti ilə yanaşı, buradakı ədalətdən, insanların xoşbəxt
günlərindən söhbət açılır. Bu  gözəl, varlı ölkənin xoşbəxtliyinin bir
səbəbi də xanlığın başında igid və adil bir insanın olmasıdır. Əhvalatın
Mirzə Balanı cəlb edən əsas xüsusiyyəti də budur. Lakin bu xoşbəxtlik
uzun sürmür: “Bir gün Allah vətənimizin üzərinə bir bəla göndərmiş.
Bunlar qaranlıq dünyada yaşayan, yarı insan, yarı yılan vəhşi varlıqlardı.
Bunlar donuz kimi çoxalır və nəfəsləri dünya üzərində olan hər bir canlı
və cansız varlıqları yox edərdi. Onların zəhərli nəfəsindən çiçəklər solar,
ağaclar yarpaqlarını tökər, çeşmələr və göllər quruyar. Onların ayaq bas-
dıqları yerlərdə ot yaşıllanmaz, quşlar ötməz, ceyranlar keçməzdi. Günə -
şə, atəşə, işığa, hərarətə düşmən olan bu məxluqlar gündüzdən qorxarlar.
Onlar həyatlarında bir gülüş, bir sevinc, bir bayatı, bir saz görməmişlər.
Onlar ana qoynundan, ana sevgisindən məhrum, çamurlardan doğulan və
çamurlarla yaşayan zəli kimi, soxulcan kimi varlıqlardır. Onların …
Kaçap adlı bir xanları vardı və qaranlıq dünyada, yerin altında yaşardı”
(14, 152).
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Bu təsvirin genişliyi oxucunu təəccübləndirməməlidir, çünki burada
haqqında bəhs olunan düşmənin kim olduğu hər kəs üçün aydındır, şərh
etməyə ehtiyac yoxdur. Bu düşmənlərin xanının adı da “qəssab” sözünün
mə`lum dildə  təhrif olunmuş formasıdır və  simvolik mə`na daşıyır. 

Nağılın ideoloji cəhətdən əhəmiyyətini isə onun sonrakı parçası daha
da artırmaqdadır: “…inanma ki, dünyada vəhşətlərə köks gərən və zalım-
ları taxtlarından devirən dəmir biləkli pəhləvanlar yoxdur. Hər kəs söy lə -
sə ki, fəlakət və əsarətə uğrayan millətlər bir daha hürr və azad ola
bilməz lər, inanma. Vətənimizi cənnətə dönüşdürəcək dəmir biləkli bir
qəhrəmanın gələcəyinə inanmayanlar ümidsizlərdir. Dünyamızda canını,
malını, qanını haqq və hürriyyət üçün qurban verən igidlər vardır. İştə
Muğan xan bu igidlərin ən böyüyüdür” (14, 152).

Nağılın bu parçası mühacirətə düşmüş, vətənin qaranlıqlar içində yarı
insan, yarı ilan olan varlıqların əlində əsir qoymuş insanlara  müraciət
kimi səslənməkdədir. M.B.Məmmədzadənin də əsas məqsədlərindən biri
həm bu xalq  ədəbiyyatı örnəyini əbədiləşdirməkdirsə, digəri vətən övlad-
larını ruhdan düşməməyə, bir gün mütləq hürriyyət və istiqlalın zəfər ça -
lacağına inam oyatmaqdır. Məhz bu da mühacirətdə toplanan xalq ədə -
biyyatı örnəklərini digərlərindən ayıran əsas xüsusiyyətlərdəndir.

Muğan xanın igidliyini təsvir edərkən əsl sehrli nağıl elementləri mey-
dana çıxır: “Muğan xan son xanımızın biricik oğlu idi  Onun belinə Haq -
dan əl vurulmuşdu, o üzdən heç  bir zaman çimdirməzdilər, Onun qolun -
da qırx qəhrəman gücü vardı, vücudunu tilsimli yerlər sarmışdı. O üzdən
ona ox batmaz, süngü və qılınc işləməzdi. Muğan xan nələr etməmişdi
ki?  Bir zamanlar Kür çayının suyunu qurudan və Azərbaycanı yoxluqla
qor xudan yeddi başlı bir əjdəha peyda olmuşdu. Nə pəhləvanlar getdi, nə
igidlər məhv oldu. Heç kimsə o yeddibaşlı əjdəhanı öldürə bilmədi. Yal -
nız Muğan xan onu ortadan qaldırdı. Onun qanından Kür çayı qırx gün,
qırx gecə qızıl qan kimi axdı. Zəhərindən Kür çayı qırx gün, qırx gecə
zəhər kimi acı oldu və qırx birinci gün göz yaşı kimi saf və “abi-kövsər”
kimi şirin su axmağa başlayınca məmləkət bayram etdi. Qırx gün, qırx
gecə məmləkət sevinc içərisində yaşadı. Və Muğan xan əjdahanın
başlarını böyük bir zəfər alayı ilə Muğan şəhrinə gətirdi” (14, 153).

Burada nağılların əksəriyyətində qəhrəmanların üzləşdiyi çətinliklərin
təsviri verilmişdir, daha sonrakı əhvalatlar da ən`ənəvi şəkildə davam edir.
Muğan xan əvvəlcə dəmir at, daha sonra qutsal qılıncı əldə edir və bu yolda
çox çətinliklərlə qarşılaşır. Onların hamısı nağılda ətraflı təsvirini tapmışdır.

2011/III 78

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Sonda Muğan xanın vətəninə dönüşü və Kaçap ordusunu yeraltı dün -
yaya qovması, düşmənin yenidən dönməməsi üçün özünün də orada qal-
ması əksini tapmışdır. Beləliklə, sonluq çox nəsihətamizdir və ən`ənəvi
nağıllardan fərqlənir: “Muğan xan bir gün işıqlı dünyaya çıxacaq və si yah
buludlarla örtülmüş yurdumuzu işıqlandıracaqdır. O zaman Kaçap xan tə -
rəfindən bir dağda zəncirlənmiş Alagöz də qurtulacaq. Muğan xan bir
əlində qılınc, bir əlində  Kaçap xanın başı ilə görünəcəyi zaman dünya də -
yişəcək, cahanda yeni bir yaşam başlayacaqdır” (14, 153).

“Kaçap xan tərəfindən bir dağda zəncirlənmiş Alagöz” dedikdə Mirzə
Balanın məhz əsirlikdəki vətəni Azərbaycanı nəzərdə tutması aşkar
görünməkdədir. Ən`ənəyə görə, nağıllar xoş sonluqla bitməlidir, burada
isə əhvalat yalnız ümid verməklə tamamlanmışdır və Azərbaycan xalq
ədə biyyatı xəzinəsinə yeni bir örnək əlavə olunmuşdur. Bir qədər ən`ənə -
vilikdən uzaq olsa da, bu nağıl maraq doğurur, çünki xalqın yaşadığı tar-
ixi hadisələr bütün zamanlarda öz əksini yaratdığı əsərlərdə tapmaqdadır,
əsrlərdir bu proses davam edir, məhz  haqqında bəhs olunan örnək təkcə
vətəni əsirlikdə qalmış olan mühacirlərin olmayıb, bütün Azərbaycan xal -
qının müqəddəs arzularının ifadəsi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
“Azərbaycan xalq nağılları”nın akademik nəşrində bu nağıla təsadüf
olun mur, məzmundakı qeyri-ən`ənəviliyə və informator haqqında dəqiq
mə`lumatın verilməməsinə (müəllif yalnız onu şirvanşahlardan olan bir
ağsaqqaldan eşitdiyini bildirməkdədir) dayanaraq, “Muğan xan”ın  Mirzə
Balanın özü tərəfindən yaradıldığını da ehtimal etmək mümkündür. 

Bu nəşr Mirzə Balanın Azərbaycan folkloruna əvəzsiz xidmətlərindən
biri kimi dəyərləndirilməli, həmin nağıl bütöv şəkildə dərc olunaraq folk-
lor yaddaşımızda qorunmalıdır. Çünki: “Hər xalqın sehrli nağılı bu xalqın
dünəni, keçmişi, erkən təsəvvürü, adət-ən`ənəsi, müəyyən tarixi məqam-
dakı ictimai mövqeyini sistemli halda özündə yaşadan mədəniyyət va -
hidləridir. Onları öyrənmək, sehrli dünyaya daxil olmaq, eyni zamanda
hə min süjeti yaradan xalqın mə`nəvi-psixoloji və tarixi inkişaf xüsusiy-
yətlərini, əski dünyagörüş, adət-ən`ənələrini araşdırmaq, bir sıra silsilə
prob  lemin  başlanğıcında dayanmaq deməkdir” (9, II c., 318).

M.B.Məmmədzadənin yaradıcılığını araşdıran Əfqan Vəliyev məhz bu
xüsusiyyətlərinə görə həmin nağılı bütöv şəkildə “Azərbaycan siyasi
düşüncə tarixi və Mirzə Bala Məmmədzadə (1898-1959)” monoqrafiyası-
na daxil etmişdir (14, 105-112).

“Qurtuluş” (Berlin) dərgisinin 1936-cı il 19-cu sayında “Nuhoğlu V.”
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imzası ilə “Dövlət quşu” adlı məqalə nəşr edilmişdir. Hər şeydən əvvəl
qeyd etməliyik ki, bu əslində M.B.Məmmədzadənin imzalarından biridir
və həmin məqalə də rus-sovet müstəmləkəçi idarəçiliyinin tənqidi müna-
sibətilə qələmə alındığından siyasi mahiyyət daşımaqdadır. Müəllif vətə -
ninin var-dövlətini talan, ruhunu məhv etməkdə olan imperialist qüvvə -
lərə e`tirazını bildirmək üçün cox maraqlı bir vasitədən – yenə də folk-
lordan məharətlə istifadə etməklə nail olmuşdur. Beləliklə, nağıl ele-
mentləri müəllifə, bir tərəfdən, öz düşüncələrini ifadəsi üçün yardım
edirsə, digər tərəfdən, xalq müdrikliyinin, milli fəlsəfənin təbliği, tanıt-
dırılması diləklərindən  irəli gəlir. Məqalənin adından da göründüyü kimi,
Nuhoğlu məşhur bir nağıl fiqurundan – dövlət quşu və onun xalq tə -
fəkküründəki yerini şərh etməklə siyasi düşüncələrini ifadə etmişdir: “Bu
quş kimin başına qonarsa, o adam dövlət rəisi olur. Həqiqi quşdan ziyadə
xalq iradəsinin simvolik timsalı olan bu dövlət quşu hər yerdə və hər
zaman ... qəhrəmanın başına qonar” (10, 536). 

Tədqiqatçı bu quşun demokratik xalq seçkisinin rəmzi kimi nağıl-
larımızda hələ əski zamanlardan mövcud olduğunu göstərməklə yanaşı,
onun hər qəhrəmanı deyil, xalqı bir çox fəlakətlərdən xilas edən, hər cür
qara qüvvələrə – yeddibaşlı əjdəhaya, divə, təpəgözə qalib gələn “gedər-
gəlməz”dən dönən igidləri başçı seçər. Başqa sözlə: “Millət fəlakətdən
fəlakətə, təhlükədən təhlükəyə atdığı bu əsatiri qəhrəmanların şəxsində ən
yüksək duyğularını canlandırmaq istəmiş, o qəhrəmanları millətin bütün
əməllərini özündə toplayan birər şəxsiyyət yapdıqdan sonra onların başı-
na dövlət quşu qondurmuşdur” (10, 537). 

Məqalədə yeddibaşlı əjdaha, ağ div, təpəgöz, dövlət quşu kimi Azər -
baycan nağıllarının personajları ilə yanaşı, xalqın öz düşüncəsində yarat-
dığı və əsrlər boyu yaşatdığı qəhrəman obrazları işıqlandırılmış, bundan
əlavə, süjetlərdəki “qırx gün qırx gecə”, “divin oğurladığı gözəl pəri qız”
və s. haqqında bilgilər verilmişdir. “... Azərbaycan dövlət quşu yalnız
Azərbaycan türkünün başına qona bilər”, – yazaraq, əsl məqsədini bil di -
rən Nuhoğlu “Dövlət quşu” məqaləsində nağıllarımıza xas olan fiqurları
təhlilə cəlb etməklə əcnəbi oxucuda Azərbaycan xalqının milli düşüncə
tərzi haqqında təsəvvür yaratmağa nail olmuşdur.

Xatırladaq ki, doqquz il sonra  “Vətən uğrunda” dərgisində çap olunan
(1945, sayı 5, 93-101) “Əfsanəvi quşlar” adlı məqaləsində Midiya dini
əfsanələri və “Avesta” əsasında Simurğ (Səməndər, Zümrüd) haqqında
şərh verən M.Təhmasib dövlət quşu ilə bağlı qənaətlərini Şəmsəddin Sa -
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mi lüğətinə əsaslanaraq irəli sürmüş, onun Humay (Umay) olduğunu bil -
dirmiş, bu kəlmənin etimologiyasını isə M.Kaşğarlıya istinadən müəy -
yənləşdirmişdir (13, 152-163).

Mirzə Bala Məmmədzadənin folklorşünaslıq irsi zənginliyi və özü -
nəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb etməkdədir. Onun ictimai-siyasi, ədəbi-
publisistik irsi V.Sultanlı (11), M.Süleymanlı (12), Ə.Vəliyev (14) və
başqa tədqiqatçılar tərəfindən araşdırmaya cəlb olunsa da, folklorşünaslıq
fəaliyyəti hələ də tam şəkildə öyrənilməmişdir.

Elmi nəticəsi. Məqalədən aydın olur ki, mühacirətdə M.B.Məm məd -
zadə Azərbaycan və dünya folkloru ilə bağlı bir sıra tədqiqatların müəlli-
fidir. Bundan əlavə,  o, dünyanın müxtəlif ölkələrində – Türkiyədə, Alma -
niyada Azərbaycan xalq ədəbiyyatı örnəklərini tanıtmaq məqsədilə topla-
yaraq nəşr və təbliğ etmişdir.

Elmi yeniliyi. Azərbaycanda Mirzə Bala Məmmədzadənin ictimai-
siyasi, publisistik tədqiqatları araşdırılsa da, folklorşünaslıq fəaliyyəti ilk
dəfə bu məqalədə təhlilə cəlb edilmişdir.

Tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali və orta məktəblərdə həm mü ha ci -
rət folklorşünaslarının fəaliyyətinin, həm də xalq ədəbiyyatının  ayrı-ayrı
janrlarının tədrisi zamanı mənbə kimi istifadə oluna bilər.
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ELÇİNİN “AĞ DƏVƏ” ROMANINDA MİFİK OBRAZ VƏELÇİNİN “AĞ DƏVƏ” ROMANINDA MİFİK OBRAZ VƏ
PSİXOLOGİZMPSİXOLOGİZM

XÜLASƏ
Məqalədə Elçinin “Ağ dəvə” romanında mifik obrazın surətlərin psixologizminin

səciyyələndirilməsi mühüm bədii vasitə kimi tədqiq olunmuşdur. Insan psixologizmində
sonsuzluq problemi, ölüm, həyat və s. fəlsəfi, bəşəri məsələlərin açıqlanması Ağ dəvə
obrazının mifoloji kökündə mə`nalandırılır.

Açar sözlər: mifoloji, obraz, psixologizm, rəvayət, zaman, sujet

THE MYTHIC CHARACTER AND PSYCHOLOGIZM IN THE NOVELTHE MYTHIC CHARACTER AND PSYCHOLOGIZM IN THE NOVEL
“AG DEVE” BY ELCHIN“AG DEVE” BY ELCHIN

SUMMARY
In the article characterizing the phychology of images of mythic characters in the

novel “Ag deve” by Elchin was investigated as a literary means.
The problem of endlessness, death, life and others in human phychology, explaining

the problems of philosophical, human are explained in the mythological root of the char-
acter “Ag deve”.

Key words: mythological, character, phychology, legend, time, image

МИФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ И ПСИХОЛОГИЗМ В РОМАНЕ МИФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ И ПСИХОЛОГИЗМ В РОМАНЕ 
ЭЛЬЧИНА «АК ДЕВЕ»ЭЛЬЧИНА «АК ДЕВЕ»

РЕЗЮМЕ
В статье в качестве важного художественного приёма исследуется опи са -

тельность психологизма образов художественных героев романа Эльчина «Ак
деве». Раскрытие проблем небытия, жизни, смерти и др. общечеловеческих
философских вопросов психологизма человека находят своё отражение в
мифологической сути образа «Ак деве».

Ключевые слова: мифический, образ, психологизм, предание, время, сюжеты

Məsələnin qoyuluşu. Elçinin “Ağ dəvə” romanında mifik obrazın psi -
xo logizmi səciyyələndirməsinin mahiyyəti.

Işin məqsədi. Mifik obrazın eyni düşüncə əsasında surətlərin fərdi
xüsusiyyətləri, taleləri, yaşantılarında aşkarlanmasının nəsrdə özünəməx-
sus təzahür formalarında tədqiq olunması.

Azərbaycan milli nəsrinin inkişaf meylləri 80-ci illərdən e`tibarən
daha fərqli xüsusiyyətləri ilə gerçəkləşir. Insanın daxili aləm, dü şün cə -
lərinin ön plana keçməsi, milli yaddaş, özünəqayıdış problemlərinin əha -
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təliliyi, əsərin poetikasında şərti-metoforik üslubun səciyyəviliyi, mifolo-
ji motiv və obrazların üstünlüyü və s. bu ədəbiyyatın başlıca mahiyyətinə
çevrilir. Mifoloji düşüncə əsasında mövzunun bədii həlli, müəllif qayə si -
nin folklor motivində açıqlanması yeni nəsrin sənətkarlıq özü nəməxsus -
luğunun mühüm tərəfi kimi çıxış edir. Çağdaş ədəbiyyatımızın tanınmış
simalarından olan Elçinin roman yaradıcılığında “Ağ dəvə” əsəri bu ba -
xımdan səciyyəvidir. Müəllifin 1984-cü ildə qələmə aldığı bu romanda
müharibə dövrü Bakı məhəllələrinin birinin yaşantılarından bəhs olunur.
Məhəllənin kiçik sakini, indi isə yaşı əllini ötmüş yazıçı Ələkbərin xa ti -
rələrində məhəllə sakinlərinin böyük bir ailəni xatırladan birgə həyat tər -
zi, ayrı-ayrılıqda onların fərdi xüsusiyyətləri, yaşadıqları faciələr, tale -
lərinin işıqlandırılması əsərin sujet, mövzusunu təşkil edir. Bundan başqa
romanın sujetinə əlavə edilən Ağ dəvə ilə bağlı rəvayətlərdən cəmiyyət,
insanın zaman qarşısında yaşantıları, ölüm və həyatın qarşı-qarşıya möv -
cud luğunun və s. bəşəri, fəlsəfi həqiqətlərin mə`nalandırılmasında mü -
kəmməl bədii vasitə kimi istifadə olunmuşdur.

Romanda məhəllə sakinləri öz taleləri, ömürlərini yaşayır. Onların adi
həyat, ömür kimi yaşadıqları olanlar və olacaqlarsa böyük Zamanın tarixi
sonsuzluğunun mahiyyətində gizlənir. Müharibə, repressiyanın yaratdığı
bugünkü faciələrin  kökü daha dərin olmaqla insanlığın ilkin tarixinə söy -
kənir və zaman-zaman təkrarlanmaqla sonsuzluğa bağlanır.

Romanda kiçik bir məhəllənin həyat hekayəsində bu problemlərin
qoyuluşu əsərin mifik simvolik obrazı olan Ağ dəvə və onunla bağlı ve-
rilən rəvayətlərdə açıqlanır. Ağ dəvə məhəllə sakini kimsəsiz, Bala kə ri -
min rəvayətlərində uşaqlara nağıl olaraq söylənilməsinə baxmayaraq,
əsər də ayrı-ayrı obrazların həyatı, faciəsi yaşadıqları sarsıntıların psixolo -
giz minə uyğunlaşdırılır. Romanın ilk fəsillərində müharibədən əvvəlki
mə həllənin sakit, rahat yaşayışı təsvir olunur. Bu görüntü ümumi bəlanı –
mü haribəni hələ qarşılamayan cəmiyyətin əslində üzdə olan sa-kitliyi,
rahatlığıdır. Ağ dəvənin Yolçu ilə səhradakı yürüşü bu sakitliyin analoji
görüntüsüdür. Lakin Yolçunun zamanla, dünya ilə bağlı daxili düşün cə lə -
rinin sarsıntısı, Ağ dəvənin gözlərindəki kədərin qatılığı, qızaran üfüq -
lərin səyyahın yorumundakı qan rəngi isə olacaqların təməlinə bağlanır.
Cəmiyyət narahatdır, eyni dərəcə Ağ dəvə də qərarsızdır. Ağ dəvədə
ucsuz-bucaqsız qumsallıqda irəliləyən Yolçunun fikirləri zaman, yara dı -
lış, sonsuzluq haqdadır. Hər şeyin keçiciliyi, yarananın bir zamanda məh -
vi, yenidən doğuluşu düşüncələri ilə Yolçu qumlu, geniş, sonsuz səhrada

2011/III 84

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


tək-tənha irəliləməkdədir. Tarixi keçmişləri xatırlayan səyyah Kəlmullah
Musa Peyğəmbərin mö`cüzə istəyini yaddaşında canlandırır, el ağsaqqalı
Dədə Qorqudun “gəlimli-gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya” hik-
mətində dünyanın mö`cüzə, sirrinin nəhayət siz liyi qənaətindədir. Ağ də -
və nin yürüşündə xatirələr, düşüncələrin “yorğa yürüşü” Yolçunun ömür,
həyatına baxışını da dəyişir. “...Yolçuya elə gəlirdi ki, indiyə qədər – bu
uzun ömrünü özü üçün yox, başqaları üçün yaşayıb, daha doğrusu, Yolçu -
ya elə gəlirdi ki, öz ömrünü yox onun əvəzinə başqaları, kimlərsə tamam
başqa adamlar yaşayıb” (3, 39).

Səyyahın birdən-birə “məni həsrət yaratdı” hikmətində təlaşı əslində
Ağ dəvə – mifoloji kökdə ədalətli dünyanın sakini üçün bəllidir. Dəvənin
qəmli qara gözlərində yığılan min illərin kədər rəngi bu mə`nada yaşanan
keçmiş, bugünkü zamana qədər yol alan sonsuz itkilər, insan vəhşilikləri,
ağrısının Zaman simvolikasında ötürücüsü olan mifik tərəf kimi çıxış
edir. Dəvə insanı daşıyır, bununla da Zaman insanla yol yoldaşıdır. Həm -
çi nin dəvə – haqq dünyasının təmsilçisidir. Yaşananlar, gördükləri onun
hafizəsində haqq mizanına qoyulur. Düşüncələrini əzab, əziyyətlə əldə
edilən haqqa bağlayan Yolçu bu zaman Allahın adilliyinin harada olması
fikrinə gəlir. Duyğularının sərhədsizliyindən yorulan Yolçu yorğunluğunu
almaq üçün dəvədən enir və yuxuya gedir. Ayılan insan Ağ dəvənin itdiyi-
ni görür. Mifik obraz, haqqın təmsilçisi Ağ dəvə Yolçunun, geniş mə`nada
insanın özünə qayıdışında Allahın mərhəmətini əzab-əziyyətlə yaranan
haqqa qarşı qoymasında ondan ayrılır, simvolik mə`nada Yer üzündən
uzaqlaşır, öz haqq məkanı – qeybə qayıdır. “...Yolçu az qala dizəcən narın
quma bata-bata bir müddət bu izi tutub getdi, amma Yolçu bu yerləri yaxşı
tanıyırdı və gördü ki, Ağ dəvənin izi səhranın lap dərininə, gedər-gəlməzə
aparır, dayandı, bir xeyli o boz-sarımtıl səhrada günün altında boz-
sarımtıl da bir cığır kimi uzanan ləpirlərə baxdı və birdən-birə Yolçuya elə
gəldi ki, cığır kimi uzanıb gedən bu ləpirlər, əslində, səhranın dərininə
yox, nəsə bir qeybə doğru gedir, nəsə başqa bir dünyaya başqa bir aləmə
aparır” (3, 44). İnsanlardan uzaqlaşan haqq əslində gələcək bəlalarla yer
üzünün sakinini qarşı-qarşıya qoyur.

Romanın ilk rəvayətində kimsəsiz səhrada öz düşüncələrində zaman
və insanı, olum və ölümün dünyəviliyində qərarsız qalan Yolçu, eləcə də
onun fikirlərini gözlərinin kədərində daşıyan Ağ dəvə müəllif qayəsinin
ifadə olunmasında ən güclü bədii vasitədir. Ağ dəvə zamandır. “... qeybə
doğru” gedən Ağ dəvə sanki tarixin dərinliklərindən baş alıb gələn hadisə -
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lər axını içində xalqın – insanın birdən-birə inkişaf yolunu itirərək, tarixi
kəşməkeşlərin girdabına düşməsinə işarədir. Əsərdə xalqın ən qədim ta-
rixi yaddaşına simvolik müraciətlə həyat və yaxın keçmiş sıx surətdə
qovuşur, bunların insan yaddaşında görünməyən tarixi tellərlə birləşməsi
qəhrəmanın mə`nəvi aləmində qəribə hallar, psixoloji vəziyyətlər yaradır”
(2, 58). Bu mifik obrazın mifoloji səciyyəviliyinin bədii görüntüsü əsərdə
digər obrazların psixoloji dünyasının bilavasitə ifadəçisidir. Dəvə itir,
qey bə çəkilir. Məhəllənin sakit həyatının da mənzərəsi dəyi şilir.

Ağ dəvə mifik obrazının romanda ən mühüm mətləblərin mə`nalan dı -
rıl  masında istifadə olunması heç də təsadüfi səciyyə daşımır. Türk xalq -
larının məişətində dəvəyə olan bağlılıq zamanla ona aid olan bir sıra
inam, düşüncələri formalaşdırmışdır. Daha çox xeyir-bərəkət, bolluq kimi
simvolizə edilən dəvənin yuxu rəmzləri eyni əsasda xalqımızın yuxu yo -
zumlarında qorunmaqdadır (1, 436). Hətta xalq oyunları içərisində “dəvə
döyüşdürmə”nin də geniş yayılması təsadüfi sayılmır. Əsasən qara dəvə -
lərin iştirakı ilə geniş meydanlarda təşkil olunan bu mərasimlər dəvə ilə
bağlı bir sıra mahnıların yaranmasını şərtləndirmişdir (5, 331).

Qırğızların inamlarında isə dəvənin nə zamansa insan olması mifik gö -
rüşü əsas götürməklə köşəyin doğuluşu ayrıca mərasimlə qarşılanmışdır.
Şamanizmin xüsusi kultu kimi də qəbul olunan Ağ dəvə qırğız şaman-
larının qoruyucu ruhu olaraq mifikləşdirilmişdir. Eyni zamanda bu xalq -
ların məişət həyatında Ağ dəvəyə olan inam “dilək diləmə” animistik gö -
rü şündə daha  çox qəbul olunmuşdur. Arzu edib müqəddəs ziyarətgah lar -
da gecələyən insanlar Ağ dəvənin səsini eşidib, yaxud onu yuxuda gör-
məklə diləklərinin həyata keçəcəyini sınamışdılar (6, 135). Qur`an rə va -
yətlərində də Səmud qövmünün sınağı – mö`cüzə də məhz dəvə ilə gön -
dərilir. Allahın dişi dəvəsini öldürməklə qəzəbə keçən tayfa cəzalan dırılır.

Bütün hallarda müxtəlif xalqların inam və görüşlərində dəvə kultu
xeyir xahlıq, xüsusi müqəddəs totemik varlıq kimi verilmişdir. Dəvənin,
ayrıca Ağ dəvənin bu müqəddəs mifik varlığı Elçinin mə`lum romanında
insanların əməlləri, bütövlükdə Yer üzünün ədalətsizliklərinə qarşı qoyul-
muşdur.

Romanda hadisələr inkişaf etdirilir. Kiçik bir məhəllənin sakit, gündə-
lik həyatı tədricən müharibə qayğıları ilə yüklənir. Müharibə başlayandan
sonra məhəllədən gedən ağsaqqal Əliabbas kişinin Maştağaya qızının
yanına köçməsi, vaxtilə Qubanın kəndlərindən bu məhəlləyə gələn yəhu-
di Ziba xalanın Amerikada yaşayan Qavril adlı oğlu ilə Amerikaya get-
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məsi, Xanım xalanın birdən-birə üç övladı – Cəfər, Adil, Əbdüləlini cəb-
həyə yollaması məhəllənin sakitliyini artırır, insanların daxili düşüncə ləri -
nin sükutunu pozur. Psixoloji vəziyyət adi, məişət qayğılarından mühari -
bə dəhşətlərinin intizar, həsrəti ilə əvəzlənən insanların ruhi sarsıntısına
gətirib çıxarır. Nigarançılıq bu kiçik cəmiyyətin xofuna çevrilir. Ağ dəvə
və onunla bağlı ikinci rəvayət məhəllənin müharibə dəhşətlərinin düşür -
düyü insanların daxili, düşüncə və təbəddülatlarının tarixi-mifik mahiyyə -
tinə bağlanır. Vaxtilə dağlar qoynunda məskunlaşan tayfalar öz əkin-bi -
çin lərini çox zaman yağan yağışın leysanı, şaxtanın soyuğunda məhv ol -
muş görürdülər. Sonuncu bu hadisə – leysanın yuyub məhv etdiyi tor-
paqlar kənd sakinlərindən Məhəmməd və Əlini təbdən çıxarır. Onlar bu
torpaqdan uzaqlaşıb yeni ərazilərdə məskunlaşmağı qərara alırlar. El
ağsaqqalı Dədə Süleymanın izni ilə onlar yeni yamaclarda yurd salırlar.
Birgə əkib-biçən qardaşlar çəpərlədikləri ərazi üzərində pay iddeasına
çıxırlar. Dostlar arasına nifaq düşür. Mübahisə Məhəmmədin dımrıqla
Əlinin başına vurub onu öldürməsi ilə bitir. Əli qardaş qanına bulanan
Mə həmməd Ağ dəvə üzərində duran Həqiqəti Deyənə haqlı, günahsız
olduğunu bildirir. Həqiqəti Deyənsə torpağın səsini eşitməyi təklif edir.
Ağ dəvə dizlərini yerə qoyub, qulaqlarını torpağın üzərində saxlayıb yerin
səsini dinləyir. Həqiqəti Deyən Ağ dəvənin gözlərindən torpağın cavabını
oxuyur: “..Torpaq deyir ki, onlar mənimdir. Biri artıq gəlir qoynuma. O
biri də vaxtı çatanda gəlib mənim olacaq!” (3, 135). Ağ dəvə bu rəvayət-
də də olanların, haqq səsinin ötürücüsüdür. Haqqı deyən hər şeyi məhz
onun gözləri ilə görür. Haqqı Deyə`nin ağappaq gözləri güzgü kimi olan-
ları əks etdirir, bu güzgüyə düşən Əlinin qana bulaşmış cəsədində Yerin,
Torpağın cavabı isə Ağ dəvənin hikmətindədir.

Bu epizodda da Ağ dəvə Əlinin faciəsi Məhəmmədin haqqını araması
həyəcanının psixologizmini mifik mahiyyəti – həqiqəti görüb, duyması
ilə tamamlayır. Zaman dəyişir, faciə, bəlalar davam edir, kökünü bir parça
torpaq üstündə qardaş qanının tökülməsindən götürən bəlalar təkraralanır.
Ağ dəvə olanların, olacaqların şahidliyində insanların gözünə görünür,
onla rın hafizəsinə yaddaşın işığını salmağa çalışır. Mifik obraz bu epi-
zodla da tarix, zaman qarşısında insanlığın dərslərini görür və sonsuz -
luğun yolunu tutub baş verənləri gələcəyə, yeni nəsillərə daşıyır.

Üçüncü rəvayətin sujetə daxil edilməsi isə məhəllənin daha ağır, məh -
ru miyyətli, sıxıntılı günlərinin timsalında verilir. Meyranqulu əminin
oğlu nun qara xəbərini alması, məhəllənin gözəl qızı Ədilənin sevgilisi
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Qo  cadan ayrılıb, camaata qaynayıb-qarışmayan, arvadı ölən Muxtara ni -
şan landıqdan sonra özünü üçmərtəbəli binanın damından atmaqla öldür-
məsi, digər oğlanlarını da müharibəyə yola salan Xanım xalanın təkliyi,
saatsaz Gülağanın dul qalan sevgilisi Sonanın xəyallarda ötənləri yaşa-
ması, mə`nəvi sarsıntılarla tənhalığa çəkilməsi, müharibəyə gedən Cəb ra -
yı lın sahibsiz qalan göyərçinlərinin aclıq çəkən, insanlar tərəfindən oğur -
lan ması, müharibənin aclığını yaşayan insanların ümidsizliyi və s. kiçik
bir məhəllədə, zamanın hökmünə tabe olanların yaşantılarının ən acı gö -
rün  tüsüdür. Müəllif romanın bu yerində yenidən bir rəvayətlə hadisələrin
emosionallığını artırır. Bətnində körpə daşıyan, əlində tutduğu övladı ilə
aclıq bürüyən şəhərdən ayrılan ana çarəsizdir. Ərini, üç oğlunu aclığa qur-
ban verən qadın bu müdhiş qüvvənin əlindən qaçır. Əlindən tutduğu kör -
pə, bətnində aclığın qurbanına çevrilməkdə olan uşağın çırpıntıları onu
ümidsizliyə sürükləyir. Son gücünə sarılan qadın Ağ dəvə üzərində gedən
Ürəyiyumşaq adamı görüb sevinir – “Allahın onlardan üz döndərmədiyi-
ni” düşünür. Ürəyiyumşaq adam qadının bu faciəli halı qarşısında diz
çöküb için-için ağlayır. Qadının yalvarışları önündə çörək azuqəsini özü
üçün saxladığını söyləyir. Qadınsa qarşısındakı uşağı göstərərək ondan əl
üzdüyünü, yalnız bətnindəki körpəni qorumaq istədiyini bildirir. Ağ dəvə
Haqq səsini yenə də insanların gözlərinə oxuyur: “Ağ dəvənin o iri qara
gözləri o arvada deyirdi: yox, sən o bir dişdəm çörəyi qarnındakı tifil üçün
yox, özün üçün istəyirsən: sən özün özünü qarnındakı o tifillə aldatma, o
bir dişdəm çörəyi sən özünü ölümdən qurtarmaq üçün istəyirsən. O arvad
gözlərini Ağ dəvənin o iri qara gözlərindən gizlətdi” (3, 208). Ürə yi yum -
şaq adamın da qəlbinin daşlaşması, öz övladından da yaşaması üçün imti-
na edən ananın seçimi dəyişən əxlaqi dəyərlər, mə`nəvi səbatsızlıqlara
bağ lı zamana qarşı durur. 

Ağ dəvənin sirli varlığı əsərdə yalnız yaşananlara şahidliyi, görün-
tüsündə verilir. “Mən sizin işinizə qarışmıram, insanlar” pıçıldayan Ağ
dəvə gördüyü pisliklərin, yalanların məs`uliyyətini onların öz boynunda
saxlayır. Insanların içərisində dolaşan hər üç rəvayətdə insanı zaman və
ölüm həqiqəti qarşısında qoyur, heçlikdən yaradılan sonsuzluq yolunda
qeybdən gələn bələdçi, sarbana çevrilir.

Əsərdə hadisələrin şahidi və təhkiyəçisi Ələkbərin də uşaqlıq illərinin
düşüncələrində Ağ dəvənin onun uşaq ovqatında özünəməxsus yeri var.
Ağ dəvənin insanları o dünyaya aparmaq üçün seçilən adamların qapısın-
da yatması nağıl dinləyən məhəllə uşaqları, eləcə də Ələkbər üçün xofa
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çevrilir. Ağ dəvə qeybin, həqiqətin sakini olaraq insanlar arasında dolanır,
zamanı tamamlananlar onun gəlişi ilə dünyalarını dəyişir. Müharibənin
itkiləri qara çadırlarla ev-ev dolaşdıqca bu inama çevrilir “...sonra o çadır
tez-tez qurulmağa başladı, bu evin qapısı ağzından o evin qapısı ağzına
köçdü və bu çadır da, elə bil ki, çöndü oldu Ağ dəvə, qapıların ağzında
qurulub dünyanın dərdli işlərindən xəbər verdi” (3, 138).

Müharibəyə gedən Cəbrayılın göyərçinlərinin aqibəti – oğurlanması da
məhz Ələkbərin yuxusunda onların Ağ dəvənin işığına bağlanır. Nəinki
insanlar, digər canlıların da məhvi Ağ dəvənin qeybdən “xəbərdarlığında”
gerçəkləşir.

Romanın sonunda da müəllif öz düşüncələrini Ağ dəvənin – Ümüd
karvanına bağlayır. Ələkbərin mürgüsü dəvə karvanını canlandırır. Gə lə -
cə yə getdikləri söylənən bu dəstə bütün olanlar, bəlalardan sıyrılan cə -
miy yətin birliyi və onların sabaha addımlayan ümidlü arzularının ifadə-
sinə çevrilir.

Elçinin “Ağ dəvə” romanında şərtilik elementi olaraq götürülən bu
obraz öz mifik mahiyyəti, səciyyəsi ilə əsərdə digər obrazların daxili key-
fiyyətlərinin aşkarlanması, “yazıçı düynabaxışını aydınlaşdırmaqda” (4,
8) seçilmiş ən uğurlu bədii vasitədir.
İşin elmi nəticəsi. Nəsrin sənətkarlıq özünəməxsusluğunun mühüm

tərəfi kimi mifoloji motivin psixologizmə bağlılığı.
Işin elmi yeniliyi. Nəsrdə mifik obrazlar vasitəsilə psixologizmin sis-

temli şəkildə araşdırılması.
Işin tətbiqi əhəmiyyəti. Milli nəsrin öyrədilməsi, xüsusi kursların,

ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tədrisində istifadə oluna bilər.
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MİFİK TƏFƏKKÜRDƏ ZAMANIN DÜNYA AĞACI MODE MİFİK TƏFƏKKÜRDƏ ZAMANIN DÜNYA AĞACI MODE --
LİNDƏ QAVRANILMASILİNDƏ QAVRANILMASI

XÜLASƏ
Türk mifik təfəkküründə zaman (zaman-məkan kontiumu) məfhumu canlı və əşyavi

maddi varlıqlar görkəmində maddiləşərək qavranılır. Zamanın belə maddiləşərək qav -
ranılması onun maddi varlıqlar şəklində modelləşməsidir. Zamanın modelləşdiyi var-
lıqlardan biri də Dünya ağacıdır. Bu model mifoloji semantika baxımından zaman
məfhumunun bütün vaxt bölgüsünü, yəni mifik keçmişi və ya ilkin zaman başlanğıcını
– indiki zamanı – və gələcəyi özündə ehtiva edir. Folklor nümunələrimiz əsasında Dünya
ağacının zamanla bağlı mifoloji fuksiyaları aşkara çıxarılır.

Açar sözlər: mif, zaman (zaman-məkan kotiniuumu), Dünya ağacı, model, xaos,
kosmos

TREE OF WORLD IN THE TURKS MYTHOLOGICAL THINKINGTREE OF WORLD IN THE TURKS MYTHOLOGICAL THINKING
SUMMARY

The time conception (time-place continuum) materializes and is perceived as image
of animated and inanimate matters in the turks mythological thinking. This materialize
learning of the time is time’s model as image of material matters. One of time’s models
is the World Tree. From mythological semantic view point this model embraces all
time’s division of the time conception, that is mythic old times or the firs beginning time
– present time – and the future. The mythological functions connected with the World
Tree discover in base’s example of our folk-lore.

Key words: myth, time, (time- place kontiniuum), model, Tree of World, khaos, cos-
mos

МИРОВОЕ ДРЕВО В ТЮРКСКОМ МИФОЛОГИЧЕСКОММИРОВОЕ ДРЕВО В ТЮРКСКОМ МИФОЛОГИЧЕСКОМ
МЫШЛЕНИИМЫШЛЕНИИ
РЕЗЮМЕ

Понятие времени (пространственно-временной континуум) материлизируясь,
воспринимается одушевленным и в предметном виде. Такое материализированное
времени есть моделирование времени в виде материальных существ. Мировое
дре во – один из моделированных существ времени. С семантической точки зрения
эта модель охватывает в себе весь промежуток времени, то есть мифологическое
прошлое или первоначальное время: настоящее и будущее. На основе фольклор -
ных образцов выявляются мифологические функции Мирового древа в связи со
временем.
Ключeвые слова: миф, время (пространственно-временной континуум),

модель, Мировое  древо, хаос, космос 

Məsələnin qoyuluşu. Ümumtürk mifik sisteminin mühüm tərkib his -
sə lərin dən olan Dünya ağacının zamanla (zaman-məkan kontiniuumu)
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bağlı mifoloji funksiyalarının müəyyən elmi-nəzəri metodların köməyi ilə
üzə çıxarılması bütövlükdə türk əsatiri dünyagörüşü sisteminin bərpasına
yönəlmiş aktual elmi problemdir. Məqalədə  milli folklorşünaslığımızda
Dünya ağacının bir qədər kölgədə qalmış əsatiri funksiyalarının aşkara
çıxarılması nəzərdə tutulur. Məsələnin bu aspektdən araşdırılması əsatiri
məfkurədə türklərin əsatiri zamanla bağlı görüşlər sisteminin görünmə -
yən alt qatdakı arxaik məzmununun üzə çıxarılması üçün perespektivli
zə min yaradır.
İşin məqsədi. Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd türk mifolji

sistemində Dünya ağacı modelinin əski türk və milli mifoloji mətnləri-
miz (və ya folklorbir nümunələrimiz) əsasında bir sıra elmi-nəzəri metod-
lardan istifadə etməklə zamanla (zaman-məkan kontiniuumu) ilişgili mi -
foloji funksiyalarını üzə çıxarmaqdır. Problemə bu cür baxış bucağından
yanaşmağı, sonucda bütövlükdə türk mifik sisteminin bərpasına isti qa -
mət lənmiş məqsədyönlü addımlardan biri hesab edirik.

Ətraf mühiti, orada baş verənləri sinkretik şəkildə qavrayan mifoloji
təfəkkür zaman anlayışına da bu sinkretik qavrayış prizmasından yanaşır.
Buna görə, mifik düşüncədə zaman məfhumu ayrıca mücərrəd bir proses
kimi qavranılmır və maddi olan varlıqların fonunda dərk olunur. 

Mifoloji təfəkkürdə maddiləşmiş halda  qavranılan Zaman anlayışı mi -
fik semantikasını maddiləşdiyi varlıqlara müncər edərək, zamanın mifik
modelləri kimi meydana çıxır.  Belə mifik modellərdən biri zamanın bit -
ki səl modelləşməsi ilə ilişgilidir.

Zamanın bitkisəl modelləşməsi dedikdə mifik düşüncədə zamanın
(zaman-məkan kontiniuumunun) bitki obrazında qavranılması, təsəvvür
olunması və təqdim olunması nəzərdə tutulur. Bitki obrazının əsatiri tə -
fəkkürdə kainatın yaranmasını, kosmoqoniya ilə bağlı ən ilkin mifoloji
obrazlardan olduğunu Qədim Misir mifologiyasının görkəmli tədqiqatçısı
M.E.Matie bu cür qeyd edir: “Dünyanın yaranması bir sıra miflərdə bitki
ilə əlaqələndirilir, məsələn, əfsanələrin birində deyildiyinə görə, “yeri
işıqlandıran, qaranlıqda yaşayan” Günəşin övladı təpədə ilkin xaosdan
əmələ gəlmiş şanagülü (lotos) çiçəyindən, zamanın lap başlanğıcında boy
atmış şanagülündən, böyük gölün üzərindəki müqəddəs şanagüllərdən
əmələ gəlmişdir... Şumunu şəhəri yaxınlığındakı təpədə bitmiş və gənc
Günəş allahına həyat vermiş şanagül haqqında əski miflərdə də bəhs olu -
nur. Roma dövrünə qədər rast gəlinən ləçəkləri üstündə uşağın oturduğu
həmin şanagül çiçəyinin təsviri isə göstərir ki, əfsanə Misir kosmoqo -
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niyasının sonrakı rəsmi versiyalarından biri olmuşdur” (1, 15-16). E.Mir -
çanın yazdığına əsasən isə “insan həyatı kimi, kosmosun ritmi də bitki -
lərin həyatının dildə təsvirinə görə aydınlaşır. Kosmik sakrallığın sirri
Dünya ağacında simvollaşır. Kainat dövrəvi, başqa cür desək, illik tə zə -
lənməyi tələb edən orqanizm kimi qavranılır” (2, 57).

Əsatiri məfkurədə bitki obrazları arasında Ağac obrazı özünün çox -
şaxəli mifoloji funksiyaları ilə xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Dünyanın
əksər xalqlarının mifik dünyagörüşlərində Dünya ağacı, Həyat ağacı
obraz ları geniş yayılmışdır. Ağac obrazı ilə bağlı dünya folklorşünas lı -
ğında geniş şəkildə araşdırmalar aparılmışdır (C.C.Frezer, M.Eliade,
E.M.Me letinski, V.N.Toporov, V.İvanov və b.). Milli folklorşünaslığımız-
da isə bu arxetipik obrazla prof. A.Hacılının “Mifoloji təfəkkürdə Dünya
ağacı” adlı dəyərli araşdırmasını xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Alim hə -
min araşdırmasında əsatiri düşüncədə məxsusi çəkiyə malik olan Dün ya
ağacının çoxşaxəli mifoloji funjsiyalarını üzə çıxardaraq, onun türk əsatiri
sistemində  tutduğu spesifik mövqeyinə aydınlıq gətirir.

Biz burada Dünya ağacının zaman-məkan kontiniumu ilə bağlı mifolo-
ji funksiyasını aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Hər şeydən əvvəl onu qeyd
etmək lazımdır ki, mifoloji təfəkkürdə zamanın modelləşdiyi maddi var-
lıqlardan ən ilkini bitki aləmi ilə bağlı olduğundan ağac obrazı bu baxım-
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Kosmik Dünya Modelini özündə təmsil edən Dünya ağacı ümumtürk
və milli mifologiyamızda da geniş yayılmışdır. Lakin qeyd etmək la -
zımdır ki, Dünya ağacı ilə bağlı olan mifik görüşlər ayrıca mifik mətnlər
şəklində deyil, digər folklor numunələrinin tərkibində qorunub saxlanılır.
Buna görə də dünya ağacı və onun ilkin mifoloji funksiyalarından olan
zaman-məkan kontiniuumunu ilə əlaqəli motivləri üzə çıxardarkən yanlış
mülahizələrdən maksimum sığortalanmaq üçün  bir sıra nəzəri metodlar-
dan ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. 

Mə`lumdur ki, əsatiri məfkurədə kainatın üfiqi və şaqülü məkani böl-
güsü Dünya ağacı modelində əks olunur. Həmçinin mifik düşüncəyə görə
Dünya ağacı kainatın müqəddəs mərkəzi hesab olunur. V.N.Toporov qeyd
edir ki, “Dünya ağacının köməyi ilə kainatın başlıca istiqamətləri – yuxarı
(səmavi çarlıq), orta (yer), aşağı(yeraltı çarlıq) (məkani bölgü); keçmiş –
indi – gələcək (gündüz-gecə, ilin əlverişli-əlverişsiz anları), xüsusilə,
geneoloji şüurda; əcdadlar – indiki nəsillər – gələcək nəsillər (zaman böl-
güsü), səbəb və nəticə; müsbət, neytral, mənfi (etioloji bölgü), bədənin üç
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hissəsi; baş, gövdə, ayaqlar (anotomik bölgü), stixiyanın üç elementi; od,
torpaq, su (“element” bölgüsü) və s. ayırd edilir” (3, 399-400). 

Məkani bölgü daha qabarıq olsa da digər əsatiri bölgüləri, xüsusilə
zaman məfhumu ilə bağlı bölgünü müəyyənləşdirmək bir qədər mürəkkəb
işdir. Zaman və onun bölgüsü ilə ilişgili mifik funksiyaları əski əsatiri
siqlətini qoruyub saxlamış folklor nümunələri əsasında üzə çıxartmaq
mümkündür. Konkret misallar üzrə təhlillər aparmaqla bunun əyani şahi-
di ola bilərik. Məsələn: şaman əfsanələrindən birində söylənilir ki, şaman-
lıq alacaq olan şəxs başqa bir şamanla ruhən ağaca çıxmaqla yuxarıya
doğru doqquz oloxonu (şamanın göyə çıxarkən istifadə etdiyi dayana -
caqlar) qət etməklə şaman olmaq üçün ilkin mərhələni keçir (4, 17). Rus
folklorşünası İ.A.Xudyakovun yazdığına görə, “Şaman ağacı (oyun ma -
ha) – Xara Sılqılax Beqi Duortu ağanın çadırının qarşısında böyüyən qu -
rumuş böyük küknardır və bu küknarın budaqları arasında yuvalar yer-
ləşir ki, yuxarı yuvalarda ən yaxşı şamanlar, ən aşağıda isə ən pisləridir”
(5, s. 307). Prof. K. Abdulla da qeyd edir ki, “Uzaq Şərq xalqlarının, Sibir
türklərinin təsəvvürlərində mifik Ağac Göylə Yeri və Yerin təkini bir-
ləşdirən, şamanların budaq-budaq dırmaşıb göylərin yuxarı qatına – Göy
tanrının yanına yol aldıqları bir nəhəng canlıdır” (6, 260). 

Deməli, şamanın magik qüvvəyə, ələl-xüsus da öncəgörücülük key-
fiyyətinə yiyələnməsi çox vaxt ağacın üst qatına çıxmasından sonra yara -
nır. Bu o deməkdir ki, şaman ağacın yuxarı qatına çıxmaqla əslində “gə -
lə cəyə” səfər edir. Ağacın yuxarı qatı zaman baxımından gələcəyin özü -
dür. Şamanın ağacın üst qatına çıxdıqdan sonra sahib olduğu öncə gö -
rücülüyü, gələcəkdən xəbər vermək qabilliyyətinə yiyələnməsi də ağacın
budaqlarının, üst qatının gələcəyi bildirməsini göstərir. 

M.Uraz yazır ki, “Yakutlara görə, Şamanlar bir qartal yumurtasından
çıxır, yaxud Şamanın ruhu qutsal bir ağacdan doğur” (7, 150). Buna görə
də bütün zamanları (xüsusilə də gələcəyi) özünün zaman bölgüsündə ehti-
va edən Dünya ağacından ruhani başlanğıcını götürən şamanların gə lə -
cəyi görməsi bu prizmadan tam məntiqidir. 

Türk əsatiri sistemində və epik ən`ənəsində Dünya ağacının çoxvari-
antlı şəkli dəyişmələrindən biri də Qaba ağacdır. Prof. A. Hacılı yazır:
Dədə Qorqud dastanının poetik frazeologiyasında rast gəldiyimiz “qaba
ağac” ifadəsi, şübhəsiz ki, oğuz-qıpçaq xalqlarının əsatiri Dünya ağacı ilə
bağlıdır. Qaba ağacın kökləri yeraltı dünya və keçmiş, budaqları səma və
gələcək anlamındadır” (8, 10). 
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Ümumiyyətlə, Dədə Qorqud dastanında Qaba ağac türk kosmik Dünya
Modeli kimi kosmoqoniya ilə bağlı ilkin əsatiri funksiyasını qoruyub
saxlamışdır. Eposda Qaba ağacın kəsilməsi əslində dünyanın, kainatın,
kosmosun məhvi deməkdir. Qaraca Çobanın “qoca ağacı” kökündən qo -
pardıb çıxarması xaotik durumu işarələyir. Məsələyə mifin daxili stuktur
məntiqi aspektindən yanaşsaq, Çobanın ağacı kökündən çıxarması faktı,
boyda göstərilən epik qatdakı xoşagəlməz hadisələrə əsatiri məfku rənin
təhtəlşüuru reaksiyasının təzahürü kimi izah olunmalıdır. Yə`ni epik qat-
dakı neqativ hadisələr mifik qatdakı xaosu işarələyən ağacın yerindən
qoparılması faktı ilə həmahəngləşir, mifoloji motiv epik qatda poetiklə -
şərək (neqativ bədii hadisələrlə) təkrarlanır. Əgər biz sözügedən fakta sırf
poetik prizmadan yanaşsaq, onda Çobanın kökündən çıxardığı ağac poet-
ik predmet kimi analiz oluna bilir. Bu zaman prof. K.Abdullanın “ağacın
yerindən qopardılması dünyanın, dünyadakı işlərin sahmansız lığına bir
işarədir, qanı coşduran, “irəli, düşmən üzərinə irəli” həyəcan işarəsini
hayqıran bir çağırışdır”(6, 261) şərhi yerinə düşmüş olur.

Bölgələrimizdə indinin özündə belə ağaca müqəddəs varlıq kimi ya na -
şılır. Ağacın başına fırlanılır, insanlar ürəklərindəki arzu-muradlarına yet-
mək üçün onun budaqlarına parçalar, iplər bağlayırlar. Ağacı ziyarət et -
mək əslində dünya ağacının əsatiri düşüncədəki Dünyanın mərkəzi funk -
siyası ilə əlaqələnir. 

Milli folklor nümunələrimizdən olan “Məlikməmməd” nağılında
Dünya ağacının transformativ variantlarından olan Alma ağacı və işığın,
səmanın, gələcəyin rəmzi kimi özünü göstərən Zümrüd quşunun yuva -
sının yerləşditi ağac xüsusi maraq kəsb edir. Bununla bağlı prof. A.Hacı -
lının aşağıdakı fikirləri diqqətəlayiqdir. “... Ağacın (“Məlikməmməd”
nağılındakı – R. A.) gövdə və kökləri, orada yerləşən məxluq yeraltı dün -
ya və şər qüvvələr, budaqları işıqlı dünya və xeyirlə bağlıdır. Məlik məm -
mədin qarşılaşdığı ağac dünyanın şaquli-üçlü bölgüsünü gerçəkləşdirən
dünya ağacı, yaxud kosmik ağacdır. Bu nağılda Axirət və Həyat ağacla rı -
nın əksliyini də aşkarlamaq olar. Yəqin ki, nağılın əsasında duran eposda
alma ağacı ilə Zümrüdün ağacı eyni olub və qəhrəmanın şücaətli həyatı
başlanğıcı xilas etmək üçün demiurqun və ya tanrılardan birinin yeraltı
dünyaya gedib şər qüvvələrlə mübarizəsi ilə bağlanır” (8, 12). 

Nağıldakı Alma ağacı və Zümrüd quşunu ağacı heç şübhəsiz Dünya
ağacı invariantının transformativ variantlarıdır. Hər iki variantı təhlil et -
məklə bunu bir daha təsdqləyə bilərik. 
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Nağılda Alma ağacı padşahın bağında bitdiyi göstərilir. Burada “bağ”
ağac Kosmik modelində  dünyanı şaquli-üçlü məkani bölgüsünə əsasən
yerüstü hissəsini (gövdəsini), zaman bölgüsü e`tibarilə isə indiki zamanı
bildirir. Bağdakı Alma ağacından əbədi cavanlıq bəxş edən almanın oğur -
lanması dünyanın yerüstü hissəsindəki nizamsızlığa, xaotik bir durumun
baş verdiyinə dəlalət edir. Lakin bu, məsələnin üzdə görünən tərəfidir.
“Aysberqin” görünməyən hissəsi isə xaosun hakim kəsildiyi Dünya ağa -
cının kökündə, yəni yeraltı qatda və zaman baxımından mifik keç mişdə,
yə`ni zamanın lap başlanğıcında baş verir. Nağılda Dünya ağacının kökü
(yeraltı qat və mifik keçmiş) “quyu” obrazında simvollaşır. Xtonik aləmin
simvolu olan quyuya düşən Məlikməmmədin mifoloji obraz kimi ilkin
yaradılış aktını yerinə yetirən demiurq və ya tanrılara məxsus arxetipik
funksiyası aşkara çıxır. Məlikməmməd quyuda (Dünya ağacının kö kün -
də) xtonik varlıqlarla (devlərlə) mübarizə apararaq, onları öldürməklə
qeyd etdiyimiz arxetipk funksiyanı yerinə yetirmiş olur.

Zamanın lap başlanğıcında yaradılış aktının yerinə yetirilməsi motivi
nağılda Zümrüd quşunun ağacı ilə bağlı hissədə özünü daha qabarıq
büruzə verir. Dünya ağacı invariantının sonrakı variantlarından olan Züm -
rü dün yuva qurduğu ağacın dibində xaosun rəmzi sayılan əjdahanın işa -
rələyir. Nağılda Məlikməmədin Zümrüd quşunun balalarını yeyən əjda-
hanı öldürməsi poetik baxımdan o deməkdir ki, qəhrəman səmanın rəmzi
olan, Dünya ağacının yuxarı hissəsini (budaqlarını) işarələyən Zümrüd
quşunun timsalında işıqlı dünyaya çıxmaq üçün bir vasitə tapmış olur.
Lakin yenə də qaranlıq dünyadan çıxa bilmir. Çünki mifik təfəkkürün
məntiqi qanunauyğunluğuna əsasən demiurq (Məlikməmməd) zamanın
ilkin başlanğıcında (mifik keçmişdə) yerinə yetirilməli olan yaradılış ak -
tını tam yerinə yetirməyib. Yaradılış aktının tam başa çatdırılması üçün
su  yun qabağını kəsərək caamatı yeyən əjdahanın öldürülməsi lazımdır
(Bəl kə də həmin əjdaha ilə əlaqəli olan bu əski hissə özünü bu səbəbdən
müasir dövrümüzədək qoruyub saxlamışdır). Məlikməmməd suyun qaba -
ğını kəsən və birbaşa xaosu işarələyən əjdahanı öldürməklə ilkin mifik
zamanda yaradılış aktını tam yerinə yetirmiş olur. Xtonik aləmdə üzərinə
düşən mifoloji fuksiyasını bitirən Məlikməmməd, əlbəttə, yenidən yeristü
dünyaya, indiki zamana qayıdır. Yenə də mifik təfəkkürün məntiqinə
görə, gələcəyi başlamaq üçün mifik keçmişdə (yeraltı aləmdə) və indiki
zamanda (yerüstü qatda) xaosun bütün qalıqları ən radikal formada məhv
edilməlidir. Xaosun qalıqların yerüstü qatda (indiki zamanda) məhv edil -
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diyi məkan “meydan” dır. Məlikməmməd bu meydanda xaosun qalıq la rı -
nın simvoluna çevrilən qardaşlarını öldürür. Bununla da nağılda kosmo -
qo nik düzən bərpa olunur.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Dünya ağacı modelinin zamanla (zaman-

məkan kontiniuumu ilə) bağlı mifolji semantikası müxtəlif nəzəri metod-
lardan istifadə olunmaqla üzə çıxarılır. Dünya ağacı modelinin mifolji
təfəkkürdə keçmişi, indini və gələcəyi özündə, öz formasında cəmləş dir -
məsi aydınlaşdırıldı.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə Dünya ağacı modeli mifolji təfəkkürdə

zamanın (zaman-məkan kontiniuunun) işarə olunduğu maddi varlıqlardan
biri kimi təqdim olunur. Burada onun maddiləşmiş zaman modeli olması
diqqətə çatdırılır.  Həmçinin, zamanın mifik məfkurədə dünya ağacı mo -
de lində qavranılması, təqdim olunması məsələsi saf-çürük edilir. 
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali məktəblərin filologiya

fakültələrində şifahi xalq ədabiyyatı üzrə, xüsusən də mifologiya bölməsi
üzrə tədris aparılması zamanı (o cümlədən fəlsəfə fakültələrində insan-
ların ilkin düşüncə tərzinə malik olduqları dövrlərdə zaman (zaman-mə -
kan) məsələlərindən bəhs olunarkən), müəllimlər, tələbələr tərəfindən
istifadə edilməsi faydalı ola bilər. Həmçinin, folklorda və ələl-xüsus da
mi fologiyada zaman məsələləri, təqvimi görüşlərlə bağlı araşdırmalar
apa rılarkən tədqiqatçılar üçün də lazımlı sayıla bilər. 
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Gülnarə SEYİDOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademsiyası Folklor İnstitutu
g.seidova@yahoo.com

«AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINA DAİR«AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINA DAİR
TƏDQİQLƏR» MƏCMUƏSİNDƏ ARXAİK TÜRK DASTANTƏDQİQLƏR» MƏCMUƏSİNDƏ ARXAİK TÜRK DASTAN--

LARI VƏ OĞUZNAMƏ ƏN`ƏNƏSİ MƏSƏLƏLƏRİLARI VƏ OĞUZNAMƏ ƏN`ƏNƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
XÜLASƏ

1961-ci ildən nəşrə başlayan «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər»
(qısaca: «Tədqiqlər») jurnalının indiyə qədər 30-dan çox sayı nəşr olunmuşdur. Jurnalın
tədqiqat obyekti olaraq müəyyənləşdirdiyimiz I-XXXI saylarındakı 120-dək məqalə
içərisində qədim türk eposu və oğuznamələr haqqında aparılmış araşdırmalar mühüm
yer tutur. İ.Abbaslı və H.İsmayılovun, Ə.Əsgər, S.Rzasoy, Ü.Nəbiyevanın tədqiqatların-
da arxaik və qədim kökləri məsələsi diqqətdə saxlanılmış, arxaik, qədim dövr və orta
əsrlər türk dastançılıq ən`ənəsinin əsas bazası – «Yaradılış», «Alp Ər Tonqa», «Oğuz
Ka ğan», «Atilla», «Bozqurd», «Göy türk», «Ərkənəkon», «Şu», «Siyen-pi», «Köç»,
«Oğuznamə» və s. kimi mifoloji-epik, mənqəbə – dastan tipli mətnlərin, demək olar ki,
hamısı araşdırmaya cəlb olunmuşdur.

Açar sözlər: Oğuznamə, «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər», türk
dastançılıq ən`ənəsinin əsas bazası, mənqəbə – dastan tipli mətnlər

“AZERBAIJAN FOLKLORE RESEARCHES” SUMMARY OLD TURK“AZERBAIJAN FOLKLORE RESEARCHES” SUMMARY OLD TURK
DESTANS AND OGUZNAME TRADITION ISSUESDESTANS AND OGUZNAME TRADITION ISSUES

SUMMARY
Since 1961 having been printed “Azerbaijan folklore researches” (short: researches)

journal has been printed more than 30 issues. In the researches I-XXXI issues up to 120
issues have been in the central attention of old Turk epos and oguznames. In the
researches done by I. Abbasli and H.Ismailov, A.Asger, S.Rzasoy, U.Nabiyeva old and
historical phrases have been on agenda, bases of “Creation”, “Alp Ar Tonga”, “Oguz
Kagan”, “Atilla”, Bozgurd , “Goy Turk”, “Ergenekon”, “Shu”, “Shiyen-pi”, “Koch”,
“Oguz name” and this type myth destans have all been brought to research.

Key words: Oguzname, “Azerbaijan folklore researches”, the central attention of old
Turk epos and oguznames

ТЕМА АРХАИЧНЫХ ТЮРКСКИХ ЭПОСОВ И ТРАДИЦИИ ОГУЗ-ТЕМА АРХАИЧНЫХ ТЮРКСКИХ ЭПОСОВ И ТРАДИЦИИ ОГУЗ-
НАМЕ В ЖУРНАЛЕ «ИССЛЕДОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙНАМЕ В ЖУРНАЛЕ «ИССЛЕДОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ

УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
РЕЗЮМЕ

Начиная с первого выпуска от 1961 года, и по сей день число номеров журнала
«Исследования азербайджанской устной народной литературы» (вкратце
«Исследования») превышает 30 – ти. В качестве выбранного нами объекта для
изучения в журнале, среди 120 – ти статей в I-XXXI номерах, особо важное место
занимают исследования древнего тюркского эпоса «Огуз-наме». В исследованиях
И.Аббаслы и Г.Исмаилова, а также.
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А.Аскерова, С.Рызасоя, У.Набиевой тема архаичных и древних корней была в
центре внимания. В исследования была включена основная база традиции
тюркского эпоса архаики, древней эпохи и средних веков – “Сотворение”, “Альп –
Эр Тонга”, “Огуз Каган”, “Атилла”, “Бозгурд”, “Гёк - тюрк”, “Эргенекон”,
“Шу”,“Сиен- пи”, “Переселение”, “Огуз – наме”, и, можно сказать, все другие
статьи мифо – эпического и манкаба – эпосного характера.
Ключевые слова: Огуз-наме, «Исследования азербайджанской устной

народной литературы», традиции тюркского эпоса архаики, манкаба – эпосного
характера

Məsələnin qoyuluşu. Yarım əsrlik tarixə malik olan «Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsində milli folklorumu zun bütün
janrları ilə bağlı zəngin tədqiqat materialları vardır. Onların içərisində das-
tanşünaslığa, o cümləən arxaik türk dastançılığı və Oğuz namə ən`ənəsinə
aid materiallar ayrıca yeri tutur. Bu materialların tədqiqi Azərbaycan folk-
lorşünaslıq elminin tarixi baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. 
İşin məqsədi. Tədqiqatda qarşıda duran əsas məqsəd «Azərbaycan

şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsində çap olunmuş mate-
riallar əsasında arxaik türk dastanları və Oğuznamə ən`ənəsinin tədqiqi
ta rixini öyrənmək və mövzunun perspektiv təhlil istiqamətlərini müəy -
yən ləşdirməkdir.

Azərbaycan dastanlarına dair «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
dair tədqiqlər» (bundan sonra «Tədqiqlər» yazılacaq – G.A.) məcmuə -
sinin 1-31 saylarındakı (1961-2010-cu illər) materialların (bax: 1) nəzər -
dən keçirilməsi göstərir ki, bu mövzulara müraciət etmiş tədqiqatçıları
dastan yaradıcılığının mənşəyi, dastanların arxaik kökləri, qədim das-
tançılıq ən`ənəsi ilə bağlı məsələlər daim düşündürmüşdür. Dastanşünas -
lığın müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş məqalələrdə yeri gəldikcə bu
məsələlər haqqında da maraqlı fikirlər söylənmişdir. 

İ.Abbaslı «Midiya-Aran mədəniyyətinin folklor qaynaqları. Mənqəbə-
dastan yaradıcılığı və onların məzmun çalarları» adlanan məqaləsində
Midiya-Aran mənqəbə-dastan yaradıcılığını qədim Azərbaycan eposunun
ilkin qaynaqlarından biri kimi nəzərdən keçirmişdir (2, 55). Tədqiqatçı
midiyalıların irandilli olması haqqında fikirlərə qarşılıq olaraq onların
türkmənşəli tayfalarla bağlılığı haqqında da tutarlı faktlara istinad et -
dikdən sonra belə bir qənaətə gəlir: «Bütün bu deyilənlər Midiya ilə bağlı
ayrı-ayrı tarixi qaynaqlarda qorunan mə`lumatlardan – o sıradan folklor
motivli əsərlərdən, tarixi, yarımtarixi rəvayətlərldən həm də Azərbaycan
söz sənəti nümunəsi kimi söhbət açmağa zəmin yaradır» (2, 56).
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Müəllifin bu fikrində Midiya-Aran mədəniyyətinin folklor qaynaqları-
na aid «mənqəbə-dastan yaradıcılığı» adı altında janr baxımından məhz
«tarixi, yarımtarixi rəvayətləri»n nəzərdə tutulduğu aydın şəkildə gös tə -
ril mişdir. 

«Mənqəbə» dini məzmunlu rəvayət və əfsanələri bildirir (5, 205). Q ə -
dim folklor nümunələrinin öz dövrünün mifoloji-dini görüşləri ilə bilava-
sitə bağlı olduğunu nəzər aldığımızda, İ.Abbaslının qədim dövr dastan
yaradıcılığından «mənqəbə-dastan» adı altında bəhs açmasının nəzəri
cəhətdən doğru olduğu təsdiq olunur.

İ.Abbaslı «mənqəbə-dastan» adı altında yuxarıdakı fikrində «folklor
motivli əsərlər» ifadəsini ümumi mə`nada işlətsə də, konkret janr mə`na -
sında «tarixi, yarımtarixi rəvayətlər» ifadəsini işlətmişdir. Folklorşünaslıq
əsərlərində «rəvayət» adına  çox vaxt «əfsanə» adı ilə birgə – «əfsanə və
rəvayətlər» şəklində rast gəlirik. «Əfsanənin əsas məğzini o hekayətlər
təş kil edir ki, onun əsasında duran möcüzə söyləyici, yaxud dincəyicilər tə -
rəfindən təsdiq olunmuş, inanılmış tərzdə qəbul edilsin. Bununla da rə -
vayətlərdən fərqli olaraq, əfsanələr həmişə öz fantastik məzmun çalarına
görə seçilir» (6, 206). Rəvayətlər keçmişdə baş verən hadisələr və real
şəxslər haqqında folklor mə`lumatlarının məcmusundan ibarətdir (7, 211).

Ümumiyətlə, əfsanələrin daha çox mö`cüzəvi məzmunla, rəvayətlərin
isə daha çox tarixi gerçəkliklə bağlı olduğunu nəzərə aldığımızda, İ.Ab-
bas lının Herodotun «Tarix» əsərindən mə`lum olan «Astiaq», «To miris»,
«Skif rəvayəti» kimi mətnləri əfsanə yox, rəvayət, yə`ni öz dövr lərinin
tarixi hadisələrindən bəhs edən şifahi janr hesab etməsi tamamilə düzgün
yanaşmadır (2, 56).

Tədqiqatçı «Qədim türk eposu: mənqəbələr və dastanlar» adlanan
məqaləsində isə əvvəlcə qədim Azərbaycan ərazisində yaşamış xalqlar və
onların qədim türk tayfaları ilə qaynayıb-qarışması haqqında qısa tarixi
mənzərə yaradaraq belə bir qənaətə gəlir ki, qədim Azərbaycan mədə niy -
yətini, həmçinin babalarımızın yaratmış olduğu xalq yaradıcılığının ilkin
örnəklərini türk xalqlarının şifahi söz sənətindən – geniş mə`nalı epos və
ayrı-ayrı mənqəbələrdən təcrid edilmiş şəkildə nəzərdən keçirmək bir -
tərəfli və qeyri-obyektiv olardı (3, 19-20).

H.İsmayılovun «Tədqiqlər» məcmuəsindəki «Qədim və orta əsrlər türk
dastan ən`ənələri» adlanan məqaləsində də arxaik türk eposunun prob-
lemlərindən bəhs olunmuşdur (bax: 4). Müəllif ilk öncə tipoloji ədəbi ha -
disə kimi IX-XI əsrlərdə formalaşmış «dastan» janrının milli ədəbi dü şün -
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cənin çox dərin qatlarına, arxaik düşüncə dövrünə gedib çıxdığına toxu-
naraq yazır: «Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının janr çevrəsinə daxil olan
müs təqil bədii fenomen kimi dastan, terminoloji işarəsindən asılı olmaya -
raq, əski türk xalq ədəbiyyatına bağlanır və ondan qaynaqlanır. «Dastan»
adı altında dayanan ədəbi hadisə faktı əski epik ən`ənənin etnik işarəvi və
modelləşdirici sistemini saxlamaqla bu terminlə anlaşılan ədəbi forma və
məzmuna – diferensial mətn tipinə transformasiya olunmuşdur» (4, 3).

Tədqiqatçının bu mürəkkəb fikrinin dərinliklərinə nəzər saldığımızda
dastanın qədim qaynaqlarının ilkin xalq düşüncəsinə – arxaik folklor nü -
munələrinə bağlı olması, türk epik ən`ənəsinin ilkin mahiyyətini və inki -
şafını özündə əks etdirdiyi, «dastan» janrının bu ümumi inkişaf xəttindən
ayrıldığı (diferensiasiya etdiyi) mülahizələrinin irəli sürüldüyünü görü -
rük. Məqalədə bundan başqa, qədim türk eposu ilə bağlı F.Köprülü, Ə.Cə -
fər oğlu, N.Cəfərov kimi alimlərin fikirləri tədqiqə cəlb olunaraq təhlil
edilmiş və məqalənin problemi baxımından dəyərləndirilmişdir (4, 4-6).

Tədqiqlər məcmuəsində qədim və orta əsrlər türk dastan yaradıcılığı
ilə bağlı «Oğuznamə» ən`ənəsinə geniş şəkildə bəhs edilmişdir. Bu
istiqamət Ə.Əsgər, S.Rzasoy, E.Abbasov, Ü.Nəbiyeva kimi tədqiqat çı -
ların əsərlərini əhatə edir. Məcmuədə «Oğuznamə» haqqında Ə.Əsgərin
dörd məqaləsinə rastlanırıq. Tədqiqatçı «Rəşidəddin Oğuznaməsi: şifahi
ən`ənə və müəllif mətni» adlı məqaləsində diqqəti ilk öncə belə bir cəhətə
istiqamətləndirmişdir ki, «Dədə Qorqud» oğuznamələrindən, Topqapı və
«Atalar sözü» adlanan oğuznamələrdən fərqli olaraq, «Oğuz» dastanının
oğuznamə versiyası və Oğuz elinin tarixindən bəhs edən oğuznamələr sil-
siləsi şifahi ən`ənədəki halında gəlib çatmamışdır (8, 54).

Göründüyü kimi, müəllif çox ciddi bir məsələni problemə çevirmişdir:
şifahi ən`ənədə gəlib çatmayan mətnlərdə şifahi ən`ənələri necə müəy -
yənləşdirməli? Axı Ə.Əsgərin yazdığı kimi, «istənilən şifahi mətn canlı
ifadan yazıya köçürülərkən musiqi, avaz, jest və s. kimi atributlardan azad
olur» (8, 55). Ə.Əsgərə görə, tarixçi Rəşidəddinin farsca yazdığı «Oğuz -
namə» əsərində orijinal «Oğuznamə»dəki dastana məxsus poetik for-
mullar, paralelizmlər, epik təkrarlar, epitetlər və s. itmişdir (8, 55).

Tədqiqatçı şifahi ədəbi mətnin Rəşidəddində bu hala düşməsinin
səbəblərini aydın şəkildə belə izah edir: «Çünki o, mətnin ifaçısı deyil.
Sadəcə olaraq, o, şifahi şəkildə yaşayan mətn əsasında «Tarixi-i oğuzan
və türkan» yazan tarixçidir» (8, 56).

Müəllifin «Arxaik epik ən`ənə və Oğuznamə» adlanan məqaləsində də
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oğuznamələrin aktual probleminə toxunulmuşdur (bax: 9). Ə.Əsgər yazır:
«Oğuznamənin yaranması məsələsinə yanlış münasibət başqa bir müs tə -
vidə də özünü göstərir. Oğuznamə haqqında araşdırmalarda bir çox hal-
larda Oğuznamə süjetlərinin, motivlərinin qədimliyi ilə oğuznamələrin
yaranması dövrü eyniləşdirilir» (9, 3). Tədqiqatçının yanaşmasına görə, bu
halda «arxaik folklor ən`ənəsindən oğuznamələrə keçid problemi ar-xaik
ən`ənənin oğuznamələrə transformasiyası şəklində qoyula bilər» (9, 3).

Ə.Əsgər «Oğuznamələrdə müsəlman-oğuz və oğuznamələrin yaran-
ması problemi» məqaləsində oğuznamələri türkman dastanları hesab
edərək yazır ki, onlar (türkmanlar – G.A.) bu dastanları özlərinin əcdad-
ları olan oğuzların şanına qoşurdular. Burada, sadəcə olaraq, tarixi
gerçəkliklə epik gerçəklik üst-üstə düşür. Türkmanlar tarixi gerçəkliyi
Oğuznamədə epik/poetik gerçəkliyə çevirmişlər. Bu məsələnin təsbiti
Oğuznaməni oğuz etnik mühitinin hüdudlarından çıxardıb türkman etnik
mühitinin hüdudları içərisinə atır (10, 24). Müəllifin əsas nəzəri qənaətinə
görə, «Oğuznamənin epik/poetik mahiyyəti bu kontekstdə üzə çıxır və
onun yaranma dövrü haqqında təsəvvür yaranır» (10, 24).

Bu çətin məsələni həyata keçirmək, yə`ni Oğuznamənin yaranma
dövrü haqqında təsəvvür yaratmaq üçün Ə.Əsgər ilk öncə oğuznamələrdə
təqdim olunan epik cəmiyyətin əsas parametrlərinin təsvirini verir, daha
sonra xeyli sayda tarixi, epik faktları təhlilə cəlb edib, belə bir yekun fikir
irəli sürür: «Oğuznaməni təkcə bizə mə`lum olan mətnlər şəklində yox
(və ya həmin mətnlərin bizə məlum şəkli kimi yox), türkmanların əcdad-
ları haqqında şifahi bədii mətnlər kimi anlasaq, Oğuznamə hadisəsinin
VII əsrdən başlayaraq yaranmasına şübhə yeri qalmaz» (10, 35).

Ə.Əsgərin «Oğuznamələrdə epik hakimin transformasiyası» məqaləsi
də oğuznamələrlə bağlı aktual problemə – «bütün şifahi bədii yaradıcılıq
məhsulları kimi oğuznamələrin də fərqli səbəblərdən, o cümlədən sosial
və siyasi həyatda baş verən hadisələrin tə`siri ilə müəyyən dəyişikliklərə
uğramasına» həsr olunmuşdur (bax: 11, 83). Belə bir dəyişikliyə nümunə
kimi məqalədə «bayandırlaşma» məsələsindən bəhs olunur: «Haqqında
danışdığımız məsələ Dədə Qorqud oğuznamələrinə xasdır. Bu oğuz-
namələrdə bayandırlaşma, əsas e`tibarilə, Bayandır xanın Oğuz elinin
hakimi olması şəklində özünü göstərir. Bu hadisənin bayandırlaşma şək-
lində dəyərləndirilməsi əbəs deyil. İş ondadır ki, «Dədə Qorqud kita -
bı»dan, ən azı, 200 il öncə yazıya alınmış Rəşiddəddin Oğuznaməsi adla -
nan mətndə Oğuz elinin başında Kayı soyu dayanır» (11, 83). Müəllif
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öncə Kayı soyunun tarixinə diqqət yetirərək belə bir qənaətə gəlir ki,
«Oğuz elində Kayı boyunun üstün yeri tarixi baxımdan da realdır» (11,
84). Lakin «Dədə Qorqud kitabı»nda tamamilə başqa bir mənzərənin –
Oğuz elinin epik hakiminin Bayandır xan olmasına diqqət çəkən Ə.Əsgər
bunun səbəbini bayandırlardan olan Ağqoyunluların XIV-XVI əsrlərdə
türkman bəylikləri arasında liderlik etməsi faktı ilə əlaqələndirir (11, 84).

«Tədqiqlər»də Oğuznamə probleminə S.Rzasoyun «Oğuznamə eposu
Oğuz mifinin transformativ paradiqmalar sistemi kimi» məqaləsində də rast
gəlirik (bax: 12). Məqalənin əsas məğzinə görə, istər «Dədə Qorqud kitabı»
oğuznamələri, istərsə də bütün başqa oğuznamələr oğuz mifindən transfor-
masiya olunmuşdur. Ona görə də «Oğuznamə eposu Oğuz mifinin trans-
formativ paradiqmalar sistemi kimi çox geniş və zəngin material verir» (12,
106). S.Rzasoy məqalədə «Dədə Qorqud kitabı» oğuznamələri ilə başqa
oğuznamələri tutuşduraraq onların Oğuz mifi haqqında fərqli tutuma malik
məlumatlar verdiyini göstərir. Müəllifə görə, «Oğuzna mə»nin uyğur ver-
siyasında Oğuz mifoloji dünya modelinin kosmogenetik strukturu bütöv
mifoloji proses olaraq təsvir olunur (12, 107); Lakin buna baxmayaraq,
«Oğuznamə»nin uyğur versiyası, digər versiya və variantlar Oğuz mifini
kosmogenetik səviyyəsində təqdim edir. Bu, ümumi Oğuz dünya modelin-
in yalnız bir qatıdır. «Dədə Qorqud kitabı»nın təqdim etdiyi mifoloji dünya
modeli kosmoqonik sxemi də öz içərisinə almaqla Oğuz mifinin bütöv
strukturunu onun əsas göstəriciləri səviyyəsində təq dim edə bilir (12, 108).

E.Abbasovun «Tədqiqlər»də çap etdirdiyi iki məqalə oğuznamələrdə
tarixi-epik motivlər məsələsi ilə bağlıdır. Tədqiqatçının bu mövzuda çap
olunmuş birinci məqaləsi «Oğuz eposunun tarixiliyinə dair (“Oğuz Ka -
ğan», KDQ, «Koroğlu»)» adlanır (bax: 13). Hər şeydən əvvəl göründüyü
kimi, E.Abbasov oğuz eposu adı altında üç böyük epoxanın dastanını –
qədim dövrə aid «Oğuznamə» abidəsini, qədim və erkən orta əsrlər döv -
rünə aid «Dədə Qorqudı» abidəsini və orta əsrlərə aid «Koroğlu» abi də si -
ni götürmüşdür. Müəllif məqalə probleminin qoyuluşunda bunu belə izah
edir: «Müasir folklorşünaslıq elmimizdə oğuz eposuna vahid kompleks
kimi yanaşma meylləri gücləndikcə bu dastanların türk etnik-mədəni sis-
temində yeri, oğuzların tarixi və məişəti ilə bağlılığı, genezisi və tipo lo gi -
yası, epik ənənin fasiləsizliyi izahını tapmağa başlayır. «Oğuz kağan»,
«Dədə Qorqud kitabı» (KDQ) və «Koroğlu» eposları oğuz türklərinin
epik təfəkkürünün möhtəşəmliyini və vüs`ətini əyani şəkildə ortaya qoyan
nəhəng folklor hadisələridir» (13, 92).
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Oğuz eposunun tarixi əsasları ilə bağlı bir çox faktları təhlil edən müəl-
lif belə bir qənaətə gəlir ki, Oğuz xanla bağlı epos («Oğuz Kağan» das-
tanı – G.A.), KDQ dastanları və «Koroğlu» fərqli tarixi mərhələlərdə for-
malaşdığı kimi, eyni etnik coğrafi mühitdə, eyni vaxtda paralel «yaşaya»
bilməzdi. XI əsrdə Orta Asiyadakı türk-oğuz özəyindən qopub ayrılan və
tədricən Kiçik Asiyaya doğru hərəkət edən oğuz-səlcuqlar yeni tarixi-
coğrafi müstəvidə yeni oğuznamələr – KDQ dastanlarını formalaşdıraraq
vahid və daha arxaik oğuz eposunu («Oğuz Kağan» dastanını – G.A.)
unutmuşdular (Bu gün azərbaycanlılar KDQ qəhrəmanlarını unudub Ko -
roğlunu tanıdığı kimi) (13, 98).

E.Abbasov oğuznamələrlə bağlı axtarışlarını «Ağqoyunlular dönəmi
yazılı mənbələrdə oğuz eposu motivləri («Kitabi-Diyarbəkriyyə» əsəri
əsasında)» adlı məqaləsində daha konkret şəkildə qoymuşdur (bax: 14).
Burada XV əsr tarixçisi Əbubəkr Tehraninin Ağqoyunlu dönəminə aid ən
mötəbər mənbə olan «Kitabi-Diyarbəkriyyə» əsərində oğuznamə
motivləri tədqiq olunur. Müəllif göstərir ki, əsərin giriş hissəsi – müəllifin
öz dövrünə qədərki tarixdən bəhs etdiyi hissə bir oğuznamə tipli mətndir.
Burada, təxminən, XV əsrə qədərki türk tarixi oğuz-türkmanların etnik
yaddaşında qorunan informasiyadan alınma olub, bu səbəblə də özünü
tam olaraq epik tarix kimi göstərir (14, 116). 

Müəllifin müşahidələrinə görə, kitabda Salur xan (KDQ-də Salur
Qazan), Bəkdüz xan (KDQ-də Bukduz Əmən), Bayandur xan (KDQ-də
Bayındır xan), Bisit xanla (KDQ-də Basat) bağlı verilən mə`lumatlar
KDQ boylarında həmin obrazlarla bağlı informasiyaları təkrarlayır (14,
116). E.Abbasovun daha bir əhəmiyyətli müşahidəsinə görə, «Kitabi-Di -
yarbəkriyyə» oğuz eposunun KDQ-də əks olunmayan, lakin həmin siklə,
silsiləyə aid ediləcək digər hekayətlər haqqında da mə`lumatlara malikdir
(14, 118).

Oğuznamələrlə bağlı Ü.Nəbiyevanın «Tədqiqlər»də çap olunmuş
məqaləsi isə ilk oğuz dastanlarının tarixi coğrafiyası, mövzu və məzmun
strukturu kimi məsələlərdən bəhs edir (bax: 15). «Dədə Qorqud» boyları
coğrafiyası anlayışını geniş və intəhasız hesab edən müəllifə görə, eposun
struktur sxemi üç mərhələdə yaranma və formalaşma prosesi keçmişdir.
Hər bir mərhələdə yaranan silsilə dastanlar içərisində ən seçmələri epik
yaddaşda möhkəmlənmiş və eposun mühüm boyları kimi ozan repertuarı-
na daxil olmuşdur (15, 49). Tədqiqatçı belə hesab edir ki, «Dədə Qorqud»
boylarında coğrafi ərazi süjetin, yaxud boyun yayılma arealının mühüm
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göstəricisidir (15, 49). Bir çox bu kimi amillərə əsaslanan tədqiqatçı I, III,
VI, VIII və XII boyları eposun birinci yaradıcılıq mərhələsində for-
malaşmış boylar (15, 49-60), V və XI boyları isə eposun ikinci yaradıcılıq
mərhələsində, yə`ni Kiçik Asiya dövründə  yaranmış boylar (15, 60-65),
II, IV, VII, IX və X boyları isə üçüncü dövr yaradıcılıq mərhələsində mey-
dana gəlmiş boylar hesab edir (15, 66, 77). Lakin müəllif eyni zamanda
belə hesab edir ki, KDQ eposunun yaranmasını şərtləndirən «oğuzların
epik yaddaşının onun məskunlaşdığı ilkin tarixi coğrafi məkanında for-
malaşıb başa çatdığı şəksizdir» (15, 76).
İşin elmi nəticəsi. Aparılmış təhlilə görə, Azərbaycan folklorşünasları

milli dastanlarımızı tədqiq edərkən onların arxaik və qədim kökləri mə sə -
ləsini heç vaxt diqqətdən kənarda saxlamamışlar. Aparılmış araşdırmalar-
da arxaik və qədim dövr türk dastançılıq ənənəsinin əsas bazası – «Ya ra -
dılış», «Alp Ər Tonqa», «Oğuz Kağan», «Atilla», «Bozqurd», «Göy türk»,
«Ərkənəkon», «Şu», «Siyen-pi», «Köç» və s. kimi mifoloji-epik, mən-
qəbə-dastan tipli mətnlərin, demək olar ki, hamısı araşdırmaya cəlb olun-
muşdur.
İşin elmi yeniliyi. Tədqiqatda belə bir nəzəri yanaşma özünü təsdiq

etmişdir ki, Azərbaycan qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanlarının, ümu -
miy yətlə, milli dastançılıq ən`ənəsinin istənilən nümunəsinin əsl poetik
dəyərini vermək üçün onları arxaik və qədim türk dastançılıq ənənəsi ba -
xımından tarixi-müqayisəli şəkildə öyrənmədən obyektiv, e`tibarlı nə ti -
cələr almaq mümkün deyildir. 
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələrindən ali məktəblərin

filo logiya fakültələrində qədim Azərbaycan dastançılıq ən`ənəsinin təd -
risində istifadə edilməsi faydalıdır.
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AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞINDA HƏNƏFİ AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞINDA HƏNƏFİ 
ZEYNALLININ YERİZEYNALLININ YERİ

XÜLASƏ
Məqalə Azərbaycanda folklorşünaslıq elmində böyük xidmətləri olan Hənəfi Zey -

nallının folklorşünaslıq fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. H.Zeynallı 1930-1935-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ədəbiyyat bölməsində folklor şö`bəsinin
rəhbəri, keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının dil və ədəbiyyat şö`bə -
sinin müdiri olmuşdur. Bu illərdə H.Zeynallının Azərbaycan  folklorunun toplanılması,
tərtibi və  nəşri işində  rolu əvəzsiz olmuşdur. Məqalədə H.Zeynallının  bu sahədəki fəa -
liy yəti araşdırılır və tədqiq edilir.

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, Azərbaycan folklorşünaslığı, folklorşünaslıq elmi,
SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialı, “Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyət”

THE PLACE OF HANAFI ZEYNALLI IN AZERBAIJAN THE PLACE OF HANAFI ZEYNALLI IN AZERBAIJAN 
FOLKLORE-STUDYFOLKLORE-STUDY

SUMMARY
The article dedicates to the folklore-study activity of Hanafi Zeynalli who was the

famous researcher in Azerbaijan folklore-study. During 1930-1935 years Hanafi
Zeynalli was the chairman of the folklore department in the literature part of the
Azerbaijan State Scientific-Research Institute, the chairman of the department language
and literature of Azerbaijan branch of the post USSR Academy of Sciensies. In these
years the role of Hanafi Zeynalli was very great in collecting, compiling and publishing
of Azerbaijan folklore. In the article hanafi Zeynalli’s activity in this sphere is investi-
gated and studied.

Key words: Hanafi Zeynalli, Azerbaijan folklore-study, the science of folklore-
study, Azerbaijan branch of the USSR Academy of Sciensies, “the investigation and
research organization of Azerbaijan”      

РОЛЬ ХЯНЯФИ ЗЕЙНАЛЛЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙРОЛЬ ХЯНЯФИ ЗЕЙНАЛЛЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ФОЛЬКЛОРИСТИКЕФОЛЬКЛОРИСТИКЕ

РЕЗЮМЕ
Настоящая статья посвящена фольклорной деятельности Хяняфи Зейналлы,

имеющий большие научные заслуги в азербайджанской фольклористике.
Х.Зейналлы в 1930 – 1935 гг. был руководителем фольклорного отдела
литературной секции в Азербайджанском государственном научно-исследо ва -
тельском институте, был заведующим отделом языка и литературы Азер -
байджанского филиала Академии Наук СССР. В эти годы Х.Зейналлы сыграл
незаменимую роль в сборе, составлении и публикации азербайджанского
фольклора. В данной работе исследуется деятельность Х.Зейналлы в этой области.  
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Ключевые слова: Хяняфи Зейналлы, Азербайджанская фольклористика,
фольклористика, азербайджанский филиал Академии Наук СССР, «Азербайджаны
тедгиг ве татаббо джамийети» («Общество исследования и изучения Азер байд -
жана»)

Məsələnin qoyuluşu. Görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının zən-
gin elmi fəaliyyəti çox diqqətlə araşdırılmalı, onun folklorşünaslıq  fəa -
liyyətinin əsas istiqamətləri ətraflı təhlil və  tədqiq edilməlidir. Onun folk -
lorşünaslıq fəaliyyətini müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb etmək Azər -
baycan folklorşünaslığının çox vacib  məsələlərindəndir.
İşin məqsədi. İndiyə qədər Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəa -

liyyəti kifayət qədər öyrənilib tədqiq edilməmişdir. Məqalədə Azər bay -
canda folklorşünaslıq elmində böyük xidmətləri olan Hənəfi Zeynal lının
folklorşünaslıq fəaliyyətinin bir sıra sahələrinə nəzər salmaq və onun
Azərbaycan folklorşünaslığında yerini müəyyənləşdirmək əsas məqsəd
kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da folklorşünaslıq elmi son
dövrlərdə yaranmışdır. Bu da təbii bir hal idi. Çünki xalq ədəbiyyatının
kütləvi surətdə toplanıb nəşr olunması XIX əsrin ilk dövrlərinə təsadüf
etdiyindən,onu öyrənən və tədqiq edən folklorşünaslıq elmi də elə bu
illərdə yaranmışdır. Xalq ədəbiyyatının-folklorun öyrənilməsinə ilk təşəb-
büslər əvvəlcə Avropada göstərilsə də, sonralar bütün ölkələrdə, o cüm-
lədən Azərbaycanda da buna cəhdlər edilmişdir. Zaman keçdikcə folk-
lorun toplanması və tədqiqi ilə məşğul olan ziyalılar, alimlər, folklorşü-
naslar meydana gəlməyə başladı. Belə folklorşünaslardan biri də Hənəfi
Zeynallı olmuşdur.

Hənəfi Baba oğlu Zeynallı 1896-cı ildə Bakı şəhərində, dəmirçi-nal-
bənd ailəsində anadan olmuşdur. Babası nalbənd Zeynalabdin bütün Ab -
şe  ron yarımadasında,o cümlədən, Mərdəkan kəndində mahir sənətkar
kimi tanınmışdır. Hənəfi altı yaşında ikən atası vəfat etmişdir. O, kiçik
yaşlarından anasının himayəsində yaşamışdır. Ailənin bütün ağırlığı hələ
uşaq ikən onun üzərinə düşmüşdür.

Hənəfi yeddinci rus-tatar məktəbinə girmiş, on iki yaşında məktəbdə
oxuya-oxuya ailəsini dolandırmaq, bir parça çörək qazanmaq üçün çəkmə
silməklə, qəzet satmaqla məşğul olmuşdur. Uşaqlıqdan çox dözümlü və
inadkar olan Hənəfi rus-tatar məktəbini bitirdikdən sonra Bakıda Alek se -
yev adına 3 nömrəli ali-ibtidai məktəbdə təhsilini davam etdirir. 1916-cı
ildə oranı uğurla bitirən H.Zeynallı Moskva-Nijniqorod dəmiryol baş ida -
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rəsində işləməklə yanaşı, imtahan verib müsabiqə yolu ilə ali-texniki
məktəbə (indiki Bayman adına) daxil olur.Bu illərdə o, tələbələrin coşğun
həyatı, gizli inqilabi fəaliyyətləri ilə yaxından tanış olur və fəal tələbə-
inqilabçılardan birinə çevrilir. Buna görə də onu institutun ikinci kursun-
dan xaric edirlər.

H.Zeynallı 1920-ci ilin yanvarında İstanbul Universitetinin hüquq fa -
kültəsində təhsil almağa başlayır. Lakin Azərbaycanda sovet ha kimiy yə -
tinin qurulması ilə əlaqədar olaraq partiya və sovet idarələrində işləmək
üçün həmin ilin iyul ayında Türkiyədən geri çağırılır. 1920-22-ci illərdə
res publikanın ictimai həyatında yaxından iştirak edən H.Zeynallı iş gü -
zarlığı və gözəl təşkilatçılıq bacarığı ilə Göyçay, Salyan, Muğan və Şa ma -
xı qəzalarında partiya və sovet orqanlarının yaranmasında iştirak et miş,
məktəbdənkənar və kənddə iş şö`bələrində müdir işləmiş, keçmiş Xalq
Maarif Komissarlığı kollegiyasının üzvü olmuş və burada məktəbdənkə-
nar şö`bəyə rəhbərlik etmişdir. O, 1921-22-ci illərdə keçmiş ”Kom mu -
nist” qəzetinin redaksiya hey`ətinin üzvü, keçmiş Şuşa qəza partiya ko -
mitəsinin katibi olmuş, sonra isə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının
orqanı olan “Zəhmət” qəzetinin redaktoru vəzifəsində çalış mış dır.

H.Zeynallı 1922-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tibb fa kül -
təsinə daxil olub, 1927-ci ildə oranı birinci dərəcəli diplomla qurta raraq
hərbi xəstəxana həkimi adı almışdır. 1927-ci tədris ilində ADU-nun
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasına (keçmiş şərq fakültəsinə), daha
sonra Ali Pedaqoji İnstituta elmi işçi tə`yin edilmişdir. O, ilk vaxtlar pro-
fessorlardan B.Çobanzadənin, S.Vasilyevin, T.Berinin, A.Baqrinin və b.
rəhbəriyi ilə tələbələrə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, dünya ədəbiyyatı
tarixi fənlərindən mühazirələr oxumuşdur. O, elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə
yanaşı, elmi-ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olur. 1922-ci ildən dövri mət-
buatda elmi-tənqidi məqalələrini dərc etdirir. H.Zeynallı 1924-29-cu il lər -
də Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının baş redaktoru olmuşdur. 1930-1935-
ci illərdə o, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ədəbiy-yat
bölməsində folklor şöbəsinin rəhbəri olmuşdur. H.Zeynallı keçmiş SSRİ
Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının dil və ədəbiyyat şö`bəsinin
müdiri, bu şö`bə akademiyanın nəzdində instituta çevrildikdən sonra isə
müxtəlif vaxtlarda folklor şö`bəsinin müdiri, elmi katib, direktor müavi-
ni, ”Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti“ndə folklor ko mis siyasının
sədri, 1936-cı ilin sentyabrında AZFAN-ın yanında Baş Mətbuat Mü -
vəkkili vəzifəsində işləmişdir (1, 305; 3,36-37).
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“Azərbaycan tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti” 1923-cü il noyabrın  iki -
sində tə`sis edilmişdir. İlk növbədə cəmiyyətin üç əsas şö`bəsi işə baş la -
mışdı. Bu şö`bələr aşağıdakılardır: Tarix və etnoqrafiya, təbiət, iqtisa diy -
yat. Xalq ədəbiyyatı sahəsində çalışan şəxslərdən  iriləri cəmiyyətin tərk-
ibində professor A.Baqri, H.Zeynallı, V.Xuluflu, A.Subhan ver dixanov,
yazıçılarımızdan C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev və baş qaları var
idi.  Cəmiyyətin tərkibində olan müxtəlif seksiya və komissi ya lar az bir
müddət içərisində Azərbaycanın rayonlarına ekspedisiyaya ge dirlər.
Azərbaycanın müxtəlif yerlərində olan abidə,qala arxeoloji tikintiləri
öyrənilirdi. Bu abidələrlə əlaqədar müxtəlif əfsanə və rəvayətlər də öy rə -
nilib mətbuatda dərc edilirdi. Bu işləri çox geniş miqyasda, kütləvi şək-
ildə aparmaq üçün cəmiyyətin mümküm olan bütün vasitələrinə əl atır,
geniş tələbə, müəllim kollektivini bu işə cəlb edirdi. Bunun üçün xüsusi
ölkəşünaslıq kursları təşkil edilmişdi. Sonralar cəmiyyətin “Xəbərlər”i
nəşr olunmağa başlamışdır. ”Xəbərlər”  həm  rus, həm  də Azərbaycan di -
lin də çıxırdı” (2, 55).

1923-cü ildə “Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqı” Rəyasət Hey`ətinin
sədr müavini seçilən H.Zeynallının 1920-ci illərdə folklorun toplanması
və nəşri sahəsində də böyük xidmətləri olmuşdur. O, həm folklor top la -
yıcısı kimi topladığı materialları ayrıca kitabça şəkilində nəşr etdirir, həm
də folklor nəzəriyyəçisi kimi çox mühüm nəzəri əhəmiyyəti olan mə qa -
lələr yazırdı.

Folklorumuzu toplamaq və nəşr etmək işinin təşəbbüskarlarından olan
H.Zeynallı şifahi xalq yaradıcılığının daha da inkişaf etməsinə, onun
elmi-nəzəri məsələlərinin aydınlaşdırılmasına çalışan ilk görkəmli folk-
lorşünas-alimlərimizdəndir. Keçmiş ”Kommunist” qəzetində və ona əlavə
çıxan “Xalq  ədəbiyyatı həyatdan doğar” adlı ədəbi səhifələrdə H.Zeynallı
şifahi xalq  ədəbiyyatını və onun xüsusiyyətlərini səciyyələndirən “Həyat
və sənət”(1923), ”Xəvas və əvam ədəbiyyatı”(1923) məqalələrini dərc
etdirmişdir. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının çox yayılmış janrların-
dan olan bayatılar, manilər, atalar sözü, tapmacalar, dastanlar ağızdan-
ağıza keçə-keçə əsrlərlə yaşamışdır. Xalq ədəbiyyatının bu nümunələrinin
toplanıb tədqiq edilməsi xalqımızın keçmiş olduğu iqtisadi həyatı, tarixi
hadisələri, onun istək və arzularını, ən`ənələrini, içtimai fikrini, təfəkkür
tərzini öyrənmək üçün geniş imkan açır. Buna görə də 20-ci illərdə
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının nəşri işinə böyük əhəmiyyət verilirdi. Bu
sahədə H.Zeynallının xidməti daha çox diqqəti cəlb edir. O, bir tərəfdən
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toplanmış zəngin materialların küll halında nəşrinə çalışır, redaktə edir,
digər tərəfdən isə bu kitablara müqəddimələr yazaraq əldə olunmuş nai -
liy yətləri qiymətləndirirdi. Azərbaycan folklorşünaslığı sahəsində onun
bu xidməti 1922-1936-cı illər dövrü mətbuatında dərc olunmuş mə qa lə lə -
rində aydın nəzərə çarpır. Bu sahədə yazdığı əsərlərdə folklorşünaslığın
mühüm elmi-nəzəri məsələləri, onun toplanması və tədqiq prinsipləri ay -
dınlaşdırılır (3, 38).

Xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış janrlarından biri bayatılardır.
Bayatı Azərbaycan folklorunun qədim janrlarındandır. Xalq həyatının bü -
tün sahələrini özündə əks etdirən oynaq, dərin məzmunlu, yüksək fəlsəfi
fikirlərlə dolu olan bu lirik şe`rlərdən şifahi ədəbiyyatla yanaşı, yazılı
ədəbiyyatda da istifadə edilir. Bayatıların bu xüsusiyyətləri H.Zeynallının
tədqiqlərində ilk dəfə ətraflı araşdırılmışdır. 1925-ci ildə “Azərbaycan
ədəbiyyat cəmiyyəti” tərəfindən çap edilmiş “Azərbaycan xalq ədəbiy-
yatından: ”Bayatılar” adlı birinci kitaba yazdığı müqəddiməsində H.Zey -
nallı qeyd edirdi ki, bu kitabça” gələcəkdə bu yolda görüləcək işlərin bir-
inci addımıdır”. Tədqiqatçı bu toplanmış nümunələri xalqımızın məişəti-
ni, mədəniyyətini, müxtəlif sahələrini aydınlaşdırmağa imkan verən ma -
raqlı mənbə kimi qiymətləndirirdi. Burada bayatılarla yanaşı manilərin də
ideya bədii xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilirdi. Bu kitabla əlaqədar olaraq
H.Zeynallı bayatıların, ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatı nümu nə lə rinin
toplanması və tərtibi prinsiplərinin üzərində dayanır və onların tərtibatı
üçün sistem müəyyənləşdirməyə çalışırdı (6).

H.Zeynallı “Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyət”ində folklor ko -
missiyasının sədri və Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialında folk-
lor şö`bəsinin rəhbəri olması ilə əlaqədar olaraq tez-tez Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarına ekspedisiyalar təşkil etmiş və folklorumuzun müx-
təlif janrlarını toplamaqla məşğul olmuşdur. Bu görkəmli alim 40 illik
ömrünün 20 ildən çoxunu folklorun, klassik və müasir ədəbiyyatın  öyrə -
nilməsinə, folklorun toplanmasına, tədqiqinə və bir sıra nəzəri məsələ -
lərin araşdırılmasına həsr etmişdir.

1926-cı ildə H.Zeynallının ”Azərbaycan atalar sözü və məsəlləri”
kitabı (4) nəşr edilmişdir. Bu kitab həmin dövrə qədər çap edilən bütün
folklor kitablarından öz elmi prinsipləri ilə seçilir. H.Zeynallı Azər -
baycanda nəşr edilən bütün atalar sözlərini nəzərdən keçirmiş və mən-
bələrini göstərməklə, onları öz kitabına daxil etmişdir. ”Atalar sözü və
məsəllər” kitabı böyük bir müqəddimə ilə başlayır. Bu müqəddimə
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H.Zeynallının xalq ədəbiyyatının bir çox nəzəri məsələlərini dərindən
bildiyini sübut edir. Burada o, yalnız atalar sözlərindən deyil, ümumiy -
yətlə, xalq ədəbiyyatından, onun mənşəyindən, janrlarından söhbət açır.
H.Zeynallı xalq ədəbiyyatını mənzum və mənsur qisimlərə bölür. Bayatı,
mahnı, ağı, bağlama, beşikbaşı, meyxana, tərifnamə mənzum qismə; na -
ğıllar, dastanlar, qaravəllilər, təmsillər, ofsunlar, tapmacalar, atalar sözləri
isə mənsur qismə aid edilir. H.Zeynallı göstərir ki, bu bölgünü apararkən
o, rus şifahi xalq ədəbiyyatı tədqiqatının təcrübəsindən istifadə etmişdir.

H.Zeynallı atalar sözü, zərbü-məsəl, onların fərqli və oxşar cəhətləri,
forma xüsusiyyətləri barədə kitabın müqəddiməsində geniş mə`lumat
verir. O, həmçinin müqəddimədə bu nümunələri necə topladığı, haradan
və kimlərdən yazdığı haqqında da mə`lumat verir. Aydın olur ki, H.Zey -
nallı XIX əsrdən başlayaraq bütün mənbələri araşdırmışdır. Kitabdakı
nümunələri o, F.Köçərli, R.Əfəndiyev, S.Qənizadə və başqalarının kitab -
la rından, SMOMPK-in nömrələrindən, “Məktəb”məcmuələrindən top la -
mış, bir çox nümunələri isə şəxsən Qasım Qasımov, Əlisgəndər Cəfərov,
Fərhad Ağazadə, Əbülqasim Hüseynzadə və başqalarından almışdır. Be -
ləliklə, müəyyən elmi prinsiplərə əsaslanan kamil və mükəmməl bir kitab
meydana çıxmışdır.

Kitabın əhəmiyyəti bir də o idi ki, burada təkcə atalar sözü və məsəl-
lərdən deyil, həm də xalq ədəbiyyatının digər janrlarından söhbət açılır,
onun bir çox nəzəri məsələləri dərindən təhlil olunur və yeni elmi mü -
lahizələr irəli sürülür. Burada H.Zeynallı xalq ədəbiyyatımızı mənzum və
mənsur qisimlərə bölür. O, bayatı, mani, ağı, bağlama, beşikbaşı, meyx-
ana və tə`rifnamələri mənzum, nağıllar, dastanlar, qaravəllilər, təmsillər,
ofsunlar, tapmacalar, atalar sözü və məsəlləri isə mənsur qismə aid edir.

Mə`lumdur ki, atalar sözü və məsəllər bir-birinə çox yaxındır. Onları
bir-birindən ayırmaq bə`zən çətinlik törədir. Lakin onları fərqləndirən
cəhətlər də vardır. Bu barədə müxtəlif fikirlər söylənmişdir. Bir çox təd -
qiqatçılar bu fərqləri onların qrammatik quruluşunda görmüş, bə`ziləri isə
bu bu fərqi onların həcmcə kiçik və ya böyük olmalarında axtarmışlar.
Məşhur rus dilçisi, atalar sözü və məsəllərin tədqiqatçısı V.İ.Dal bu
barədə belə yazırdı: “Məsələn xalq arasında gəzən, ancaq hələ tamam ata-
lar sözü təşkil etməyən, səlist, qısa danışıqdır. Xalq dilində, ifadələrdə
qəbul olunmuş nəsihətlər, şərti danışıq tərzi, adi ifadə üsuludur” (8, 395).

H.Zeynallı isə “Azərbaycan atalar sözü” kitabında bu janra iki möv -
qedən yanaşmışdır. Birincisi, o, bu janrı şəkli xüsusiyyətlərinə görə iki
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yerə ayırır: 1)”Zərbül-məsəl” və ya sadəcə olaraq “məsəl”; 2)Adi sözlər
və ya “savlar”

İkincisi, H.Zeynallı atalar sözü və məsəlləri mə`na fərqinə görə bir-bi -
rindən ayırır. Müəllifə görə onların bir çoxunda bitmiş bir fikir, hökm
olur, bə`zilərində isə fikir dolayı yolla verilir. Buna görə də belə nümu nə -
lərdə əsl mə`na çıxarmağa və fikri tamamlamağa ehtiyac duyulur.

Bu kitabdan sonra, 1928-ci ildə H.Zeynallı “Azərbaycan tapmacaları”
kitabını nəşr etdirir. Bu kitab da əvvəlki kitab kimi müəyyən elmi prinsip -
lər əsasında tərtib edilmışdir. H.Zeynallı tapmacalar haqqında Rusiya və
Avropada çap olunan kitabları diqqətlə araşdırmış, onların tərtib prinsip -
lərini yoxlamış və bu kitabların yaxşı cəhətlərindən istifadə etmişdir. Mü -
əllif kitabda nömrə ilə 760 tapmaca yerləşdirmiş və onların cavab larını
kitabın sonunda vermişdir. H.Zeynallı kitaba böyük bir müqəddimə də
yazmışdır. Burada tapmacalar haqqında deyilən fikirlərin hamısı Azər -
baycan folklorşünaslığı üçün yeni idi. H.Zeynallı tapmacaları ayrıca de -
yil, Azərbaycan folklorunun başqa janrları ilə, xüsusilə, atalar sözləri və
bayatılarla sıx əlaqədə təhlil edir. Müəllif göstərir ki, tapmacalarda iki
tərəf olur; özü, bir də onun cavabı. Beləliklə, tapmacalar iki və daha artıq
şəxs arasında mükalimə şəklində meydana gəlmişdir. Buna görə də
H.Zeynallı göstərir ki, tapmaca atalar sözünə, bayatıya, maniyə nisbətən
daha çox kollektivlik xüsusiyyətinə malikdir. Yə`ni tapmacalar məclislərdə,
şənliklərdə, tapmaca gecələrində kollektiv tərəfindən yaradılmışdır (5).

H.Zeynallı 1935-ci ildə Azərbaycan nağıllarını tərtib edərək rus dilində
nəşr etdirir. Kitabı görkəmli rus folklorşünası, professor M.Y.Sokolov re -
daktə edir. H.Zeynallının rus oxucuları üçün tərtib etdiyi bu nağıllar ki ta bı -
nın müqəddiməsində Azərbaycan nağıllarında ölüm-dirim müba ri zə si apa -
ran xeyir və şər qüvvələr haqqında verdiyi mə`lumatlar olduqca ma raqlıdır.

H.Zeynallı bir sıra nəzəri məqalələrin də müəllifidir: “Xalq ağız ədə -
biyyatı”, “Azərbaycan el ədəbiyyatı”, “Oktyabr inqilabı və Azər bay can
folkloru”və s. Bunların içərisində “Xalq ağız  ədəbiyyatı” (6, 219-248) və
“Oktyabr inqilabı və Azərbaycan folkloru” məqalələri, xüsusilə, diq qə tə -
layiqdir (7, 68).

Azərbaycan xalq ədəbiyyatının toplanması, çap olunma və öyrənilmə
məsələlərinə də H.Zeynallı diqqətlə yanaşmışdır. O, folklor nümu nə -
lərinin toplanmasının nəzəri-elmi prinsip və üsullarına dair müsbət fikir-
lər söyləmişdir. Müəllif bu barədə belə yazırdı: “Toplayanlar (folklor top -
layanlar – X.M) geniş xalq kütləsi içərisinə girərək bu materialları olduğu
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kimi yazıya almayıblar. Yə`ni hər bir yerin özünəməxsus bir leksikonu,
şivəsi olduğu halda buna fikir verilmir” (5, 2).

H.Zeynallının fikrinə görə “Materialların toplandığı yerin etnoqra fi ya -
sını, coğrafiyasını” təsvir etmək lazımdır. Çünki toplanan materialların
hansı ərazidə yayıldığının elm üçün əhəmiyyəti vardır. Çünki hər mə -
həllənin özünəməxsus ayrı-ayrı ədəbiyyat forması və məzmunu görü nür.
Bir yerdən digər yerə keçən mənzum və mənsur parçalar, dastan və he ka -
yələr mütləq o yerin yaşayışına uyğun bir hala gəlir... Buna görə də top -
lanmış materialların hansı kənddən, hansı qəzadan, o yerin hansı təbiətə
malik olmasından, kimdən:gəncdən ya qocadan toplandığının əhəmiyyəti
vardır” (5, 3-4).

İndi folklorşünas alim V.Vəliyevin folklorun toplanması haqqında fi -
kirlərinə nəzər salaq: “Yazıya alınan folklor nümunələri onu danışan şəx sin
dediyi kimi yazılmalıdır. Sözləri müasir ədəbi dilin normalarına sal maq,
cümlələri düzəltmək, qətiyyən məsləhət görülmür. Əgər yazıya alınan mət-
ndə anlaşılmaz sözlərə təsadüf edilərsə, onun mə`nası yalnız yazı qur-
tardıqdan sonra aydınlaşdırılmalıdır. Toplayıcı yerli dialektdə olan sözlərə
xüsusi diqqət yetirməli, onların ayrıca lüğətini tərtib etməlidir” (7, 408).

Göründüyü kimi, H.Zeynallının folklorun toplanması haqqında
mülahizələri, eləcə də folklorun janrları haqqındakı nəzəri fikirləri bu gün
də öz əhəmiyyətini və aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Buna görə də
H.Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyəti gələcəkdə də diqqətlə araşdırıl-
malı, onun folklorla, eləcə də klassik ədəbiyyatla bağlı əsərləri geniş təd -
qiqata cəlb edilməlidir.
İşin elmi nəticəsi. Hərtərəfli biliyə, böyük təşkilatçılıq və idarəetmə

qabiliyyətinə malik olan Hənəfi Zeynallının geniş folklorşünaslıq fəa liy -
yətinin mühüm bir hissəsi, onun Azərbaycan folklorşünaslığındakı əhə -
miy yətli rolu  məqalədə öz əksini tapmışdır.
İşin elmi yeniliyi. Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzusunun

aktual olması ilə müəyyənləşir. Hənəfi Zeynallının Azərbaycan folklorşü-
naslığındakı əsas fəaliyyət istiqamətləri sistemli olaraq öyrənilmiş və
ətraf lı şəkildə  tədqiqata cəlb edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə milli folklorşünaslıq elmimizdə

böyük və əhəmiyyətli mövqeyə və rola malik  olan görkəmli folklorşünas
Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyətinin araşdırılması böyük elmi
əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələlərin hərtərəfli  tədqiq edilməsi baxımın-
dan məqalə,  folkor tədqiqatçıları üçün önəmli mənbə hesab  edilə bilər.
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NAĞILLAR

Əməlisaleh gəlin
Sora bi gəlin diyir öydə durar. Qaynata Kavıya gedər, görər ki, bizim

gelin də burdadı, Məkkədə. Diyər:
– Əşi, mən öydə gəlin qoymuşəm, burda nağarır, mən gəlmişəm,

gəlmişəm. Öydə xamır yoorası, arvada kömey eliyəsi, sənını yerınıdımı,
Kavaya gəlifsən özbaşına? Amma gəlin getmiyitdi. Gəlin yaxşı kəsə olut-
du, özü pis kəsə olutdu. Görər ki, gəlin namaz qılır Kavada. Gələr Ka va -
dan. Axı Kavadan gələndə xəbər verilir ki, əhtiyət görüllər1, cöngələr-zad
kəsilir. Üç aydan gəlir axı, xurma-zad getirif. Ciyimin ətri variydi ha, o
dux döyüldü, Kava ətridi (yanındakılara müraciətlə deyir – top.). O gələr
qabağında qurbannar-zad kəsilər, yumax-işmax, camaat. Diyər ki, gəlin
sən horda nağarırdını? Qaynana diyər ki, a kişi, sən Kavadan gəlirsən,
xurma gətirmisən, ətir gətirmisən, yaxşı da, horanın nimətdərinnən. Bu
qız horda nağarır? Bu gəlin orda nağarır? Gəlin diyir horda namaz qılırdı.
Gəlin yaxşı kəsə olutdu, özü pis. Diyi:

– A papa, vallax, mən heş yerə getməmişəm.
– Ə kişi, sən orda namaz qılmısan. Gəlin sifətində orda maa görsənitdi.
Diyi, də mən bu gəlinə söz diyə bilmənəm. Allah hunun qəlbinə  salıf,

hunu orda göstəritdi. Özü gəlif gəlinə disin ki, sən də hordeydını. Bu da
Allahın işidi də.

Söylədi: Şəki rayonu, Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı.
1935-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Xıdır İlyasla Xıdır Nəbinin cəzası
750B*** Sora bi kənd, bi kənd içində Xıdır İlyas, Xıdır Nəbi gəzər,

qonaq eliyən olmaz. Gidər görər bi dənə qarı ineh sağır. Ha kimə diyər ki,
bizi qonax elə, diyəllər qonax yerimiz yoxdu. Bu da çatar, görər, bular da
çuxalı-muxalı. Gidif görər bi dənə arvad, məni kimi bir arvad ineh sağır.

_____________
1. əhtiyət görmək – hazırlıq görmək
Qeyd: Nağılların süjet göstəriciləri İlkin Rüstəmzadə tərəfindən tərtib edilib.
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– Ay ana, bizi qonax, Tanrı qonağı eliyə bilərsanımı? Bu boyda kənd-
də bizi qonax eliyən olmadı.

Bu  da ineh sağır. Axı bayax ineh sağanda, mal sağanıda üzunıu hora
çörüküf, nurdu də, sağısan ineyin altında sərpicinən, sərpic yada gəlir də
(mənə müraciət edir – top.). Ayağa durar diyər:

– Allaha da qurban olum, qonağına da.
Diyər:
– Durma, durma, malınıı sağ.
Durar, həsir salar, keçəni salar, keçə variydi də, kişilər oturar. Kişilər

diyər bizə bi aftafa ver, gəstəmaz alax, sən düş dananı çeh. Bu düşüf da -
nanı çehmaxda, bular da dəstəmaz almaxda. Gələr diyər:

– Əmi, sizə bi söz diyim, mənim bi arpa unum var, bi də arpa çöreyim.
Ho arpa ununnan beləcə umaş bişirsəm, yiyə bilərsınıızmı?

Diyər:
– Əcəb, Allah bizə hunu yaradıtdı. 
Bu, ho arpa ununnan umaş, umaş nolar, süd tökən qafqara. Bu, hoların

qabağına qoyuf. Sarı qaşıx yadaa gəlir, sarı qaşıx (mənə müraciət edir –
top.). Sarı qaşıxnan siniyə töküf qabaxlarına qoyar. Bular yimaxda, arvad
görər ki, bular nətəəri neçə gündü ajdı. O ürəyində diyəni o bilər, axı
Allahın yanınnan gəlifdi, bu arpanı yiyillər nətəəri. Arvada diyər ki, get
ineyi bağla, azdırar hunu. Gələr görər ki, arvat, sufra açıtdı, unun içində
nazi-nemətdər. Arvad girər öyə, gözünü silər ki, xudavəndi-aləmin, bu
nazi-nemət hardan olutdu, mənim umacim variydi axır, bu hardan olutdu,
təzə çöreh, yaxşı bişmişdər. Rengi qaçəni bilər.

Diyər:
– Ana, koruxma, biz sənını nemətınıan yiyırıx, sən də bu neməti yi. 
Arvat diyər:
– Şükür saa, ya rəbbim, bu surfalar məndə yox, çörehlər yox, bu yimax-

işmax hardan olutdu? – diyər.
Şübhə gələr də, məzəli olar.
Diyər:
– Yığışdır yi, qalanı da sabah yiyərsanıı. Biz də sən bişirənnən yiyərıx,

səhərə qalsın yiyərıx. 
Bu arvat oturar bi loxma yiyər, öyə yığar. Arvat yatar, axı bu, kəntdən

narazı gəlitdi. Arvada diyər ki, ineyi də, iti də seyvanın altına bağla, da -
nanı da çeh. Arvad diyər, bu niyə didi yaraf iti-zadı bağla? 
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Arvad yatar, bular da yatarlar, yalannan xorulliyər, yuxuluyər. Arvad
yuxluyən kimi duruf qapını bağlıyərlər çöldən, namaz qılan kişilər, qur-
ban olduğumun ─ Allahın yanınnan gələn kişilər. Ho kənd altı üsdünə
dönər, bi yumurta qoysan görükər. Batar öylər, girər alta. Diyər:

– Ay ana, ay qardaş, ay qardaş, aş qapını.
Diyər:
– Ay ana, itınıı da sağdı, ineyını də sağdı, dananı da sağdı, hardasa ca -

navar mal tututdu, sən sakit yat, aşma də qapını. Səhər arvad durar gö rər
ki, seyvan, yorğanın üsdü, hamısı qirəmet tozudu. Kənddə adam qal -
miyitdi. Kənt yoxdu. Dümdüz düzəlitdi, kənt dümdüz. Arvad duruf görər
ki, odunum da, unum da, çöreyim də, öy-eşih, bağ-bosdandı. Diyər ax -
şam nan qalan umaci də yiyax, sən də bizim nemətimizi yi. Üş günə kimi
saa qorxma qon-qonşu olcaxdı. Bi dənə oların üsdünə qirəmet tozu düş -
mü yütdü, kənt də dümdüzdü, adam yoxdu. Bi dənə bunun öyü qalıtdı
ineyi, malı-zadı. Unnan sora sekidən arvad addıyıf düşən kimi uçuflar.

Söylədi: Şəki rayonu, Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Xain gəlin
883 A***. Bi paccahın bir oğlu, bir qızı olur. Bu xan o qəddə bu

uşaxları sevəliyir, sevəliyir. Elə bes bil ki, əsdafürullah yuxarıda Allahdı.
Çiçeyh bacı rəhmətdıx danışardı, mən də onnan götürmüşəm. Deyir, vax
gəlir bu xan xəsdələnir. Xəsdələnəndə oğlunu çağırır. Deyir ki, ay oğul,
də mən hindi dünyamı dəyişirəm, bacını sənə tapşırıram. Bu uşax da gö -
zünü açannan görüfdü kü, bacıynan nətəridi. Deyir, ata, əvvəli ölmə, da
hindi ölüm haxdı. Ölsanı da bacımın burda (söyləyici gözünü göstərir –
top.) yeri var. Nəsə, oğlan evlənəsi olur, qız da hələ köşmür. Oğlan evlə -
nir... Oğlan evlənnən sora bu gəlin görür ba... bu qardaşın yaanda bu bacı
yanı nədi. Həm dədəsi tapşırıfdı, həm də bajı-qardaşdı da. Gəlif bunun iki
uşağı olur, iki oğlan uşağı gəlnin. Bu qız da qardaşın balasıdı, bunu çox
isdiyir, o qəddər çox isdiyir nətəhəri. Özü də qıznan oturullar. Gecə də
qıznan yatıllar, bibiləriynən. Diyir, mən nağarım, nətəri eliyim, qardaşnan
bajının arasını vurum. Hə... duruf gejə bir vaxı gəlir bööh oğlunun başını
kəsir. Ha, bi də dədələrinnən bi at qalır. Atnan qızı bərh isdiyir. Atasınnan
nişana. Gətirif bööh oğlunun başını kəsir, dinməz-söyləməz gəlir yıxılır
yatır. Nəhlət şeytana, nəhlət şeytana. Deməli, o gəlin bi kərə “nəhlət şey-
tana” disə, bu iş olmuyesiydi. Başa düşürsanıı, a qızım? (mənə müraciət
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edir – top.) Dədələrdən “nəhlət şeytana” qurban olduğumnan qalıfdı. On -
çax deyirlər e... nətəri deyim, acıxlanma, hirsdənmə, nervilənmə, nəhlət
şeytana, tööbə, əsdafürullah. Belə deyirsanı, sooxun sooyür1.

Bir var mamentalnı onu deyincən gör e, nə qədər adam sooxlaşır. Nəsə,
gedir yatır. Sabah açılanda bibi durur, bu uşax durur, o uşax durmur.
Görür ki, birbaşa başı bədəninnən ayrılıf. Qız çığırır. Qız çığıranda gəlin
bilir axı. Gəlin yatmış olur. Oğlan baysının həşirinə gəlir. Açır qapını, de -
yir ki, ay qardaş, uşağın başı kəsilifdi. Deyir, “canını sağ olsun”, oğlan ba -
yısına. Axı dədəsinə deyifdi gözdərinin üsdə eliyijəhdi bunu. Gəlin də du -
ruf gəlir. Deyir, heylə hamıdan başda bajınıı  tuturdunı, bajını da bööh
oğlunıun başını kəsdi. Baxma da, başdadı qardaşın ürəyinə bir şey deməsə
də, xal düşür. Görür yo, görür gənə bu ara vermir bunnan. İkinci gejə ba-
laca gədəən başını kəsir. Savaxsı gün gənə gedə bajısına deyir “canını sağ
olsun”. Deyir, mən nağayrım? Atın gedir sağ qıçasın çapır. Da, gedəən də
səbri tükənir. Durur, gəlin gəlir, deyir ki, yaxşı bööyü kəsdi, kəsdi, bala-
canı niyə kəsdi? Balacanı kəsdi, kəsdi, atı niyə çafdı? Özunı da deyirsən
ki, bacım manıa xayınnıx eləmir. Bax, bacını sanıa belə xayınnıx eliyir.
Dəəndə duruf baysına deyir, yığışırıx. Yığışdırıf baysını uzun, qalın me -
şəliyə gedir. Deməli, dədəsiynən o vaxı odun gətirən armud ağacı olur.
Bunun divində xançalı çıxardır. Deyir, bööh oğlum heç, sanıa qurban. Axı
mən sanıa dedim, canını sağ olsun. Qardaş bilmir arvat elədiyini, elə bilir
ki, buun yaanda yatır. De görüm, balaca gədəni hası əlinınan kəsmisanı?
Deyir. Bunu (söyləyici sağ qolunu göstərir – top.) burdan. Atı niyə çapıf-
sanı? Bunu (söyləyici sol qolunu göstərir – top.) burdan. Qız olur topal.
Orda qoyuf bajını qardaş qayıdıf gəlir. Hə... gəlifdi təzədən iki oğlu, iki
qızı olur qardaşın. Olur dörd uşax atası. Yaxşı da benzesmen (biznesmen
demək istəyir – top.) deyirıx da, bunnan olur. Yaxşı da pulu olur. Qız gedir
sürünə-sürünə, ajınnan ölür. Görür ki, belə su hovuzu var. Yaxşı da bağı,
bağatdı ev var. Almadan ağaş yerə dəyir. Girir bura. Bura da xanın
öyüymüş. Əl yoxdu ki, almadan ala yiyə. Belə eliyi (göstərir – top.),
gəmirir. Günü-günnən, günü-günnən yeyif hordan çıxır armud ağacına
dırmaşır yatır. Xan deyir ki, uşaxlarına bunu pusmalısanı qızı. Hə... nəsə,
bi dənə də oğlu var. Elə gejə su üsdünə düşəndə belə keçəndə görür ki,
qaraltı var almanın divində. Gəlir görür topal qız. Bunu tutur aparır dədə- 

_____________
1. sooxun sooyür – acığı soyumaq
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sinin yaana. Dədəsi görür yanı inan, elə bil Allahtala qələmi bu qıza çəkif.
Bi hunda şikəst bu eli olmamaxdı. Heylə dünya maralı. Oğluna deyir,
sanıa uşağınıın g... yumağa kəniz də verəjəm, yeməyınıı bişirməyə, hər
şeyə. İmenni bu gözəl qızdan sanıa övlad olsun. Gedə deyir, ay ata, bu to -
paldı, mən bunu neynirəm. Deyir, olmaz, mən sənə kəniz ayırajam. Nəsə,
bu qızı buna alır. Buna yaxşı toy eliyir. Gəlin boylu olur. Boylu olanda
deyir ki atasına, mən səfərə çıxıram. Utanır da. Deyir, nə deyirəm ki. Kişi
bu səfərə gedir, gəlin qalır burda. Bunun bir cüt oğlu olur, topalın. Dədəsi
yazır, gedir. Bu da gedir həmən topal qızın şəhərinə. Gedif bunun qar-
daşının mağazası olur. Deyir, gəlmişəm bir az çax-çux eliyim, başım
allansın da. Olur. Dədə məytuf yazır, xan ki, oğul, bir cüt oğlunı olufdu,
durma, gəl. Xayın xayındı. Nə qəddə eləsanı, beş barmağınıı qızıl eləsanıı,
üzunıa güləjəyh, dalınca quyu qazacax. Heş vaxdı ağladaan yaanda otu,
güldürəən yaanda otuma. Mənim nəslimdə bular (yanındakıları göstərir –
top.) bilir, çox ağsakqal olufdu, mən də olardan götümüşəm. Hələ də Qa -
ra qoyunnu deyir, oy... məəm qaş-qavaamı görəndə camaat qorxur. Sən
burdan qorxma (əlini ürəyinin üstünə qoyur – top.). Niyə mən durum,
niyə mən gülüm, a Solmaz bajı? (yanında oturan qadına müraciət edir –
top.) Niyə gülüm? Nəsə, ağrın alım, bu alır, deyir ki, məytuvu alır. Oğlunı

oluf, durma gəl. Da bu topal qızın qardaşı arvadı xayınnıx eliyi, bilmiyi
ki budu. Gedə hordan yazır ki, onu öydən çıxart, mən gəlim. Nəsə, xan bu
topal qıza sırıxlı tihdirir, sırıxlısıynən nə qədər tutur qızıl qoyur, iki dənə
əli yoxdu. Bir adama verər gündəliyh bir qızıl verər, baxdırar də. Günün
qızmarında bunu yola salıllar uşağı da verif, topal adam qucağında. Bes
suyə çatanda görür ki, belə-belə yalmanır uşaxlar (söyləyici ağzı ilə
göstərir – top.). Nağayrım? Ağzını ayırıf bu uşağa belə-belə “xıp”
eliyəndə bu düşür, əli yoxdu axır. Tutmax isdiyəndə bu da düşür. Bu da
düşəndə gəlin çırpınır, uşaxlar axır axı. Əyiləndə Allahtala tərəfinnən qıza
əl gəlir, çalıf uşaxları tutur. Hak qan yerdə qalan şey döyül, qızım.

Solmaz xala – Yox, yox.
Sərfinaz xala – Sən də get birinə danış (mənə müraciət edir – top.).

Nahak qan ayax tutar, yeriməz. Hak nahaka çatmalıdı. Bunun hindi oldu
əllər Allahtala tərəfinnən. Uşaxları da götürüf gedər. Məsələn, mən bu
kəntdən getmişəm, hindi qayıdıf gəlmişəm. Bilirəm, sən sənsən, sən də
sən (bizi göstərir – top.). Gəlif çıxmışam, heç kəs də məni tanımır. Kişi
partalı geymişəm, papax da qoymuşəm, qucağımda da bir cüt oğul. Adım
nədi? Demişəm, Məhəmməd. Gəlir, bir arvada deyir ki, al bu uşaxları
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saxla, günü bir qızıla. Uşaxları verifdi, iş axdarır. Məsələn, Teyran kirvə
uşaxlara baxır, bu da bilir ki, qardaşıdı bunun. Gedir, deyir ki, mən iş
axdaaram. Görür ki, yoldaşı da bularda yeyif-içir. Tanımır bunu. Hə... qar-
daşı deyir ki arvadına, Allah qonağı gəlib, çay gətir. Arvad deyir ki, qon-
ağın adı nədi? Deyir ki, Əhməd. Özünə ad verir. Hə... nəysə, məytuf gəlir
ordan. Xan yazır ki, oğluna gəlini öydən çıxartdım, durma gəl. Hindi qı -
zın yoldaşı irahatdanır, yola düşməyə. Buna qızın qardaşı qonaxlıx verir.
Əhmədə deyir ki, Əhmət, gə sən də qonaxlıxda işdirak elə. Bunun ürəyin-
nəndi, söz açılajax burda. Nə arvat tanımır bunu, nə qardaşı, nə yoldaşı.
Başında papax, əyində şalvar. Teyran kirvə də günü bir qızıla uun uşağı-
na baxır. Yanı narahat döyül bu. Ha... usdulun başında qonaxdı da, bunu
oturtdururlar. Bular da hindi bir ay, iki ay bir yerdədilər. Deyillər, gülül-
lər. Durufdu bu Əhməd dinməz-söyləməz yeyir, içir, oturur. Qardaşı da öy
yəəsidi də. Deyir, Əhmət, bu yol üsdədi, danış, qoy sənını sözdərınıan da
bu eşitsin. Deyir ki, mən heş nə bilminəm. Deyir, a kişi, başınıa gələn-
nərdən danış. Üçüncü bir də deyəndə deyir ki, mən elə adamam ki, gərəyh
mən danışanda bir adam “vı” eləməsin. Onda kəsəjəm, danışmıyajam.
Dinməz-söyləməz arvat da qavı horda saxlıyır yuyulan qavları, sdolun
ayağınnan, yerdən oturur, bulara baxır. Əhvalat danışır. Deyir, bir xan
varıydı, iki evladı varıydı, bir oğlan, bir qız. Mənim danışdığım kimi. Gə -
lin xayınnıxnan öz uşağının başını kəsdi, baldızının üsdünə yıxdı. Ba laca
uşağını kəsdi, baldızının üsdə yıxdı. Havax mən onu elədim? Xanın oğlu
bilmir. Arvat görür ki, buların əhvalatını danışır bu Əhmət. Özü də deyir,
filan şəhərdən gəlmişəm. Da, deyir olmadı, bajıynan qardaşın arasını vur-
maxdan ötəri atalarınnan qalan yeganə atın ayağını çapır deyəndə, gəlin
qayıdır ki, havax çapdım mən? Əhmət deyir öy yəsiinə. Mən durum
gedim, mən danışdıxdıqca bajı hersdənir. Deyir, yox, axıra kimi danı şar -
sanı. Oğlan görür, buların əhvalatıdı. Qardaş apardı meşiyə, bajının qolla -
rını kəsdi. Bunu meşədə bir xan oğlu tafdı. Deyir, xan oğluna dedi ki,
hindi tanımazdar axı, bunun əli var, topal olsa, tanıyallar. Bunu nətəri olur
olsun, sanıa kəniz verəjəm, qulluxçular verəjəm, bunnan sənə evlad olsun.
Bunu aldılar. Boyluydü. Oğlan çıxdı səfərə. Gəlnin bir cüt oğlu oldu. Ata -
sı da yazdı, ha yazdı, oğlan gəlmədi. Bu yannan məytuf yazılıfdı. Dədəsi
yazıfdı, bir cüt oğlunı olufdu, gəl. Oğlan da ordan cavab yazır: “Mən bir
cüt quçiyi1 neyniyəjəm, gəlni öydən çıxart”. 

______________
1. quçiy – küçük
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Görür ki, oğlan, o quçiyh buralarda yazılıfdı. Arvat deyir ki, mən onu
havax yazmısam? Deyir, ay bajı, mən səni tanımıram, yoldaşınıı tanı mı -
ram. Mən eşitdiyim rəvayəti danışıram. Nəsə də, axırına çatır. Gəlin gə lir,
suya uşax düşür Allahtala tərəfinnən ona əl gəlir, uşaxları tutur, hindi bir
qoja arvadın yaana qoyuf günü bir qızıla baxdırır. Dəəndə xan deyir,
hardadı o uşaxlar, o gəlin? Dəəndə papağı başınnan götürür, şarvalı
çıxardır. Oğlan görür kü, yoldaşıdı, bu oğlan da görür kü, baysıdı.
Arvadını tutuf qardaşı, öz yoldaşı əlini-ayağını horda bağlıyır. Deyir,
nahak qana mən əlimi bulamaram. Deyir, siz burda oturunı, mən gəlirəm.
Gedir, bööh qardaşını gətirif gəlnin danışır. Qardaşı deyir ki, bunu çölə
çıxartma, bu, yaman sirdi. Qırx arşın quyu qazır, özü doğruyur baysını.
Hora bassırır. Deyir, a kişi, sizə yaxşı yol.

Söylədi: Şəki rayonu, Çayqaraqoyunlu kənd sakini Cabbarova Sər fi -
naz Mirəhməd qızı. 1949-cu il təvəllüdlü. Təqaüdçü

Keçəlin nağılı
Bajı-qardaş olufdu. Gedillər dəreynən. Diyifdi, ay bajı, sən oreynən

get, mən bureynən. Sən işıx gələnnən get, mən it hürənnən gedəjəm. Bu
gedər, işıx gələnnən gedər, görər, bi cüt zad var, bunnan qavağa yeri
şeynən əkillərdi, kotannan. Gedər, görər bi kişi yer əkir. Dəər ki, ay dayı,
can dayı, acınnan ölürəm, maa bi loxma əpbəyh ver. Bərk ajam. Dəər ki,
saa əpbəyh də verəjəm, amma bu yeri əkərsən, havı kəlləri açarsanı, havı
kəllər hareynən gəlsə, sən də horeynən gələrsən. Dəər ki, yaxşı. Gözünə
döndüyüm bu kişi öyə gələnnən durar, kəlləri açar, qavaana qatar. Bu kəl-
lər hara gedər, bu da hoların dalıncan. Gedər, gedər, bi darvazıya rasd olar.
Kəllər də tanıyır da qapısını. Gedər kəllər buynuzuynan qapını açar, girər
qapını. Dalıynan da bu uşax girər. Dəər ki, ay bala, əhdinmi? Dəər ki, ha.
Axşam yaxşı arvat çay qoyar, yeməyh-zad bişirər. Yəər, içər. Axşam olar,
yaxşı da kişinin qoyunu, malı var. Deyər ki, ay Keçəl, mən öydə yatcam,
sən get malların yaanda yat, gecə oğru gələr, aparar gedər. Dəər ki, ay
əmi, yaxşı, yataram. Bunun yerini aparallar içəridən kravat qoyallar, bir
tərəfdən yatar. Dəər ki, hansı xırıllasa, heyvanın hansı xırıllasa, onu
kəsərsən. Dəər ki, yaxşı. Keçalda üz olan şeydi axır. Bu, gecəən yarsı
durar, hamsının başını kəsər, durar çıxar qaçar. Savax açılar, bu çaarar, ay
Keçal, ay Keçal. Görəllər Keçal yoxdu, malın hamsını kəsifdi. Durallar,
düşəllər kəndə, axdarallar. Keçal gedər, bunnan qavağa tütün sarayı olur-
du, gedər ho tütün sarayının yaana. Qaroolçuya dəər ki, mənim yerimi heş
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kəsə demə. Mən uzannıcam, məəm üsdümü qamışnan da ört. Bu, onun
üsdünü qamışnan örtər. Camaat axdarır hər yeri, tapbır. Bular hər yeri
axdarar gedər. Keçal durar dəər ki, kişiyə: “Olar gəlmişdimi, nə dedi?”.
Dəər ki, dedim burda yoxdu. Keçal durar birbaş qaçar gedər.

Söylədi: Şəki rayonu, Çayqaraqoyunlu kənd sakini Piriyeva Solmaz
Bəşir qızı. 1941-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Müxtəlif mövzulu rəvayətlər
Cəza

Havı zad gəzirdilər e... Urusda nədə gəzirdi. Unda bi kişi minər huna,
huna minər gedər bir vilayətə. Bi vilayətə çatar, iki dənə qız biddən bu
maşini deyəndirər. Diyər:

– Niyə dayandını?
Şofer diyər, diyər ki, bi dənə qocə kişi var, saqqalı burdandı (əliynən

göstərir – top.) hunu mindircam. Mindirər qoca kişini, mindirər də. İki
dənə qız qocə kişinin altına ayaxlarını soxur. Bu ayaxlarını həvlə soxa-
soxa duranda bu kişi habırdan saqqal, şofer utuzutdu e. Diyər:

– Bu nətəəri kəsədi? 
Sora diyitdi ki, çörülüf, ay oğul, siz yufqanı bir az ənni giyın ki, otura

bilmirsınıız. Amma diməz ki, dalıma toxunursunıuz. Qızdar gör nə diyər:
– Sən saqqalınıı qırxdıranda biz də ənni giyərıx. Bir vaxdı bir vilayətə

çatanda bular diyər mən də düşürəm. Diyər:
– Əmi, burda nə öy yoxdu, nə eşih yoxdu, çöllux-biyabannıxdı. Mən

səni burda düşürə bilmənəm. Şoferə üşütmə gəlitdi e, qorxur axı. Kişi də
diyi düşürəm. Saqqal da burdandı, özü də məzəli kişidi. Qızdar da buna
diyitdi də, sən saqqalınıı qrxdır, mən yufqanı ənni giyərəm. Da heş ağzını
aşmədi bu. Maşinnən düşəndə bi qıçını qoyəndə şoferə çönüf  baxar ki, bu
mənim istacım1, bu da iki eşşeyhlərin istacı. 

Düşən kimi kişi uçutdu, kişini tapmıyitdilər, maşinin divində. Bütün
aftobusdaki adamnar həmin işə məhətdəl qalıfar. Görütdülər ki, o, burdan
yuxarı (söyləyici əli ilə qurşaqdan yuxarısını göstərir – top.) eşşey olut-
dular qızdar, eşşeyin qulağı kimi qulax, burnu kimi burun. Başdiyitdi
aftobusda anqırmağa. Burdan aşağı da qızdı. Həmən o kişi danışırdı ki,
mən qorxmuşam, iki ay yatmışam qorxuf. Bu qızdar iki kərə-üş kərə afto-
busda anqırıtdı, ayağında duflu, yufqası yarıx. Gör Allahın işinə bax. 

____________
1. istacım – pulum
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Söylədi: Şəki rayonu, Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Əlacsızlıqdan edilmiş oğruluq
Bi kişiyə qonax gəlifdi, adı Qasım olufdu. Gecə oturuymüşdər də,

payız gecələrində. Gecənin bivaxı qonax gəlifdi 5-6 nəfər oluflər də, iki
ata-anası, dört də uşaxlar. Kişi bilmiyifdi nağarsın, öydə də yimağa heş nə
yox. Arvat vurnuxanda diyifdi ki, sən çay qoy, mən həyin gəliyəm. Gidif
qonağın öküzünü oğruyuf gəlifdi. O iki illıx öküzü çiynində getirifdi,
getirif kesif qoourma, yimax, işmax, sahat birə kimi. Eldən-ayaxdan da
cəld olufdu. Heş şey. Yiyif, səhər duruf gidiflər. Gidif baxıf görüfdü ki,
öküz yoxdu ağılda. Bi üç aydən sora darışıy1 Qasıma. Diyi, ay Qasım, ho
sizə gələn günüm dağıleydi, ho sizə gəldim öküzüm oğrandı ho gecəsi.
Bilmiyi də, nə bilsin ki? Gülər, diyər, Qasım ki, ə, kesif yiyərsan1, bilməz -
san1 sora. Diyər, mən kesif yisəm, səni də çağırmanammı, dosux. Mən
kesməmişəm. Diyər, ə, siz 5-6 nəfər bizə qonax gəldın1ız. Mənim ətimmi
variydi? Getirdim kesif bi yerdə yidıx də. Də dosdu heş nə dimiyifdi.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu. 1934-cü il təvəllüdlü. Fotoqraf.

Peyğəmbər və dostu
Peyğəmbər dosduna diyifdi ki, suralar yazarsan1, nə diyilər huna. Habı

bizdə konstusiya olan kimi peyğəmbərin kitavında da maddələr var də. 40
dənəsini yaz, bi dosduna diyifdi. Hunun otuz dokquzunu yazıfdı dosdu.
Bi günü qırxıncıya başdiyəndə bi sutqadan qurtarıymiş, bu da ayəti yaz-
mağa başdiyəndə Əzreyil gəlifdi ki, sənın1 vaxdın1 bitifdi, səni öldü rü -
yəm. Diyifdi, əşşi, man1a icaza verifdilər ki, 40 dənə ayə yaz. Mən qır xın -
cı deyəm. Holar da biliy ki, hələ qurtarmamişəm. Niyə məni sən öldü -
rüsan1? Diyi, yox, diyi, man1a diyifdi ki, get, hunun canını al. Yəni dimax
isdiyi ki, nə qədər var-dövlətın1, şansın1 oluy, olsun, vaxdını bitdi, Əzreyil
gəldi, qutardı. 

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

____________
1. darışıy – rastlaşır 
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Kasıb kişinin at satması
Fağır kişi olar, bi dənə atdarı olar buların. Də hər şeydən elləri

üzülüfdü. Diyər ki, havı atı satıf bir az vax dolanax də. Atdarı da yaxşi at
olufdu, bahalı at olufdu. Şəki mahalında una pul verəsi adam olmuyüfdü.
Bütün SSRİ kimi böyüh vilayətə ses salıfdı ki, bes həvlə, at satıyəm.
Qiyməti də baha. Orta Asiyadan eşidiflər bunu, məhduflaşiflər, filankes-
də at var, gidax hunu alax. Hordan bi dəvə yükü qızıl da götürüf, yeddi
dəvəli adam gəliylər, atı alıf getsinnər. Gəlif çatıylər axşamüsdü, əvvəl-
cədən də xəbər veriylər ki, bu axşəm sizə çatcax diyə. Fağır kişidi, baxıf
görüfdü ki, qonaqlar gəlif tökülüşüfdü, dəvə-zad, üh. Arvadına diyi ki,
bizim ətimiz yox, özdəri də diyifdilər ki, atı almağa gəlmişıx. Heş nə.
Duruf qonaxlar bilincə bu atı kesif qonaxlara yimax-işmax hazırrıyıfdilər.
Heş şey. Soradan bular diyifdi ki, biz at almağa gəlmişıx. Diyər, qavağa
diyərdın1ız. Atı biz kesmişıx – qonağa biz nə kesax? Sora burdan xəbər
veriflər o xana ki, həvlə-həvlə biz gəldıx atı almağa, ho kişinin də eti
olmuyüfdü, həmən atı kesif bizə yidirifdi. Xəbər verifdi ki, xan, unda siz
ho atı almağa apardın1ız qızılı tərgiyın1 gəlın1.    

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

Molla Cuma ilə bağlı rəvayət
Cuma dayiyə qufullama yazıf göndərifdilər. Deyəsa1 Aşıx Ələsgər

yazıf göndərifdi ki, bağlamaxdan ötəri. O, Aşağı Göyçə mahalında yaşıyi,
bu burda. 

Cuma dayiyə yazıfdı ki, man1a  bir sizın1 dağ yeridi bi iney al. Mal al,
horanın  malını saxlamax isdiyirəm. O iney də ağ, qırmızı, sarı, qara, qə rəz
Allah yaradan bütün rehləri sayifdi ki, olmasın. Cuma dayi, ho ine yin üsdə
bu rehlər olmasın. Man1a  həvlə bi iney al, gəlim aparım. Bunun üsdə çox
fikirrəşmax lazım olmuyüfdü. Cuma dayi bunu oxuyən kimi başə düşüfdü.
Diyifdi ki, ineyi almışəm, gəl apar. Bazar gəlmə, bazar ertəsi gəl mə, xas
gəlmə, çərşənbə gəlmə, adına gəlmə, cuma gəlmə. Qərəz həf dənin yeddi
gününü sayifdi ki, bu günnəri gəlmə, qalan nəvax isdiyisan1, gəl apar.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu
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Mifoloji obrazlar
Cin

I Mətn
Germaniyada əsgərdə olanda koçeqar işdiyidim, hamama, kuxnıyə par

vermaxçün daş, kömür töküf horda dejurneydim. Horda da aparatdar var,
gerey isdılıx qalxmasın, nəsə, dejurneydim. Yuxum gələr, bi həvlə,
habının yarısı boydə (oturduğumuz oturacağı göstərir – top.) sidelni var.
Heş şey, hunun üsdündə ağzıuxarı yatıf birəz yuxuyə gidərəm. Oyən mi -
şəm, hindi ha eliyirəm, qalxa bilminəm. Üsdümə minifdi, taxta dar dı,
qoy muyü, ha eliyirəm durmuyü, qan-terə batmışəm, imkan vermiyi. Bi də
ho arada ağzıma “Bisimillah” sözü gəldi. Hunnan sora dura bildim də,
inanısan?

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

II Mətn
Mən bi dəfə iki dənə şey gördum, Cin. Adam holara baxa bilmiyi, elə

bil günəşə baxısan1, helə adamın gözünü qamaşdıriy. Toşnü göydən gələn
tarelka kimi.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

III Mətn
Bi dəfə çəltiyh ekiydıx. Məmədalı didi ki, axşəm məni aparıf gidiy-

dilər. Ədə, nətəri? Didi, gah orda çaariydilər, gah burda. Bivaxı diyi,
məəm qavağıma at gəldi. Ata elimi uzanda məni çehdilər, qoymədilər
minim. Nəsə, diyi, bivaxı “Bisimillah” eləmişdim, gördüm kü, heş nə
yoxdu. Hindi Cin hodu, bala, şeytandı. 

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

IV Mətn
Dədəm öyündə olanda sümbülə gedirdim. Gördüm toy səsi gəlir.

Dərədi də, həblə dərədi. Gedirəm, toyun səsini eşidirəm, yığıncağı gör-
mürəm. Mən qayıdaram, bir qızı topal kimi də, əli-ayağı topal kimi qızıy-
dı. Bu didi, mən gedirəm. Dedim, getmə. Bu getdi. Dedi gedəjəm. Getdi.
Getdiyhcə səs gəlir, toy yoxdu. Səs da, toyun səsi. Səs gəlir, adam yoxdu.
Bu gedib düz ho yığıncağa düşər. Unu orda tutallar. Bizim kəntdə, qız
olanda e, dədəm öyündə. Unu orda yığışdırallar. Bu da oların içində olar.
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Helə onnan gedən oldu qız. O Cinnən hə “Bisimillah”, helə olarnan gedən
oldu. Hı...

Söylədi: Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu kənd sakini Piriyeva Solmaz
Bəşir qızı

Hal
I Mətn

Doxdur Yaşar mənim dayim oğludu. Hunun atası Yusif məllim variy-
di. Hunu minif gidəndə çörülüf görüfdü kü, bi şey atın tərkinə minifdi.
Zaqatalada 41-ci illərdə. “Düş” diyifdi düşmüyüfdü. Ağ rehdə olufdu,
üzü-zadı tühlü. Elləri çox da adam eli kimi olmuyüfdü.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

II Mətn
Hətta diyilər yapışıy. Atın üsdünə qır sürtüf buraxanda gecə gəlif minif

düşə bilmiyifdi. Qalıfdı. Səhər, gündüz görüflər ki, qıra yapışıf qalıfdı.
Hindi ho adamı öldürmüyü, intası qorxuzuy də, vəhvələndiriy.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

III Mətn
Arvat doğanda uşağı tutuydülər, yatdıriydilər. Bivaxı arvadı qan apa -

randa diyifdilər ki, arvadın içinə Hal girifdi. Guyə Hal da qara bişiyh kimi
görünüy də buna. Hal aparıfdı. Bacimin baldızı variydi, öydə doğdu.
Dördüncü uşağıydi. Arvadı götürüf hora qoydülər. Arvat hunuynən çıxdı,
getdi, qan aparıf. O vədə qanmiyidilər, diyidilər, Hal aparıfdı.

Söylədi: Şəki rayonu Aşağı Göynük sakini Soltanova Məryəm Həsən
qızı. 1935-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Kaftar
Hal miniy ağ ata. Atı yiyəsi sürüy çölə, at gündə gəliy qan-terin içində.

At gündə arıxlıyi. Ay Allah, bu nədi? Bunu başə salıylər ki, Kafdar miniy
gecə atı. Bu, yaxşi qara qırı atın belinə sürtüf buraxar. Kafdar gəlif diyi
minər atın belinə, düşə bilməz. Gəlif diyi at da düz yiyəsiin məhləsinə.
Qapısının divinə. Kafdar görüy düşə bilmiyi də. At da gəlifdi düz yiyəsi-
in qapısına. Başdiyif gülüfdü Kafdar. Diyifdi: “Ey, minmişəm, düşə
bilminəm hindi”. Yapışif qalıfdı də qıra. Hindi ho məsələ də hunnan
qalıfdı: “Kafdar kimi minmişəm, düşə bilminəm”. Qoca adamnar-zad
maşinə minif düşə bilmiyəndə həmən məsəli çekiylər ki, Kafdar atı minən
kimi minmişəm, hindi düşə bilminəm.
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Söylədi: Şəki rayonu Aşağı Göynük sakini Soltanova Məryəm Həsən
qızı

Naxış
Elə naxışdi adam var ki, hunu güllələmağa apariylər. Bi şey eliyi, diyi

ki, həvlə-həvlə olcaxdı. Diyi, nə söhbət eliyisan1 , sənın1 də vaxdın1 bitif-
di. Bu diyi, papağı göyə atıfdı ki, yerə düşüncə möhlət. Ho möhlətdə də
canını qurtarıfdı. Naxışını  tutdusa, canını qutarıfsan1, yoxsa gidif kola-
kosa gircasan1, helə canın1 çıxcaxdı, naxışın1 tutmadısa.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

Vergili adamlarla bağlı rəvayətlər
Veysəl Qarani

Habı “Veysəlqara” oxuyüllər.
Veysəl baba, hidayət hana?...
Bu kişi, 40 il dünyüyə kor baxıfdı, 40 il. Sora Allah-tala diyi, buna bi

vergi verifdi. Bütün millət bunun yanına gəlifdi ki, Veyis baba, mən
qavağa düşə bilminəm, mən nətəri eliyim? Yol gösdəriy də, düzgün yol.
Buna məsləhət verifdi. Hələ də hamı diyi buun məslatıynən yaşiyifdi,
yaxşi. Bi gün, diyi, bi dənə cavan oğlan ho dağı dağıdardı diyi. İşdəmağın
dərdinnən bekar-bekar orda oynüyü, burda nə axmaxlıx eliyi. Diyi, ə, mən
də ho Veyis babaan yaana gidicam. Görüm maa nə diyi? Dolana bilminəm
mən. Nesə, diyi, gəlir görür o qədər camaat var. Camaat çoxdu. Nəsə,
görüy, diyi, bivaxı nööbə buna çatdı. Axşəmtəri olufdu diyi, həblə. Bu
əlinnən tutuf bilirmiş, diyi. Diyi, oğul, əlın1ı maa ver. Əlini veriy, baxıy
buun əlinə. O dəyqa biliy ki, bu cavandı. Enerjilidi də. Nəsə diyi, ki, oğul,
sən gəl bi eşiyə çıx, qarandıx vaxdı. Ora-bura bax, havıyə, sora gəl man1a
dərdın1ı dinə. Nəsə, bu düşüy, görüy ə, Ay dağın dalınnan doğuf qalxıfdı,
yarasalar uçuy, yerdə xazallar. Görüy də hər şeyi. Girir içəri. Diyi, bala,
nə gördun1? Hayəndi də buna. Diyi, valla baba, Ay doğuf dağın dalınnan
qalxıfdı, yarasa belə uçüy, xazallar belə tökülüfdü. Diyi, ay oğul, gör sən
taleyın1nan nə boydə nəməhrum adamsan1. Sən elə dolanası adamsan1 ki,
sənin1 qavaana heş kim çıxa bilmiyə. Amma sən özün1u axmax yerinə
qoyüfsan1. Mən 40 ildi kor baxıyəm dünyayə. Amma Allahıma naşükür-
rux eləməmişəm. Get, mən diyənnəri elə, diyi. Ged işdə, yer ek, yer
şumna, taxıl biç, mal saxla. Sora gəlif diyi, buları eliyi, sora diyi, ə, door-
dan mən nə alçax həyat sürmüşəm. Bilisan1 buların hamsı həyatdı.
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Söylədi: Şəki rayonu Baqqal kənd sakini Abdurahmanov Təslim.
1928-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Lətifələr
Çoxbilmiş gəlin

Bi qəynana olufdu, üş dənə də gelin olufdu. Qəynana da çox yaman
qəynana olufdu, gelinnəri həməşə aj qoyüfdü. Bi gün bu qəynənə gez-
mağa çıxıfdı, yuxa da bişirif öyə qoyüfdü, dooğa da . Ha ...  öyün yerini
şirəliyifdi ki, gelinnər girif yuxanı, doğanı yiməsin. Gelinin biri diyifdi ki,
hindi acinnən ölüyux, qəynənəmiz də gəlmədi, bes biz nağarax? Birisi
diyifdi, gidın1 eşşeyi getirın1, minif eşşeyə, gidif yuxanı da alcam, doğanı
da. Eşşeyi minif gidif yuxanı da alıf, doğanı da, üş gelinin üçü də qarın-
narını doydürüf, qəynənə gəlif görüy ki, nə yuxa var, nə doğa. Diyi:

– Eşşeyh eşşeyhdi, izi də eşşeyh izidi, doğa hara oldu, yuxa  hara oldu,
bu, nicə oldu?

Diyə-diyə arvat çatdiyif ölüy. Arvadı aparıf bassırıylər. Arvat qavır-
rıxda başdıyi çığırmağa:

– İz eşşeyin izidi, yuxa hara oldu, doğa hara oldu?
Arvat qavırrıxda çığırıy. Yol ötən bi kişi diyi ki, sizın1 arvat xort-

duyüfdü, qavırrıxda sesi gəliy, çığırıy. 
Eşşeyə minən gelin diyi ki, deyən, deyən hunun man1a sözü variydi. Ha -

mın1ız deyən1ın, mən gidiyəm. Mən hunun sözünü dinşiyim1 görax, nə diyi. 
Gidiy, görüy ki, həmin sözü diyi gənə, “ iz eşşeyh izidi, hanı yuxa, hanı

doğa?”. “A kəllan1a s...im, eşşeyi mindim, yuxanı da aldım, doğanı da
aldım, üş gelinin üçü də yiyif oturdux, öl, şiş, yat horda.” Hunnan sora
arvat kiriyif yatıy, üreyi yerinə gəlifdi ki, gelinnər alıfdı, eşşeyh yimi-
yifdi. Gəlif diyi ki, qəynənəm diyi ki, ho sandığı möhgəm saxla, sandığı
maa taşbirifdi. Sandıx da açif görüylər ki, heş nə yoxdu.

Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini İsmayılova Bayramxatın
Qulaməli qızı. 1947-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

_______________
1. dinşiyim – qulaq asım
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Bığ yağı
Bi kişi olufdu diyi. Öydə də heş neyləri olmuyüfdü. Bi qaşıx yağları

olufdu. Gundə diyi, yağı bığına sürtüf, çıxıfdı ki, nə yiyifsan1, yağlı
dolma. Bi gün də bığını yağlıyif yola çıxanda bişiyh kişinin yağın1 yiyif-
di. Uşaxlar diyi. Çır-çır çığırıflar ki, dədə, dədə, bığ yağınıı bişiyh yidi.
Kişilər diyifdi ki, havı nə sözdü? Görüflər ki, kişi buları alladıy, heş nə
yoxdu öydə. Yağlıyif bığını yola çıxıy ki, yağlı yimax yimişəm, yalannan
bığına sürtəni bişiyh yiyifdi, də buna yağ qalmıyifdi.

Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini İsmayılova Bayramxatın
Qulaməli qızı. 1947-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü. 

Meymun pulun halal-haramını ayırır
Bi kişi olufdu, bi dənə ineyi olufdu. Hunu sağıf sütünü satmağa gidif-

di. Bi-iki gün aparıfdı, görüfdü ki, süt lap yaxşi, xod gidiy. Diyifdi: “Əşi,
cımdı sütü niyə satıyəm, bir az su da qatım də.” Gündə ineyi sağıf, su
qatıf, aparıf satıf gəliy. Bi pay su, bi pay süt, kişinin əməlli pulu oluy. Pulu
qoltuğuna qoyüf, diyi də gidiyəm isdirahətə, gidif alver də eliyif gəlcam.
Miniy gəmiyə, gidiy. Ho gidən yerdə bi dənə meymun upbanıf kişinin
civinnən pulu alıy. Pulun birini suyə atıy, birini kişiyə atıy, pulun birini
suyə atıy, birini kişiyə atıy. Pul qutarıncə helə eliyi. Kişi fikirrəşif-fikirrəşif
diyi ki, ha... sütə su qatmışəm, hunuçün bu haramdı. Haramı suyə atıy,
halalı özümə qəytəriy. Doğrudan da halal yaxşi şeydi. Meymun unun pulu-
nun yarsını süyə atıy, yarsını özünə. Fikirrəşiy ki, meymun süyün payini
özünə verdi, mənimkini maa. Bu pis adamnan dönüf yaxşi adam oluy.

Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini İsmayılova Bayramxatın
Qulaməli qızı

İnamlar
I Mətn

Bednəzər, göz deyən adama dua yazıf, qapıdan at nalı vuruylar, gözü
deyən adam öyə gəlsə, gözü qapıdeki at nalına deyər. Evin girəcəyində də
vuruylər ki, kimin gözü bu evə, adamnarına deyirsə, nal hoları qoruyü.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

II Mətn
Seysənən uşağın başinin altına biçax qoyürlər, üsdünə iynə vuruylər ki,

qorxmasın.
Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl

Baba oğlu
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III Mətn
Sora mən hunu da eşitmişəm ki, bi yerə gidəndə qavağın1a bednəzər

darışıysə, yerdən eyilif bi balaca qum, daş götür, civın1a qoy. Də o ki,
gördü sən səfərə gidisan1, gözü civın1daki daşə deycaxdı, san1a yox. Də
yoldan qəyitmax lazım döyül. Sən səfərdən qəyidincə san1a zaval yoxdu.

Söylədi: Şəki rayonu Baş Layısqı kənd sakini İbrahimxəlilov İsmayıl
Baba oğlu

IV Mətn
“Bismillahirrəhmanirrəhim” dinə ki, şeytannar san1a mane olmasın.

Guyə bi işi başdiyəndə “Bismillahirrəhmanirrəhim” diməsan1, işın1 get-
məz, şeytannar qoymuyülər. Elının1ı-qolun1u boşəldiylər, koonan, ruhdan
salıylər.

“Bismillah” diyəndə Cin sənın1 ağzın1ı eyir. “Bismillah” diyə biliy.
Amma “Bismillahirrəhmanirrəhim” diyəndə, unu diyə bilmiyi.

Söylədi: Şəki rayonu Aşağı Göynük sakini Soltanova Məryəm Həsən
qızı

V Mətn
Pis yuxu görüsan1. Boğulusan1 də, üsdun1a Qara-qura tökülüy. Unda

“Bismillah” disan1 da getmiyi, amma “Bismillahirrəhmanirrəhim”
diyəndə unu diyə bilmiyi, gidiy.

Söylədi: Şəki rayonu Aşağı Göynük sakini Soltanova Məryəm Həsən
qızı

VI Mətn
Havı muncuğun (boynundakı qara muncuğu göstərir – top.) belkə də

olsun, əsir yarım yaşı var. Qara-qura tökülməsin, cin-şeytan yaxın gəl mə -
sin diyə, üsdümdə həyriyirəm. Anamınıydi. Anamın, nənəsinin anasımı,
nənəsimi Hajdən getirifdi, keşmişdə. Dimax, mənim hayın var 67 yaşım.
Anam da öldü 90 yaşındə. Unun anasının nənəsi Hajdən geti-rifdi havını.

Söylədi: Şəki rayonu Aşağı Göynük sakini Soltanova Məryəm Həsən
qızı

VII Mətn
Əgər qorxuluğunı varsa, insandı də. Vurusan1 bura sancağı (sinəsini

göstərir – top.). Altdan, lap altdan. Bura sancırsan, qızım. Görürsan1 ki,
adamı nəsə çağırır, aparır. Qulağın1ı çəyh. Sən də çəyh, ə (yanımızda da -
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yanıb söhbətə qulaq asan uşağa müraciət edir – top.). Ho Cindi. Bu sancax
qoymur. Mən öz gəlnimə də diyirəm. Bizim partallar hamsı geynilir. San -
dıxda-zadda olannar, hamsı geynilir. Amba üsdünə bi dənə sancax vur, ona
dəymiyəjəh. Bax, bi dənə donu geyif gedirsən toya, görürsən, başını ağ rıyıf
gəlirsən. Durduğu yerdə partal qırışır. Üsdünə sancax sal, olmuyujaxdı.

Söylədi: Şəki rayonu Çayqaraqoyulu kənd sakini Cabbarova
Sərfinaz Mirəhməd qızı.  1949-cu il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Pabasinka
İt diyifdi:
– Yiyəmin yeddi oğlu olsun, hərəsi maa bi loxma salsa, bəsimdi. 
Bişiyh diyifdi:
– Yiyəmin yeddi qızı olsun, yeddisi də kor olsun, əllərinnən alım, yiyim.
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam

qızı. 1935-ci il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Tapmacalar

Min minara
Divi qara.
Yüz min çiçək
Bi yarpax.
(Qur`an)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı 

Gedirəm Ərəş bağına
Gələrəm salama.
(Orucluq)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Bir balaca boyu var,
Aləminən toyu var.
(lampa)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Yol içində bi cam qatıx.
(Ay)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı
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Mən gedirəm, özü də gedir.
(kölgə)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Yol içində yoğun abay1.
(təndir)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Uzun-uzun ulama
Kol divində bulama.
Gedər Ərəş bağına
Gələr sənə salama.
(bayram)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Bir balaca bacı, 
Yandırar dağı-daşı.
(kibrit)
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Diyir, addım atana
Deydi kotana.
Dəryada balıx
Üzü ceyrana.
(güzgü)
Söylədi: Şəki rayonu, Cumakənd sakini Muradova Mehruza İslam qızı

Papağım qaldı ağaşdə, özüm düşdüm. A papağım qaldı, a papağım
qaldı diyir, çığırıy, qarsağı qalıy, özü düşüy (qoz).

Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Cəfərova Sədayə İsmayıl qızı.
1939-cu il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Ağaş başində qıllı yumax (həyvə).
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Cəfərova Sədayə İsmayıl qızı.

1939-cu il təvəllüdlü. Təqaüdçü.
________________
1. abay – arvad
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Uzun qız uzanar, özünə köneyh qazanar (qarğıdalı).
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Cəfərova Sədayə İsmayıl qızı.

1939-cu il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Bi öküzüm var, quyruğunnan tutmasam, girmiyi ağıla (qaşıq).
Söylədi: Şəki rayonu Cumakənd sakini Cəfərova Sədayə İsmayıl qızı.

1939-cu il təvəllüdlü. Təqaüdçü.

Materiallar 2003-2004-cü illərdə Süleymanova Ləman Vaqif qızı
tərəfindən Şəki rayonunun Aşağı Göynük, Cumakənd və Baş Layısqı
kəndlərində qeydə alınıb. 
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TÜRKMEN ATASÖZLERI

1. Abıray gaçsa tutdurmaz.
Abır qaçsa tapılmaz.

2. Abıray gidenden, bahtı hem gider.
Abırı olmayanın bəxtidə olmaz.

3. Aca gazan astırma, üşüyene odun yakdırma.
Aca qazan asdırma, üşüyənə odun yandırtma.

4. Acala dova yok, akıla bela.
Əcələ çarə, ağıllıya bəla yoxdur.

5. Acı gepletme, doku derletme.
Acı danışdırma, toxu tərlətmə.

6. Acıksan çopana, susasan deyhana bar.
Acınca çobana, susayınca bağbanın yanına get.

7. Acısı bolmayanın, süycisi hem bolmaz.
Acısı olmayanın, şirini də olmaz.

8. Acı söz okdan yaman.
Acı söz oxdan yamandır.

9. Aç at yol almaz, aç it av.
Ac at yol getməz, ac it ov tutmaz.

10. Açda algin, beğe bergin bolmasin.
Acdan alacağın, bəyə verəcəyin olmasın.

11. Açılan solar, ağlan güler.
Açılan solar, ağlayan gülər.
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12. Açlık cebrini çekmedik, dokluk gadrını nebilsin.
Aclığın cəfasını çəkməyən, toxluğun qiymətini bilməz.

13. Aç palar, tok geğirir.
Ac əsnər, tox gəyirər.

14. Aç tovuk düyşünde dane görer.
Ac toyuq yuxuda darı görər.

15. Adam yağşısı sofi bolar, ağaç yamanı sokı.
Yaxşı insan sufi olar, pis ağac zopa.

16. Ağlamadık oğlana emcek yok.
Ağlamayan uşağa məmə verilməz.

17. Ağlasa inem ağlar, galani yalan ağlar.
Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar.

18. Ağşamın hayrından, ertirin şeri yegdir.
Axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır.

19. Akıllı, edebi, edepsizden övrener.
Ağıllı ədəbi ədəbsizdən öyrənir.

20. Bağa bak üzüm bolsun, iymeğe yüzün bolsun.
Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.

21. Barını beren utanmaz.
Varını verən utanmaz.

22. Baş daşa değmese, akıl başa gelmez.
Baş daşa dəyməsə, ağıl başa gəlməz.

23. Başganın ovurcundan su içen ganmaz.
Başqasının ovucundan su içən qanmaz.

24. Baş sağlığım, dünya baylığım.
Başının sağlığı mənimçün dünyanın varıdı.
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25. Batır bir öler, gorkak mün.
Qəhrəman bir dəfə, qorxaq min dəfə ölər.

26. Bay acıganda iyer, garip tabanda.
Varlı acanda, kasıb tapanda yeyər.

27. Beladan heder, heder etmesen eder.
Bəladan yayın, yayınmazsan tutar.

28. Benda gaçsan tutularsın, hudaya gaçsan gurtularsın.
Qula sığınarsan tutularsan, Allaha sığınarsan qurtularsan.

29. Berenden al, vurandan gaç.
Verənden al, vurandan qaç.

30. Beterin beteri bar.
Betərin bətəri var.

31. Beyiğin önünden geçme, gatırın ardından.
Böyüyün önündən keçmə, qatırın arxasından.

32. Bilen bilenini işler, bilmedik barmağını dişler.
Bilən bildiyini edər, bilməyən barmağını dişləyər.

33. Ak gün agartır, kara gün karartır. 
Ağ gün ağardar, qara gün qaraldar.

34. Ateşi karıstırırsan söner, komsunu rahatsız edersen göçer
Ocağı qarışdırsan sönər, qonşunu narahat edərsən köçər.

35. Bal attlı, çocuk baldan tatlı.
Bala baldan şirindir.

36. Bakıgın driliği suyla mümkündür.
Bağın diriliyi su ilə mümkündür.

37. Cefa çeken vefa görür.
Cəfa çəkən şəfa görər.
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38. Çobanın ayağı yetişmezse sopası yetişir.
Çobanın ayağı çatmasa da zopası çatar.

39. Çocugu büyüten, atı yetiştiren bilir.
Uşağı böyüdən, atı yetişdirən bilər.

40. Çocuk düşe kalka büyür.
Uşaq yıxıla-dura böyüyər.

41. Dağı taşı yel bozar, dostların arasını söz bozar.
Dağı-daşı yel dağıdar, dost arasını söz pozar.

42. Dmala damla göl olur, hiç damlamazsa çöl olur.
Dama-dama göl olar, heç dammasa çöl olar.

43. Emeğin oldugu yerde daima bereket vardır.
Əmək olan yerdə bərəkət vardır.

44. Eski düşman dost olmaz.
Köhnə düşmən dost olmaz.

45. Gönlü açık olanın yolu da açık olur.
Könlü açıq olanın yolu da açıq olar.

46. Gönül sıgarsa gövde de sığar.
Könül sığan yerə gövdə də sığar.

47. Her yurdun avını kendi tazısıyla avla.
Hər yurdun ovunu öz tazısı ilə ovla.

48. Kazana yanaşırsan karası bulaşır, kötüye yanasırasan belası bulaşır.
Qazana dəyərsən qarası bulaşar, pisə yaxınlaşarsan bəlası.

49. Kendini övenin ipi çürük olur.
Özünü öyənin ipi çürük olar.

50. Keskin kılıç yanan ateştir.
Kəskin qılınc yanan atəşdir.
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51. Kurt yavrusu evcil olmaz.
Qurd balası evcil olmaz.

52. Misafirin önüne aş koy, iki elini boş koy.
Qonağın qabağına aş qoy, iki əlini boş qoy.

53. Ölü arslandan diri sıçan iyidir.
Ölü aslandan diri siçan yaxşıdır.

54. Rüzgarlı gün yürü, yagışlı gün yat.
Küləkli gün qaç, yağışlı gün yat.

55. Sabah kalk atanı gör, atandan sonra atını gör.
Səhər qalx atanı gör, atandan sonra atını gör.

56. Sahtekarın ydi millete zararı dokunur.
Saxtakarın yeddi millətə zərəri toxunar.

57. Serpilmeyen tohum yesermez.
Səpilməyən toxum bitməz.

58. Suyun yavaş akanından, yüğüdün yere bakanından kork.
Suyun yavaş axanından, igidin yerə baxanından qorx.

59. Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.
Yatan ilanın quyruğunu basma.

60. Yabani gül yaş da olsa dikeni kurudur.
Yabanı gül yaş da olsa tikanı quruduk.

61. Yazın yatan ksın ağlar.
Yazda yatan qışda ağlar.

62. Yenilen güreşe doymaz.
Yıxılan güləşdən doymaz.

63. Yiğide savaş bayramdır.
İgidə savaş bayramdır.
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64. Yola çıkarsan yoldaşını hazırla.
Yola çıxanda yoldaşını hazırla.

65. Çürük tahta çivi tutmaz.
Çürük taxta çivi tutmaz.

66. Gözden ırağ, gönüldenn de ırağ olur.
Gözdən iraq olan, könüldən də iraq olar.

67. Boş çuval dik durmaz.
Boş çuval dik durmaz.

68. At almadan ahırını yap.
At almadan əvvəl axurunu düzəlt.

69. Bugünün yumurtası yarının tavugundan iyidir.
Bugünün yumurtası sabahın toyuğundan yaxşıdır.

70. Her renge giren, hiçbir seyden utanmaz.
Hər rəngə düşən heç bir şeydən utanmaz.

71. Dogru adamlar vuruş, alçak adamla yarışma.
Doğru adamla vuruş, alçaq adamla yarışma.

72. Sürü boş dönünce, topal keçi başa geçer.
Sürü geri qayıdanda topal keçi qabaqda gələr.

73. Halkın kadrini bilen, kendi kadrini bilir.
Xalqın qədrini bilən öz qədrini bilər.

74. Susan ağız konuşan ağzı yener.
Susan ağır danışan ağıza qalib gələr.
75. Yüz defa okursan ezberlersin, bin defa okursan hiç unutmazsın.
Yüz dəfə oxusan əzbərlərsən, min dəfə oxusan unutmazsan.

76. Ayakkabım dar olduktan sonra, dünya geniş olmus neme gerek?
Ayaqqıbım dar olandan sonra dünyanın genişliyindən mənə nə?!
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77. Mollanın anlattıgını yap, yaptıgını yapma.
Mollanın dediyini elə, elədiyini eləmə.

78. Kızınla yurt kurasın, oglunla ordu olasın.
Qızınla yurd, oğlunla ordu olarsan.

79. Testinin içinde ne varsa, agzından o dökülür.
Teştinin içində nə varsa, ağzından da o tökülər.

80. Göç yolda dizilir.
Köç yolda düzülər.

81. Su Türkmenin hayatıdır, at kanatları, halıysa ruhu.
Su türkmənin həyatıdır, at qanadları, xəyalsa ruhudur.

82. Akıllı düşünene kadar, deli işini bitir.
Ağıllı düşünənə qədər, dəli işini görüb qurtarar.

Hazırlayan
Dr. Deniz Turkmen oglu
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AZƏRBAYCANDA OĞUZŞÜNASLIQ ARAŞDIRMALARI:AZƏRBAYCANDA OĞUZŞÜNASLIQ ARAŞDIRMALARI:
MİF PARADİQMASIMİF PARADİQMASI

Mifologiya dərin elmi araşdırmalar tələb edən mürəkkəb tədqiqat sa -
hə  lərindən biridir. Bu elm sahəsinin öyrənilməsinə Avropada çoxdan baş -
lanılsa da, Azərbaycanda tədqiqatların yaşı onilliklərlə hesablanır. Demək
olar ki, Azərbaycanda mifologiyanın etnomifologiya, sosial mifologiya,
riyazi mifologiya adlanan şaxələri hələ də tədqiqatlardan kənardadır. Tək -
cə etnomifologiya sahəsində əhatəli şəkildə S.Rzasoyun tədqiqatları möv -
cuddur. Onun bu sahədəki tədqiqatları daha geniş spektrdə olub, Oğuz mi -
fo logiyasının tarixi, sosial, milli və s. parametrlərini əhatə edir. Daha
dəqiq ifadə etsək, müəllifin tədqiqatlarında Oğuz mifologiyası etnomifo -
logiyanın xüsusiləşmiş forması kimi çıxış edir.

S.Rzasoy Oğuz mifologiyasının tədqiqinə məqalələrlə başlamışdır.
Onun məqalələri içərisində Oğuz mifologiyasının tədqiqat obyekti kimi
«Dədə Qorqud» dastanına həsr olunmuş silsilə yazıları göstərmək olar.
Bu yazıların əsas predmeti yenə də oğuz mifi əsasında formalaşmış türk
mifoloji düşüncə sistemidir.

S.Rzasoyun Oğuz mifologiyası ilə bağlı tədqiqatları monoqrafik şə-
kildə 4 kitabda toplanmışdır. Bunlar «Oğuz mifinin paradiqmaları» (Bakı:
Səda, 2004, 229 s.), «Oğuz mifi və Oğuznamə eposu» (Bakı: Nurlan,
2007, 181 s.), «Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst» (Bakı:
Nurlan, 2008, 188 s.), «Oğuz mifologiyası (metod, struktur, rekonstruk-
siya)» (Bakı: Nurlan, 2009,  363 s.) adlı fundamental əsərlərdir.

S.Rzasoy «Oğuz mifinin paradiqmaları» kitabında oğuz mifini geniş
an lamda qəbul edərək, onun həm dünya modeli səviyyəsini, ritual kök-
lərini, mətn tipini, süjetdaxili inkişafını, obrazlar sistemini tam halında
gö türür və onların hər birinin xarakterik xüsusiyyətlərini göstərir. Mə -
sələn, oğuz mifində dünya modeli, müəllifin fikrincə, makrokosm və mik -
rokosm ünsürlərinin birləşməsindən, onların eyniyyətindən doğulur.

Araşdırmada mətn probleminə yeni baxış ortaya qoyulmuşdur. Müəllif
«Dədə Qorqud kitabı» mətninin strukturunu eposun bütöv strukturu için -
dən çıxararaq onun 10-luq say sistemində olduğunu, ayrı-ayrı boylarının
struktur vahidlərini, mətnin məzmun strukturunu, süjet, mifologem, obraz
semantemlərini, mətndən Oğuz kağanla bağlı çıxan süjetin paradiqma -
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larını, mətnin ritual-mifoloji sxemlərini, obrazların səviyyələrini və s. mə -
sələləri olduqca maraqlı şəkildə şərh etmişdir.

S.Rzasoyun Beyrək obrazının strukturuna elmi yanaşması da maraq
doğurur. Beyrək obrazı bir neçə boyda özünün aktiv iştirakı ilə xüsusi -
ləşir. Dastanın axırıncı boyunda isə onun struktural səviyyəsinə bir neçə
tərəfdən yanaşmaq mümkündür. Müəllif Beyrəyi Qazan və Aruzun qəhrə-
man və antiqəhrəman kimi qarşılaşmasında birinciyə meyilli obraz kimi
təqdim edir. Qazan və Aruz öz statuslarını boyun tələbinə görə dəyişməli
olsalar da, bu prosesdə Beyrəyin ölümü müəllifin qeyd etdiyi kimi, «Hə -
yat-Ölüm statusdəyişməsində gerçəkləşən teatrlaşdırılmış hərəkət», yə`ni
ritual ölümdür. Buradan Beyrəyin qam-şaman statusu ortaya çıxır, o, boy -
da həqiqətən ölmür, ancaq statusunu dəyişir. Müəllif Beyrəyin şaman-
lığında qurd toteminin fraqmentar izlərini görür. Hətta onun nəsil şəcərə -
sin də Qambörə – Qam Börü, Qam Qurd, Şaman Qurd; Baybörə – Bəy
Börü, Bəy Qurd; Beyrək – Börü, Qurd kimi əvəzlənmələrin paradiqmatik
olaraq baş verdiyini mətnin daxili məzmunundan aşkar edir.

Müəllifin sxemlərində süjetin ritual-mifoloji semantikası xüsusi təhlil
me todu üzrə həll edilir. Məsələn, süjetin strukturu boyun strukturunu pro -
yeksiya edir, burada xüsusi olaraq başlanğıc, süjet və sonluğun ümumi nə -
ticəsinin «tezis-aprobasiya-imperativ» sxeminə uyğunluğu barədə hökm
verilir (Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, «tezis-aprobasiya-imperativ» sxemi
oğuz boyunun ritual-mifoloji strukturunun S.Rzasoy tərəfindən yaradı -
laraq, əsərdən-əsərə inkişaf etdirib sistemə halına gətirdiyi modelləşdirmə
təcrübəsi olub, rituala aid başqa tədqiqatlarda sxemdəki söz-vahidlərin si -
no nimləri ilə əvəz olunması yolu ilə «orijinallaşdırılır»). Buna uyğun
olaraq, invariant, mətn variantı və süjet variantının ritual-mifoloji struk-
turda, boyun strukturunda və süjetin strukturunda üzə çıxması, süjetin
funksional struktur sxemi kimi ortaya çıxır.

Yeri gəlmişkən, Beyrək ilə Aruz eyni alt qatdakı mifoloji dünyanın ey -
ni üzvləridir. Bunu -rək və -ruz  səsbirləşmələri də deyir. Bu səsbirləş -
mələri «A-ruz» – «Bey-rək»i formalaşdıra bilir. Yə`ni -ruz  türk dillərinin
tarixi üçün xarakterik olan «r//z» paralelləşməsində (əvəzlənməsində)
fonetik cəhətdən -rək hissəciyinə çevrilə bilir.

Alt mifoloji qatda -ruz nə mə`na daşıyıb (at?), -rək – nə mə`na daşıya
bilər (qurd?)?

A və Bey hissəcikləri statikdir, -ruz//-rək isə dinamikdir. Statusdəyiş -
mənin əsas səbəbi Beyrəyin ölümüdür. Daha doğrusu, onun alt qatdakı
dünyası ilə bağlıdır.
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S.Rzasoy Beyrəyin niqab taxmasını onun qam-şaman olması, o cüm-
lədən  şamanın maska (totem) taxması ilə əlaqələndirir.

Oğuz dünya modelində Oğuz kağanın övladlarının totem hissələrinə
gö rə pay alması həmin modelin zookosmik düzülüşünü izah edir. Oğuz
özü zookosmik düşüncədə öküzü simvollaşdırır. Oğuzdan (öküzdən) bö -
rü yə (qurda) keçid zaman ierarxiyası ilə müşahidə olunur. Onların adları
semiogenetik işarə kimi totem adını göstərir. Qalan adlarda – Qazan, Aruz
– bu işarə özünü tam göstərmir. S.Rzasoy onların ad-titullarında bu işa -
rələri davranış kodları ilə izah edir. Aruzun epiteti ilə (at ağızlı) Qaza nın
epiteti hamısı bir sxemdə (qohumluq, bacıoğlu) – oğuzluluqda birləşir.

Oğuz mifində mif-dil səviyyəsi «Dədə Qorqud kitabı»nın epos-dil
strukturunu formalaşdırır. S.Rzasoy dili mifin invariantı, mifin özünü isə
dildən törəyən struktur hadisəsi kimi görür. Bu təhlili mif-epos kontek -
stin də aparanda dil invariantının eposda poetik struktura malik olmasını,
mətn tiplərini əmələ gətirməsini görmək olur. Dastanda intonasiya və
ritm, sintaktik paralellik, bədii təyin, aktual üzvlənmə kimi poetik vahid -
lərin dastan strukturunda mikrostruktur yaratmasını görürük. S.Rza soy bu
poetik sistemin dil, nitq və danışıq səviyyələrində müəyyən işarə və
sxemlər üzrə birləşdiyini yazır.

«Oğuz mifinin paradiqmaları» monoqrafiyasında ölüb-dirilmə mifolo-
gemi ilə bağlı geniş təhlillər də öz əksini tapmışdır. Yeri gəlmişkən, ölüb-
dirilmə mifologemi – Oğuz igidlərinin düşmənlərini öldürməsi, öldürü -
lənlərin hər dəfə başqa boyda dirilməsi faktının  əksinə olaraq, oğuzların
öləndən sonra başqa boyda nə üçün dirilməməsi sualını doğurur. Bu ilk
baxışdan epos müstəvisində uyğunsuzluq kimi görünür. Əslində, oğuz
qəhrəmanlarının da dastanda öləndən sonra «dirilməsinin» şahidi oluruq.
Dastandakı boylarda oğuz qəhrəmanlarının gah yaşlı olduğunu, gah da
dönüb «uşaq» olduğunu görürük. Belə nəticə çıxara bilərik ki, bu qəhrə-
manların bilvasitə status dəyişəndən sonra (öləndən sonra) bilavasitə
dirilməsi yox, müəyyən yaşda olduğu təsvir edilir. Yə`ni bu «uşaqlıq
dövrü» dirilmədən sonra baş vermişdir. Bizcə, burada tezis-antitezis qar -
şı lıqlı əlaqəsini də unutmamalıyıq. «Dədə Qorqud» dastanında Şöklü
Məliyin, Qara Təkur Məliyin, Buğacıq Məliyin dəfələrlə ölüb-dirilməsi
baş verən tezis kimi irəli sürülür. Bunun əksi kimi dastanda hiss olun-
mayan ölüb-dirilmələri isə antitezis kimi görmək olar. Oğuz qəhrəman-
larının da şamanist-tanrıçı türkün ən arxaik eposunda öldürülüb diril -
dilməsini fərz etsək, onların dastanda təzədən uşaq kimi təsvir olunması
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fraqmentlərini antitezislə bağlaya bilərik (tezis – antitezis, invariant – anti
invariant – öldürmək dəyişməz funksiyadır). Məsələn, Bəkilin oğlunun 2
dəfə təkura basılması, üçüncü dəfə Allaha yalvarması və qalib gəlməsi
faktı məntiqi qələbədən savayı məcburi məğlubiyyəti də göstərir.
S.Rzasoy bu qələbəni «mətnaltı epik süjetin öz keçmişi ilə əlaqələrinin
spe sifik formalarda maddiləşmiş ifadəsi» kimi qəbul edir. O, bunun mətn
arxetipindən, arximətndən asılı olduğunu görür.

Ölüb-dirilmə mifologemini əks etdirən obrazlar bu dünyada ölürsə,
onların dirilməsi mə`na e`tibarilə o dünyada olmalıdır. Oğuz məkanını
kosmos, təkurun dirildiyi məkan isə xaosdur, yə`ni o dünyadadır. Təkur
qapalı-təkrarlanan çevrədə dirilərək o dünya ilə bu dünya arasında bütöv
bir dövrə vurur. Alı kişinin gözlərinin kor edilməsi də Oğuz xanın öz ata -
sının gözünü kor etməsi ilə səsləşir. Bir paradiqmatik forma olaraq Röv -
şənin bulaq suyundan tək özü içməsi atasının həmişəlik gözünün açılma-
masına, yə`ni bir daha ölümünə səbəb olur. Qəbir, mağara qaranlıq
dünyanı işarələyir: mağara xaosdur və Koroğlunun mağarada yox ol -
masını da onun xaosa qayıtması kimi səciyyələndirmək olar. Təpəgöz ma -
ğarada yaşayır və mağarada öldürülür. Riyazi anlamda işarələrin yerini
dəyişməsi – mənfinin müsbət olması – burada Alı kişinin mənfidən müs-
bətə, Həsən xanın müsbətdən mənfiyə doğru getdiyini göstərir. Həsən
xanın mənfi işarəsi Alı kişinin də mənfi işarəyə doğru getdiyini, Rövşənin
isə axırda tamam mənfiləşməsinə – mağarada ölümünə səbəb olur.
Xodzko variantında Koroğlunun mənfi işarəsi daha aydın görünür. Hər
hansı qəhrəman ölüb-dirilmə aktından keçərkən mənfi işarəli xaosdan da
keçir. Bu mə`nada Koroğluda iki işarə – həm mənfi, həm də müsbət
işarələr vardır. Qurdoğlunun Koroğlunu məğlub etməsi (öldürməsi) ritual
olaraq Oğuz – Qaraxan invariantını, qış – yaz əvəzlənməsini işarələyir.
Demək, ata ilə oğulun mübarizəsi motivi də bu qədim variant üzərində
qurulur. Deməli, hansısa ən qədim variantda Koroğlu Qurdoğlu tərəfin-
dən öldürülməlidir. Bu isə dastanın əvvəlcə spiralvari düzümünü, sonra
isə bucaq şəklində qurulmasını göstərir. Deməli, «Koroğlu» dastanında
iki istiqamətdə inkişaf olmuşdur: diaxron və sinxron. Diaxron inkişaf za -
manın qədimliyini göstərir, sinxron inkişaf isə onun cəlali hərəkatı ilə
bağlanmasına səbəb olur.

Qədim türk eposlarında gözdən doğulma mifologeminin də izlərinə
rast gəlmək mümkündür. Təpəgözün gözünün kor edilməsi ilə öz-özünü
təkrarlama, yə`ni gözdən doğulma və gözdən kor olma bir proses olaraq
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epik düşüncədə özünü təsdiq edir. «Oğuz kağan» dastanında onun Ay
ilahəsinin gözündən doğulması faktı da bu mifologemin arxaik düşüncədə
yaşamasını göstərir. Het-hurri ədəbiyyatında da qışı təmsil edən İlluankın
döyüşdə Şimşək tanrısının ürəyini və gözünü çıxarıb aparması, bu göz və
ürəkdən hər il yenidən doğulması haqqında əsatir vardır. Qədim hetlərdə
hər il keçirilmiş Purulli bayramında (qədim Novruz) bu mübarizə təkrar
olunur. Hər dəfə İlluank ölür, onun gözündən qızı doğulur. Şimşək tan-
rısının oğlu ilanın qızı ilə evlənir, atasının gözünü və ürəyini gətirib ona
qaytarır. Gözünü və ürəyini alan Şimşək tanrısı ilanı və oğlunu öldürür.

Oğuz mifi də tarixən het, hurri ədəbiyyatının mif və əsatirlərinə gedib
çıxır. Şimşək tanrısı ilə Oğuz xan arasında bir tarixi bağlılıq vardır. «Oğuz
mifinin paradiqmaları»nda qədim tarixdən sonrakı hadisələrin bədii şə-
kildə canlandırılmasının şahidi olmuşuq. Oğuz mifinin invariantları içində
isə Kiçik Asiyanın böyük ərazilərində yaşamış het-hurri, Uqarit-Finikiya
mif mətnlərinin yayılmasını bir mədəniyyət hadisəsi kimi qeyd etmək olar.

Oğuz mifi S.Rzasoyun tədqiqatlarında həm də nəzəri planda işlə -
nilmişdir. Bu məsələ, əslində müəllifin bütün qeyd etdiyimiz kitablarında
ardıcılıq olaraq inkişaf etdirilsə də, özünün xüsusi monoqrafik həllini
«Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst» (2008) əsərində tap-
mışdır. Kitabda «Folklor nədir?» sualının Azərbaycan reallığında və dün -
ya təcrübəsində cavabı axtarılır. «Folklor nədir?» sualı tədqiqatçının
prob lemə hansı yöndən yanaşma metodunu təyin edir. Hər şey folklordan
başlayır. Bu sualın cavabını folklorun əsas prinsipləri üzərində düşünərək
tapmaq olar. Elə kitabın ilk səhifələrində də folklora aid tezislərin izahın-
da bu suala cavab axtarılır. Şifahi xalq ədəbiyyatı dərsliklərində əsas tezis
kimi şifahilik qeyd olunur. Şifahiliyin atributları tədqiqatda çox geniş
mahiyyət kəsb edir. Müəllif şifahiliyi ən`ənəviliklə bir yerdə tədqiqata
cəlb edərək onun yer aldığı tiplərdə yaşamasını üzə çıxarır. Yə`ni şifahi-
lik ən`ənəviliklə bir yerdə incəsənətdə, ədəbiyyatda yaşayır, bilik və
təcrübədən keçərək düşüncə məhsuluna çevrilir. Buna münasibətdə folk-
lor da ədəbiyyat və incəsənətdə düşüncə modelinə çev rilir. Kitabda da
folk lorun bədii şüur və mif şüuru formasında təhlilini görürük. Müəllif
folklorun bədii şüur kimi incəsənətdən, ədəbiyyatdan, bilik və təcrübədən
keçdiyini, mif şüuru kimi isə etnosun sosial həyatının mərhələlərini təşk-
il etdiyini təsdiq edir.

Problemin ikinci tərəfi «Folklor və yazılı ədəbiyyat» məsələsidir. Bu
hissə hələ müəllifin M.Həkimovla bir yerdə işlədiyi «Yaddaş və

2011/III 145

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


şəxsiyyət»» adlı kitabında da öz əksini tapmışdır. Hər bir yazılı ədəbiy-
yat, istər dünya, istər Azərbaycan şifahi düşüncəyə əsaslanır. Yazılı ədə -
biyyat şifahi düşüncədə modelləşdirilir, sonra bədii təfəkkürün vasitəsilə
reallaşır. Ona görə də müəllifin qeyd etdiyi folklorun yazılı ədəbiyyata
tə`siri öz-özlüyündə yazılı ədəbiyyatın da folklora tə`sirini və onların
qarşılıqlı şəkildə bir-birinə tə`sirini nəzərdə tutur. Ədəbiyyat folklorun
«kalkası» deyildir. Ədəbiyyat folklorun söz terminalından istifadə etsə də,
onu bədii düşüncənin ədəbi modellərinə çevirir. Folklor kollektivin məh-
suludursa, ədəbiyyat ümumilikdə əsrin, epoxanın yaradıcı şəxslərinin
yaradıcılıq sistemidir. Məsələn, «Xəmsə» mövzusu uzun əsrlər ədəbiyyat
mövzusu olub, xüsusilik təşkil edib. Folklorda isə bu «xüsusilik» «ümu -
mi» anlayış formaları içindədir (üslub formasında).

Folklor ədəbiyyatının kollektiv məhsul olması fonunda fərdi müəlliflik
məsələsi barədə tədqiqatçıların dediyi nəzəri fikirlər problemə ciddi
yanaşmağı tələb edir. S.Rzasoy da folklor haqqında nəzəri fikirləri ümu-
miləşdirərək yekun nəticə çıxarır: folklor etnik-mədəni düşüncənin tarixi-
diaxronik və sinxron hadisəsidir. Folklor etnik düşüncənin bədii-estetik
təzahürü, mətn tipi və janrlar sistemidir.

Hər bir folklor mətninin əsasında mif mətni dayanır. Mif tarixi şüurda öz
izini qoyduqdan sonra bədii mətn tipi formalaşır. Kitabın ikinci fəsli də mif,
folklor və ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsinə həsr edilmişdir. Biz bu əlaqənin
iki istiqamətdə olduğunu görürük. Tarixi dönəmdə mif və folklor arasındakı
əlaqələr daha aktuallıq kəsb etmişdir. Bu əlaqələr ədəbi düşüncəyə çev ri lə -
nə qədər diaxron və sinxron struktur laylarına əsaslanaraq inkişaf edir və
poetik mətn formasına düşənə qədər mif və folklorun qarşılıqlı qanu na uy -
ğunluğu prinsiplərindən keçir. S.Rzasoy bu qanuna uyğunluqları belə mü əy -
yənləşdirir: mifin öyrənilməsində metod əsas təhlil üsuludur; həmin təhlil
üsulunun əsasını təşkil edən nəzəri sistem metodologiya adlanır. Müəllif bu
təhlil üsulunu və onun əsasını təş-kil edən nəzəri sistemi müxtəlif aspekt lər -
dən izah edir. Bu aspektlər aşağıdakılardır:

1) Struktur-semiotik təhlil metodu (müəllif folklorşünaslıqda struktur-
semiotik metodu ilk dəfə tətbiq edənlərdəndir);

2) Bu metodun köməyi ilə folklor süjetinin motiv səviyyəsini aşkar-
laya bilir;

3) Bu metodun köməyi ilə folklorun mətn strukturunu öyrənir;
4) Bu metodun köməyi ilə folklorun kosmoloji kontinuumunu açır.
S.Rzasoyun struktur-semiotik yaşnaşma sistemindən təkcə bir faktı

2011/III 146

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


qeyd edək ki, onun Oğuz xaosu və Oğuz kosmosu ilə bağlı «Yalançı
dünya» problemini – oğuzların zaman-məkan kontiniumunu məhz yeni
metodla – struktur-semiotik yolla araşdırması yeni nəticələrə gətirib çı -
xar  mışdır. Bunun nəticəsidir ki, həmin prinsip üzrə mifin semiotik struk -
turunun modelləşdirilməsi təcrübəsi baş tutmuşdur. Oğuz mifinin semi-
otik strukturunun öyrənilməsi zamanı fəlsəfi-epistemoloji bilik təcrü bə -
sindən istifadə olunmuşdur.

Tədqiqatın mərkəzində dayanan oğuz mifinin tarixi, mifoloji, linqvis-
tik, mədəni-mə`nəvi aspektlərdə izah olunmasını görürük. Oğuz mifi
geniş şəkildə türk mifinin tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. S.Rzasoy
oğuz mifinin arxetip rolunu oynaması qənaətindədir. Bu münasibətlə o,
epos mədəniyyətində tarixi, mifoloji, mədəni layların bir-birinə çulğaş-
masının, eposun dastan tipinə çevrilməsinin səbəbini etnosun bu mə də -
niyyəti daşımasında görür. Bu münasibətlə o yazır ki, eposun genetik
struk turunu mif təşkil edir: mifoloji struktur alt qatda qalaraq eposun
struktur böyü məsinin arxetipi rolunu oynayır.

Oğuz mifi mifoloji şüurun məhsulu olduğundan tarixi şüur formala -
şan  da mətnə çevrilir və hər hansı bir janrın yaranmasında iştirak edir.
Oğuz eposu da öz formasına görə böyük olsa da, məzmununa görə belə
kiçik mətnlərin əsasında yaranır və böyük mətnin arxetipi rolunu oynayır.
Müəllif epos anlayışına, onun daşıdığı məzmuna, düşüncə modeli kimi
oynadığı rola (etnosun həyatında) tarixi kontekstdə yanaşır. Onun epos və
dastan haqqında N.Cəfərovun, M.Cəfərlinin, H.İsmayılovun, A.Nəbi ye -
vin fikirlərinin izahından belə nəticə çıxarmaq olar ki, epos ümumi anla -
yış olub, dastan janrının xüsusi formada yaranmasında iştirak edir. O,
epos haqqındakı fikirləri yekunlaşdıraraq eposun üç inkişaf səviy -
yəsindən – paradiqmatik, sintaqmatik və janr səviyyəsində sistem təşkil
etdiyini göstərir. Türk eposunun sosial, hüquqi, tarixi, dini, mifoloji kök-
lərini «Oğuznamə»lər təşkil edir. S.Rzasoy «oğuznamə» anlayışını «türk
etnokosmik dünya modelinin... fövqəlmaddiləşmə kodu», etnik özünü-
ifadə forması» kimi izah edir. Bu fikrin doğruluğu F.Sümərin, V.M.Jir -
munskinin, K.V.Nərimanoğlunun, F.Bayatın  və başqalarının elmi əsərlə -
rin dən alınan nəticələrlə də təsdiq olunur. Ona görə də «Oğuznamə» anla -
yışı türk etnosunun düşüncə modeli, bu modeldən proyeksiyalanan «Oğuz
Kağan» dastanı olaraq mədəniyyət tipi kimi də özünü göstərir.

Oğuz mifinin əsasında Oğuz eposunun təhlil metodu tədqiqatçı düşün -
cəsində iki yolla öz həllini tapır. Bunlardan birincisi Oğuz eposuna struk-
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tur-semiotik metodun tətbiq edilməsi, digəri isə tədqiqatçının nəzəri bili -
yinin kifayət qədər olmasıdır. Təbii ki, tədqiqatçı müqayisəli-tarixi me  to -
du da seçə bilərdi. Ancaq problemin həllinə nə qədər nail olardı? Yə`ni ki,
tədqiqat müəyyən faktların izah olunmasında yeniliyə gətirib çı xarsa da,
problem indiki öz təhlilini indiyi səviyyə və məzmunda tapmaz dı. Müəllif
tipoloji tədqiqat üsulunu da inkar etmir, ancaq üstünlüyü struktur-semi-
otik təhlilə verir. Bu cəhətdən oğuz mifinin struktur təhlili diqqəti cəlb
edir. O, «oğuz mifinin strukturunun təhlili» ilə «oğuz mifinin struktur
təhlili» arasında olan fərqi onun poetik quruluşunun təhlilinin bütün me -
todlarla aparılmasında görür. Təbii ki, müəllif struktur-semiotik təhlil
metodunu seçdiyindən oğuz mifinin struktur təhlilini bu metodun köməyi
ilə aparır. Onun oğuz mifinin təhlilində gerçəkləşdirdiyi bu metod struk tu -
ralizmin aşağıdakı fundasmental anlayışlarının təhlil-izahlarını əhatə edir: 

– struktur anlayışı;
– model-struktur münasibətləri;
– model və dünya modeli anlayışları.
Məhz bu formaların oğuz mifinə tətbiqi nəticəsində müəllif oğuz mi -

finin struktur-semiotik təhlilinə nail olur. Tədqiqatdan aydın olur ki, oğuz
mifi Azərbaycan mifoloji düşüncəsinin əsasını təşkil edir.

S.Rzasoy Oğuz mifi ilə Azərbaycan mifologiyasını bir-birinə sıx
bağlayan vahid düşüncə modeli məsələsini də qoymuşdur. Yə`ni oğuz
mifini əvvəlcə türk mifinin tərkib hissəsi kimi, oğuzları isə türk soyu kimi
qəbul edən alimlərin bu problemin izahında öz əksini tapan oğuz mifi
anlayışı (Oğuz mifologiyası) Azərbaycan mifologiyası termininin işlən-
məsini ehtiva edir. Müəllif də bu nüansları tutaraq dərin təhlillər aparır.

Oğuz mifi S.Rzasoyun əksər əsərlərinin leytmotivini təşkil edir. Möv -
zu «Oğuz mifi və Oğuznamə eposu» (2007) kitabında da davam etdiril -
mişdir. Digər tərəfdən bizi qarşıda müəllifin bu mövzuya aid yeni əsərləri
ilə tanışlıqlar da gözləyir. S.Rzasoy «Oğuz mifi və Oğuznamə eposu»
kitabının «Giriş»ində bu barədə tezis şəklində xəbər verir: «Oğuz mifinin
sistemli nəticələri və rekonstruktiv postulatları «Oğuz ritual-mi fo loji
dünya modeli» monoqrafiyasında öz əksini tapacaqdır» (Qeyd edək ki,
müəllif qeyd etdiyi bu əsəri daha uğurlu ad modelində – «Oğuz mifo -
logiyası» adı altında çap etdirdi – R.Ə.).

Vurğulamağı lazımlı hesab edirik ki, S.Rzasoy mif mətnlərinin rekon-
struksiyası problemində xüsusi təcrübəsi olan alimlərdəndir. Onun «Oğuz
mifi və Oğuznamə eposu» əsərində də bu problemin daha geniş müs -
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təvidə şərhini görürük. «Oğuz mifi» özü böyük anlayış və sistemdir:
Azər baycanda bu günədək çap olunmuş mif mətnlərinin əksəriyyətini öz
içinə alır. Bu anlamda:

«Oğuznamə»ni bu miflərin tərkib, yaxud əsas hissəsi saymaq olarmı?» 
Yaxud «Oğuznamə» eposunda bu miflər nə dərəcədə əks olunur?» 
– sualları monoqrafiyanın tədqiqat mərkəzində dayanmasa da, əsərin

«Giriş»ində oğuz mifinə aid verilmiş bərpa modelində bu mifin xüsusiy -
yətlərini görə bilirik. Verilən nəzəri aspektlər ov ritualı, kosmoqonik dün -
ya modeli, ulu toy ritualı, etnokosmik model, mifin qrafik işarələri, hey-
van, quş modelləri, totem dünyagörüşü, ölüb-dirilmə, Oğu zun gözdən do -
ğulma faktları, xaos – yalançı dünya struktur modelləri halında oğuz
mifinin struktur laylarını təşkil edir.

«Oğuz mifi» – ümumi, «Oğuznamə» – xüsusi anlayışdır. Bu ümumi
anlayış «Oğuznamə» adlı dastan tipini formalaşdırır. Ümumidən xüsusiyə
doğru inkişaf «Mif – Oğuz mifi – Oğuz eposu»na kimi düz xətlə davam
edir. «Mif» vahidi «Oğuz mifi» vahidinə nisbətdə daha ümumidir. «Oğuz
mifi» terminində bu ümumilik nisbətən xüsusiləşməyə doğru gedir və
«Oğuznamə»nin strukturunda əsas vahidlərdən olur. Müəllif bu prosesi
belə təqdim edir: «Mifin məzmunu, forması və funksiyaları transformativ
təkamül keçirərək tarixi şüurun struktur vahidlərinin ilkin təşəkkül səviy -
yəsini təşkil edir. Bununla da mif ölmür, özünün funksionallıq prinsipinə
uyğun olaraq tarixi şüurda paradiqmalaşır».

Deməli, mif ümumi anlayışdır. «Türk mifi» bu anlayışın içində özünə -
məx susluq yaradır. «Oğuz mifi» isə türk mifi məzmununun daxilində mü -
hüm keyfiyyət halını təşkil edir. 

Tədqiqatda oğuz mifinin bir neçə tə`yinedici xüsusiyyətləri də verilir.
Bunlar oğuz mifinin diferensial mətn tipini təşkil etməsi, xüsusi düşüncə
hadisəsi tək türk metadünya modelinin yaratdığı model olması, düşüncə
kodu olaraq təfəkkürdə Oğuz tayfalarının etnokosmik düşüncə və mətn
ha disəsi kimi reallaşması, oğuz mifinin oğuz eposunun arxetipi olmaq
xüsusiyyəti kimi göstərilir. Bu kontekstdə Əbülqazinin «Oğuznamə»si
oğuz eposunun xüsusiləşmiş tipini təşkil edir. Məsələn, «Oğuz Kağan»
oğuz eposudur, «Şəcəreyi-tərakimə» isə Oğuz xaqanın nəsil şəcərəsi haq -
qında yazılmış mətn tipidir. Yuxarıdakı fikirlərə əsaslansaq, «Oğuz Ka -
ğan» dastanı ümumidən, yə`ni oğuznamələr anlayışından doğulur. «Şə   cə -
reyi-tərakimə» isə bu oğuznamələrin şərhini verən xüsusi tipə çevri lir.
Deməli, «Şəcəreyi-tərakimə» «ədəbi» mətn tipi kimi də diqqət çəkə bilər.
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Əbülqazi Bahadır xan isə müəllif olaraq həmin oğuznamənin tarixilik sta-
tusunu qoruyub saxlamışdır, yə`ni mətni oğuznamə tipində qələmə almış -
dır. Həm də o, qədim oğuznamələri bərpa edərək onlara «Şəcəreyi-tə  ra ki -
mə»də yaşamaq hüququ vermişdir. «Şəcəreyi-tərakimə»nin bu fun ksi ya -
ları necə yerinə yetirməsi monoqrafiyada dəqiq müəyyənləş diril mişdir.
«Şəcəreyi-tərakimə»də Oğuz xan özünün genealoji kodları ilə dün   ya
modeli funksiyasında demiurq kimi görünür. O, ən qədim laylarda zoo-
braz olub, öküz, qoyun piktoqrafik işarələrini daşıyır. Biz şüurda Oğuz
xanın işarələrinin bu cür qavranılmasını ibtidai dini informa si ya ların bö -
yüyərək kosmoqonik təsəvvürlər sistemi kimi gerçəkləş mə sində görürük:
«Mifoloji informasiya mif çağı insanının qəbuledici apa ratının (şüurun)
özünə məxsus olan sistemi, proqram informasiyasıdır».

Oğuz xanın teoinformasiyada islam tərəfdarı kimi qəbul olunması qar -
şı tərəflə toqquşması ilə başa çatır. Onun «islam-kafir» blokunda sonrakı
rolu əvvəlki «tanrıçılıq-dinsizlik» modelindən asılı olmuşdur. Bunu oğuz-
namədə «Oğuz-kafir» qarşıdurmasından da görmək olur. Tədqiqatda
«Oğuz»un bu struktur dünya modeli «Şəcərekyi-tərakimə»yə əsasən izah
olunur. Oğuzun funksiyası kosmosu bərpa etməkdir. Bu mənada «Şəcəre -
yi-tərakimə»də Oğuz kosmosu, qarşı tərəf isə xaosu təşkil edir. Tədqiqatçı
bu qarşıdurmanı daha geniş şəkildə göy-yer üzvlənməsində dünya modeli
kimi izah edir. Bu üzvlənmə «Oğuz Kağan» dastanında «1 – 3» mo-
delində «3 + 3», «3 x 4», «4 x 6» sxemində birbaşa dünya modelinin böl-
güsü kimi özünü göstərir. Bununla bağlı olaraq dastandakı riyazi modi-
fikasiyaların tədqiqatçı tərəfindən təhlilini görürük.

Kitabda «Oğuz» dünya modelinin riyazi yolla izah edilməsi parlaq şək-
ildə öz həllini tapır. Bu dünya modelinin rituallar vasitəsilə açımı da
«Oğuz» vahidinin mədəniyyət sistemində yerini tə`yin etməkdə kömək
edir. Həm də «Oğuz» dünya modelinin ritual cəhətdən izahı onun riyazi
strukturuna yaxınlaşır. «Oğuz» qohumluq sistemi bu riyazi model çər -
çivəsində formalaşır. Məsələn, Oğuz kağan evlənirsə, bu ritual vasitəsilə
nəsil əmələ gəlir. Nəslin şəcərəsi də həmişə riyazi ardıcıllığa söykənir.
«Oğuz Kağan» eposunda da ritual hərəkətdədir, kosmosu öz-özlüyündə
əmələ gətirir. Oğuzun hərəkəti proyeksiyalanır. Bu proyeksiyalanma Oğuz
şəcərəsinin sağ və sola ayrılmasında da özünü göstərir. Bunlar universal-
laşmış şəkildədir. Ritualın hərəkət vasitəsilə proyeksiyalanması dastanda
riyazi kodlarla işarə olunur.. Müəllif bu hərəkət formalarını V.N.Ternerin
praktik təcrübə nəticəsində ritual barədə dediklərinə əsaslanaraq izah edir,
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yə`ni «Şəcəreyi-tərakimə»dəki «ritual-söz», «ritual-struktur-tarix» sıralan-
malarını mətnə əsasən təhlil edir («söz-rəqəm» funksiya yaxınlığı).

Dastanda rituala misal kimi ov ritualını göstərmək olar. Burada təsvir
olunur ki, «Oğuz xan Suriyada olarkən nökərlərindən birinə gizlicə bir
qızıl yay və üç ox verib dedi: «Yayı günəş çıxan tərəfdə, çöldə, insan
ayağı dəyməyən yerdə basdır, [ancaq]  onun bir ucunu [torpaqdan çıxart,
oxları isə günəş batan tərəfə apar və onları da yayları gizlətdiyin kimi
gizlət]». Həmin adam əmri yerinə yetirib qayıtdı». Burada təsvir olunan
hərəkət ov ritualının başlanğıcıdır. Bundan sonra ritualın hərəkət və sözlə
ifadə olunan funksiyası yerinə yetirilir. S.Rzasoy bu ritualı hissələrə par -
ça layır:

1. Ov ritualı qabaqcadan proqramlaşdırılmışdır; 
2. Ov ritualı sakral düşüncənin mediatoru rolunu oynayır; 
3. Yay-ox ov ritualının etnosiyasi statusunu artırır; 
4. Ov ritualı oğuz nəslini dual prinsiplə bölür; 
5. Yay-ox oğuz dünya modelinin semiotik işarəsi kimi çıxış edir; 
6. Ov əti oğuz dünya modeli ilə əlaqəli işarə vahidlərini bərpa etməyə

imkan verir.
Bundan sonra tədqiqatda Oğuz xanın təşkil etdiyi «ulu toy» ritualı izah

olunur. Müəllif bu mərasimin strukturunu:
«janrına» görə – toy;
«janrdaxili təsnifata» görə – ulu toy;
«funksional tipinə» görə – inisiasiya;
«struktur tipləri» baxımından – statusartırma ritualı
– kimi modelləşdirir.
Qeyd edək ki, ritualın strukturunun bu modelləşməsi təcrübəsi

Azərbaycan folklorşünaslığında S.Rzasoy tərəfindən yaradılmış analitik
təsvir-təhlil modeli olub, başqa müəlliflərin yaradıcılığında da («anonim
təcrübə» kimi) «təkrar edilir». Həmin bölgüyə əsasən, Oğuz öz kosmosu-
nun nominativ adlanmasını modelləşdirir: üç böyük oğlanlarını, onların
nəsillərini buzuklar, o biri üç kiçik oğlanlarını və nəsillərini uçuklar kimi
bölür. Onların semiotik işarələrini – buzukları  «yay», uçukları isə «üç
ox» adlandırır. Tədqiqatın mərkəzi hissəsində həmin Oğuz kosmosunun
yay və ox semantemləri əsasında düzülüşünü görürük. Tədqiqatda Oğuz
xanın vəzifələrinin onun nəsli tərəfindən davam etdirilməsi – Gün xanın
«qurultay» ritualını icra etməsi struktur-semiotik səviyyədə nəzərdən ke -
çirilir. 
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S.Rzasoy qurultayı həm kosmoqonik struktur modeli, həm də funk-
sional struktur – yenidən təşkilolunma modeli kimi götürərək Oğuz dünya
modelinin yeniləşməsini göstərir. Tədqiqatda oğuz ritualı 3 kod üzərində
öz təsvirini tapır. Burada hər tayfanın damğasını qeyd etmək olar. İkincisi
quş kodudur, buraya hər tayfaya məxsus onqonu aid etmək olar. Üçün -
cüsü heyvan kodudur ki, müəllif bu məsələni də Oğuz xaqanın qurultay
törənində öz tayfası, nəsli üçün ayrılacaq qurbanın, yə`ni qoyunun
bədəninin üzvlərinin düzümü ilə izah edir. Daha sonra bu problemin həl -
linin türk totemizmi ilə bağlı olduğunu görürük. Bu problem, yə`ni türk
totemizmi qədim türklərdə totem dünyagörüşünün olub-olmaması üzə -
rində geniş təhlil olunur.

S.Rzasoy qoyun toteminin Oğuzun övladları arasında üzvləndiyini əks
etdirən «Şəcəreyi-tərakimə»nin qədim kitab «Bitik»lə olan əlaqəsini
müxtəlif səviyyələrdə – onların kod, mə`lumat səviyyəsində oxşar struk-
tur yaxınlıqlarını da nəzərdən keçirir. Ona görə də «Oğuznamə» eposunun
kosmoloji struktur səviyyələrinin «kitab» içərisində hansı mifologemləri
təyin etdiyini, öz içinə aldığını təhlil zamanı görürük. Bu mifologemlər
«ölüb-dirilmə», «gözdən doğulma», «yalançı dünya» adı altında verilir.
Oğuz mifoloji-ritual arxetiplərinin «Koroğlu» dastanına transformasiyası,
rənglər simvolikası, inisiasiya, işıq-qaranlıq mübarizəsindən keçməklə ad
verilmə (ritual statusu qazanma) yolları izah olunur.

Oğuz eposu böyük bir dastançılıq kimi «Oğuz» mifoloji strukturunu
təşkil edir. Oğuz mifologiyası da oğuznamələrin ritual-mifoloji struktu-
runu müəyyən edir. Ümumiyyətlə, «Oğuz mifologiyası» yeni elmi ter-
mindir. Bu termini elmə gətirən S.Rzasoydur. O, «Oğuz mifologiyası»
adlı tədqiqatı ilə yeni bir sahənin – mifologiyanın oğuz mifoloji strukturu
əsasında öyrənilməsinin əsasını qoymuşdur. Müəllif Oğuz mifolo gi ya sı -
nın bərpasını müxtəlif kodlar vasitəsilə həyata keçirir. Onlardan əsaslarını
qeyd etməyə çalışaq:

– Oğuz mifinin kateqorial-epistemoloji strukturunun öyrənilməsi,
bunun əsasında «Oğuznamə»nin bərpası modelinin tapılması;

– Oğuz mifinin kosmoqonik sxeminin süjet paradiqmaları əsasında
öyrənilməsi;

– Oğuz mifinin məkan-zaman sistemində bərpasının aparılması;
– Oğuz mifinin mifoloji obrazlarının davranış prinsiplərinin, Oğuz xa -

osunun ritual strukturunun bərpasının aparılması;
– Oğuz mifinin kosmoloji vahidlərinin mifoloji semantikasının öyrə -
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nilməsi ilə onların sintaqmatik cərgələrinin düzüm quruluşunun tə`yin
edil məsi.

Oğuz mifinin bu səviyyələrinin öyrənilməsi bütövlükdə Oğuz mifo -
logi ya sının nəzəri, metodoloji yollarla təhlil edilməsini, onun metod,
struk tur və bərpa olunma imkanlarını da üzə çıxarır.

Ümumiyyətlə, S.Rzasoyun dörd kitabda («Oğuz mifinin paradiqma -
ları»; «Oğuz mifi və Oğuznamə eposu»; «Mifologiya və folklor: nəzəri-
metodoloji kontekst»; «Oğuz mifologiyası (metod, struktur, rekonstruk-
siya)») və onlarla məqalələrdə reallaşdırılmış «mif paradiqmasında oğuz -
şünaslıq araşdırmalarının» bir özünəməxsus keyfiyyəti də var. Bu təd -
qiqatlar istər hər biri ayrı-ayrılıqda, istərsə də birlikdə bitkin tə`sir ba ğış -
lasa da, əslində, bunlar Azərbaycan folklorşünaslığında yeni bir yo lun
əsasını qoymaqla, onun problematik, nəzəri-metodoloji, analitik-kateqor-
ial bünövrəsini təşkil edir. S.Rzasoy öz əsərlərindəki hər bir fikri – tezis,
postulat, mülahizə, ehtimal, fərziyyəsi ilə folklorşünaslıq və mifo logiya
sahələrinə maraqlı, perspektivli, orijinal mövzu və istiqamətlər gətirir. O,
təkrarsız üslubda işləyir: mövzuları və onun meto doloji yanaşma modi-
fikasiyalarını özü yaradır. Bu zaman Azərbaycan folklorşünas lığının artıq
üç əsri əhatə edən elmi təcrübəsi S.Rzasoyun yara dıcı lığında həmkarları -
nın əsərləri haqqında yazdığı çoxsaylı resenziya, ön söz, redaktə işləri,
baş qalarının elmi fikirlərinin özünəməxsus analitik modeldə struk tur
təhlilləri halında, bir növ, təkrar emaldan keçir. Bu da öz nöbəsində
S.Rzasoyun istər 9 kitabı, 150-dən çox məqaləni əhatə edən ümumi yara -
dıcılığını, istərsə də bu miqyas içində özünə əhəmiyyətli yer tutan mifolo-
ji tədqiqatlarını həm də başqalarının yaratdığı intellektual mülkiyyətə mü -
na sibətdə etik yanaşmanın məqbul nümunəsinə çevirir.

Ramil ƏLİYEV
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ANALARIN SÖZ BOXÇASIANALARIN SÖZ BOXÇASI

Güləbətin Mustafaqızı və Salatın ƏhmədlininGüləbətin Mustafaqızı və Salatın Əhmədlinin
“Hər kim yüz il unutmasa” kitabı haqqında“Hər kim yüz il unutmasa” kitabı haqqında

Folklor etnosun və ya onun lokal qruplarının əldə et -
diyi ən`ənəvi bilikləri, daha doğrusu, ən`ənəvi informa -
si yanı özünəməxsus formalarda inteq rasiya edən, sax la -
yan və akkumulyasiya edən alt sistemdir. 

Ümumiyyətlə, heç bir mədəniyyət faktında, hadi sə sin -
də xalqın daxili aləmi folklorda olduğu səviyyədə ək sini
tapmır. İnsan zəkası elmdə, mədəniyyətdə, kültürdə özü -
nü ifadə etdiyi, təsdiq etdiyi kimi, mə`nəviyyat da özü -

nün bütün gözəlliyini – zərifliyini, həssaslığını, dərinliyini ün siy yətdə,
poetik sözdə, folklor yaradıcılığında ifadə edir, folklorda öz təsdiqini tapır.

Min illər insanlar qazandığı həyati təcrübəni, qənaət və bilikləri, nəyin
vacib, nəyin toxunulmaz olduğunu məhz folklorda (sözün geniş mə`na -
sında folklor) nəsildən-nəslə ötürmüş, folklor etnosun yaşamasında, hə-
yatın davamında fövqəl`adə önəmli funksiya daşımışdır. İnsan övladı
uzun dövrlər məhz folklorda nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrən miş,
folklordan tərbiyə almış, foklordan tarixə, sosial həyata dəyər vermişdir.

Azərbaycan region xalqlarının qibtə edəcəyi bir foklor irsinə və poten-
sialına malikdir. Lakin bu mədəni əzəmətin nümayişi yalnız foklor örnək-
lərinin, həcmindən və janrından asılı olmadan, toplanması (yazıya alın-
ması), sistemləşdirilməsi, nəşri, öyrənilməsi və dünyaya tanıdılması ha -
lın da mümkündür.

Fəlsəfə doktoru Salatın Əhmədlinin anası, el ağbirçəyi Güləbətin
Mustafaqızından eşitdiyi şifahi xalq yaradıcılığı örnəkləri əsasında hazır-
ladığı folklor toplusu (G.Mustafaqızı, S.Əhmədli. “Hər kim yüz il unut-
masa”, Bakı: “Elm”, 2011, 304 səh.) doğma el-obaya, yurda, milli-
mə`nəvi dəyərlərə bağlı bir insanın sevgi dolu fəaliyyətinin uğurlu bəhrə-
sidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Elmi
Şurasının qərarı ilə çap olunmuş kitaba Xalq şairi Nəriman Həsənzadə,
filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Məmmədov, fəlsəfə doktoru
Fəridə Ləman, fəlsəfə doktoru Rüstəm Kamal rə`y vermişlər. Toplunun
redaktoru folklorşünas alim, fəlsəfə doktoru, dosent Oruc Əliyevdir.

Bu kitabda uşaqdan-böyüyə hər kəsin maraqla dinləyə biləcəyi çoxsaylı
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nağıllar, əfsanələr, rəvayətlər, dua və alqışlar, oxşamalar, laylalar, bay-
atılar, tırınqılar, tapmacalar, bəzəmələr, andlar,  inam və sınamalar, atalar
sözləri və məsəllər toplanıb. Salatın Əhmədli təkcə ana adlı ülvi, müqəd-
dəs varlıq qarşısında özünə mə`nəvi borc bildiyi bir işi yerinə yetirməyib,
həm də Azərbaycan folklorşünaslığına dəyərli bir mənbə verib, unudul-
maqda olan neçə-neçə şifahi söz incisini məhv girdabından qurtarıb.

Bu kitaba “son söz” yazmış iste`dadlı alim Rüstəm Kamalın vurğu-
ladığı kimi, Salatın xanımın folklor həssaslığı və fəhmi ondadır ki, anasını
yalnız “sinədəftər” kimi dəyərləndirməyib, onun hər sözündə, söhbətində
“folklor cövhəri” görə bilib:

Üstündən qara yellər əsməsin!
Bir olsun, Pir olsun!
Bu günün yarağı, sabahın gərəyi.
Xələfin nədi, sələfin də odur.
Ərinə bax – başını ört, evinə bax – yükünü yığ.
Sirr ki otuz iki dişin arasından çıxdı, daha o sirr deyil.
Salatın xanım Güləbətin Mustafaqızının timsalında sübut edir ki, bu

torpağın qadını, anası doğma yurdu, məkanı, vətəni böyük sevgi ilə
ülviləşdirə və müqəddəsləşdirə bilir və bu sevgini genindən və yaddaşın-
dan övladlarına ötürməyi bacarır.

Qəribə bir doğmalıq var bu kitabda. Onu əlinə alan, vərəqləyib oxuyan
hər kəs bu mistik, sirli doğmalığı hiss edə bilər. Bəlkə bu ondan irəli gəlir
ki, azərbaycanlı anası hər yerdə beşik başından ömrünün axırınadək
övladını oxşayan, əzizləyən həmin gözəl, saf, şirin sözlü-söhbətli anadır:

Qoxusu güldən gəlir,
Güldən, bülbüldən gəlir.
Balamın gül beşikdə 
Yuxusu birdən gəlir.
Balam ay lay-lay, a lay-lay,
Gülüm ay lay-lay, a lay-lay.

Anan tel düzər sənə,
Bacın gül düzər sənə,
Tanrıdan əhdim budu:
Dəyməsin nəzər sənə.
Laylay, güllü beşiyim,
Laylay, evim-eşiyim.
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Ona görə də hər belə kitab, anamızın müqəddəs kitabı adlanmağa la-
yiqdir.      

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, kitabda bütün analarımızın söz boxçasının
inciləri sayıla biləcək çoxsaylı bayatılar var. Alimlərin qeyd etdiyi kimi,
bayatıların quruluşca sadəliyi, mövzusunun konkret vəziyyətə uyğun də-
yişkənliyi, lakonikliyi, ani hissləri əks etdirmək üçün uyarlığı söyləyici sub-
yektin öz daxili hissi-psixoloji təəssüratını “vaxtında” poetik təsvir bacarığı
sayəsində, tə`sirli dillə ifadə etməyə imkan verir. Ona görə də ana qəlbi bay-
atıda, ağıda olduğu qədər heç bir folklor örnəyində öz gözəlliyini, böyük-
lüyünü və eyni zamanda, kövrəkliyini və zərifliyini aşkara çıxarmır:

Əzizinəm, ha səni,
Haqq saxlasın ha səni.
Xəstə könlü nar istər,
Mənim könlüm ha səni.

Eləmi, simi gözlər,
Tar çalan simi gözlər.
Qaşın kimi qaş olmaz,
Gözlərin kimi gözlər.

Ağlaram, ağlar kimi,
Dərdim var, dağlar kimi.
Xəzəl ollam, tökülləm
Virana bağlar kimi.

Kitabda toplanmış miflər, əfsanə və rəvayətlər ruhlar, tanrılar və digər
mifoloji varlıqlar haqqında maraqlı və əhəmiyyətli materiallardır. Bu
inamlar öz kökləri ilə çox qədim dövrlərə uzanır və şamançılıq, tanrıçılıq
kimi əski türk dini-mifoloji görüşlərini ifadə edir.

Ümumilikdə, kitabda toplanmış zəngin folklor irsi keçmişimiz, bu
günümüz və gələcəyimiz haqqında yüksək mə`nəvi dəyər daşıyan söz
inciləridir. Və yəqin ki, bu, ona görədir ki, anaların poetik duyumu həmişə
incə və həssasdır. Belə həssaslığa isə bizim hər birimizin hər zaman ehti-
yacı var . 

Elçin ABBASOV
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NAXÇIVAN  FOLKLORU: TARİXDƏN GÖRÜNƏNNAXÇIVAN  FOLKLORU: TARİXDƏN GÖRÜNƏN
YADDAŞIMIZYADDAŞIMIZ

Xalqımızın ədəbi-bədii irsinin öyrənilməsində çox
mühüm mənbə olan Azərbaycan Folkloru Antologiyası
seriyasından Naxçıvan folkloru (II kitab) işıq üzü gör-
müşdür. “Əcəmi” nəşriyyatında nəfis tərtibatla çap edil -
miş və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nax çı -
van Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Folk -
lorşünaslıq Şöbəsinin hazırladığı bu kitabda xalqımızın
söz xəzinəsindən qiymətli folklor inciləri toplanmışdır.

Kitabın ilk səhifəsində Ümummilli liderimiz Heydər Əliye vin milli-mə` -
nəvi dəyərlərimiz, eləcə də xalqımızın adət-ən`ənələri ilə bağlı fikirləri
epiqraf kimi verilmişdir.

Azərbaycan respublikasının prezidenti c. İlham Əliyevin və Naxçıvan
Mux tar Respublikası Ali Məclisinin sədri c. Vasif Talıbovun da maraqlı
mülahizələri kitabda yer almışdır.Kitabı vərəqlədikcə Naxçıvan folkloru-
nun ikinci hissəsinin xalq yaddaşından tarixin yaddaşına keçdiyinin şahi-
di oluruq. 494 səhifəlik, 62 çap vərəqi həcmində olan bu kitabın araya-
ərsəyə gəlməsində tərtibçilər Məhərrəm Cəfərli, Yusif Səfərov və Rafiq
Babayevin zəhmətlərini də  qeyd etmək lazımdır. Kitab Azərbaycan MEA
Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Hey`ətinin qərarı ilə çap olunmuşdur, AMEA-
nın həqiqi üzvləri İsa Həbibbəyli və İsmayıl Hacıyev kitabın nəşrinə
rə`ylərini bildirmişlər. Naxçıvan mühitinin zəngin, təkrarsız söz inciləri,
müxtəlif folklor nümunələri toplanmış, xalqımızın tarixini, mədəniyyəti-
ni gələcək nəsillərə çatdıran, əvəzsiz xəzinə kimi dəyərləndirilən bu kitab
bir daha göstərir ki, Naxçıvan MR-da görülən hər bir iş, elmə, sənətə, mə -
də niyyətə verilən qiymət gələcəyə hesablanmış ən uğurlu nailiy yət lər -
dəndir. Kitab miflər, mif obrazları, inanclar, sınamalar, yasaqlar, əfsa -
nələr, rəvayətlər, mərasimlər, oyunlar, pirlər, ocaqlar, yuxuyozmalar, ov-
sun lar, andlar, alqışlar, qarğışlar, acıtmalar, öcəşmələr, xalq hikmətləri,
atalar sözləri və məsəllər, nağıllar, lətifələr, sancmalar, tapmacalar, dey-
imlər, əmək nəğmələri, vücudnamələr, bayatılar, haxıştalar, laylalar, əzi-
zləmələr, oxşamalar, ağılar, mahnılar, yallıbaşlar, uşaq folkloru, yanılt-
maclar, xalq təbabəti və s. başlıqlar altında  verilən, əksəriyyəti ilk dəfə
çap olunan nümunələrdən ibarətdir. Kitabın sonunda söyləyicilərin adı,
soyadı, ünvanı bildirilmiş, toplayıcılar göstərilmişdir. Bundan başqa anto -
logiyada aşıqlar, aşıq rəvayətləri və dastanlar bölmələri də xüsusi diqqət
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cəlb edir.Bu bölmələrdə müəlliflər Ağ Aşıq, Aşıq Hüseyn, Aşıq İslam,
Aşıq Hidayət, Aşıq Fərrux, Aşıq Əbülfəz Kəngərli, Aşıq Hüseyn Mu ra -
dov, Aşıq Cəfər kimi sənətkarların həyat və yaradıcılığı haqqında ətraflı
mə`lumat vermiş, eləcə də “Aşıq Yusifin Şahbuz səfəri”, “Rə vayət”,”Aşıq
Yusifin Göyçə səfəri”,”Aşıq Nabat ilə Aşıq Oruc” kimi aşıq rəvayətlərini
də oxuculara təqdim etmişlər. Tərtibçilər həmçinin “Dastanlar”
bölməsində “Telli Qara”,  “Aşıq Qurbani” və “Əmrah” das-tan larını oxu-
cuların ixtiyarına vermişlər.

Kitabın əvvəlki nəşrlərdən fərqli məziyyətlərindən biri də mətnlərdə ke -
çən adların mifoloji personajlar, folklor qəhrəmanları, şəxs adları, teo-nim-
lər, etnonimlər, coğrafi adlar, əşya və predmet adlarının, flora və faunanın
sonda ayrıca qeyd olunmasıdır. Kitabda verilmiş dialektoloji sözlük və ono-
mastik sözlük də başa düşülməsi çətinlik yaradan ləhcə sözlərinin və tanış
olmayan yer-yurd adlarının tanıdılmasında vacib elementlərdən sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan
soydaşlarımızın dilindən toplanan bu əvəzsiz sərvət bizi Azərbaycan dili -
nin özəllikləri,daha doğrusu,leksikasının bütün çalarları ilə qarşı laş dırır.
Toplanmış nümunələrdə dialekt və şivələrin saxlanılması, təkcə dilin lek-
sik imkanlarının nümayişi ilə bitməyib,həm də millətimizin mə`nəvi
dünyasının hələ yığılıb-yığışdırılmamış, kəndlərdə, obalarda, digər yaşa -
yış məntəqələrində səpələnmiş halda qalan söz inciləri olaraq bir çox tar-
ixi həqiqətləri öz bətnində saxlayan semiotik işarələrdir. Burada dialekt
və şivələrdən gələn, bə`zən hamının anlaya bilmədiyi elə sözlərə rast
gəlmək olur ki, bu sözlər gündəlik işlətdiyimiz, lakin fərqinə varma -
dığımız söz və ifadələrin  çox qədim arxetiplərini ortaya çıxarır. Bu da öz
növbəsində həmin sözlərin etimologiyasını aydınlaşdırmaq, dilimizin tar-
ixi qramatikasını öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Bu baxımdan Naxçıvan folkloru Azərbaycan mədəniyyətinin,şifahi
xalq ədəbiyyatının inkişafında müstəsna rolu ilə seçilən, qədim türk xalq
adət-ən`ənələrini özündə cəmləşdirən, öz inkişafında təkamül yolu keç -
miş bir ədəbi məktəb rolunda çıxış edir.

Kitabı vərəqlədikcə zəngin folklor nümunələri xəyalımızı bu yurdun tar-
ixi ilə bağlı qədim zamanlara aparır. Həm Naxçıvanın ədəbi-folklor mühiti,
həm də tarixi-coğrafi şəraiti gözlərimiz qarşısında canlanır. Aydın olur ki,
min illərlə tufanlara, qasırğalara sinə gərmiş,yadelli işğalçılara hər zaman
öz sözünü deyə bilmiş,mübarizə aparmış bu qədim diyarın mərd insanları
eyni zamanda gələcək nəsillərə çox böyük bir tarixi-ədəbi irs qoymuşlar.
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Kitabda ayrı-ayrı bölmələrdə verilmiş  bu nümunələrin hamısından,
təbii ki, bir məqalədə danışmaq mümkün olmadığından, ancaq bə`zi
nüans ları dəyərli oxucuların diqqətinə çatdırmağı zəruri hesab edirik.
Belə ki, bizim qənaətimizə görə “ Miflər” bölməsində verilmiş “Nuh
tufanı” haqqında  rəvayətdə nağıl olunan  hadisələr birbaşa Naxçıvan tor-
pağı və bu qədim diyarın tarixi ilə əlaqəlidir. Min illərdir xalqın yadda -
şında yaşayıb bu günə gəlib çatan bu tipli əfsanələr, həqiqətən də, Nax -
çıvan torpağının qədim sivilizasiya mərkəzi olduğundan xəbər verməklə
yanaşı, həm də bu yurdun adının Nuh peyğəmbərlə əlaqəli olduğunu
göstərir. Nəhəcir, Nehrəm, Nuhdabanı, Nəbi yurdu, Naxçıvan və s. kimi
toponimlər bu yerlərdə  nuhçuların uzun zaman yaşadıqlarından xəbər
verir, bu günkü Naxçıvan əhalisi də həmin qövmün varisləri olaraq öz
genlərində o zamandan bu günə kodlaşmış bilgilərin daşı yıcılarıdır.

Bu daşıyıcılıq missiyasını yaşadan insanlar zaman-zaman yaratdıqları
söz düzümlərində də bu mətləbi önə çəkmişlər:

Stəkanın qanlıdır, haxışta,
Əl vurma dərmanlıdır, haxışta.
Mən sevdiyim oğlanın, haxışta,
Əsli naxçıvanlıdır, haxışta.

Yaxud:
Yar sizdən keçdi dağlar,
Suyundan içdi, dağlar.
Gəlirəm Naxçıvandan,
Bir mənzil heçdi, dağlar.

Gətirdiyimiz nümunələrdən göründüyü kimi, əsli-kökü, soyu Nax çı -
vanlı olmaq, o soyu daşımaq, bu soyun lap qədimlərdən gəldiyinə işarə
vurmaqla söz yaradıcısı həm də bu soyla fəxr etdiyini, bu soya mənsublu -
ğunda bir vüqar və əzəmət duyduğunu aydınlaşdırmağa çalışmışdı.

Elin yaddaşı, xalqın yaratdıqları, babalardan qalan söz ərməğanı, milli-
mə`nəvi dəyərlərimizin zənginliyi bir daha bu yurdlarda yaşayan Azər -
baycan türklərinin yaşı on min illərlə hesablanan bir tarixlə yanaşı olduq-
larının göstəricisidir. Azərbaycan Folkloru Antologiyası seriyasından
Naxçıvan Folkloru (II hissə)  kitabı bu baxımdan çox böyük elmi-tari xi
əhəmiyyət kəsb edir, son dərəcə qiymətli və əvəzolunmazdır.

Nizami Muradoğlu (Məmmədov)
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Folklorşünas təqvimi

TSTERİM – DOSTLARIMTSTERİM – DOSTLARIM

V.Y.Maynoqaşeva – 80

1. Müqəddimə əvəzi.
Bu sözlərin mə`nasını bilməyən oxucu düşünə bilər ki,

“TSTERİM” sözü, yəqin “dostlarım” deməkdir. Halbuki
“Dostlar” -sözü ilə tster sözünü heç nə bağlamır. Sadəcə
mən xakasca “tster” sözünü oxuduqda, necə deyərlər,
qulaq qafiyəsi üstündə assiosiativ səs bənzərliyində bizim
dilimizdə  bir “dost” sözü yadıma düşdü. Ona görə də

səslənməsi yaxşı, gəlişi gözəl olduğuna görə yazıya belə bir başlıq
seçdim. Məsələ bundadır  ki, toster-xakas sözüdür, dost isə fars sözüdür.
Dolayısıyla bir iltisaqi, bir flektiv dil ünsürü bir-birinə səsdə yaxın gəlsə
də, mə`nada çətin ki, gələ. Bu yazıya baş aparmaqla nə xakasca olan “
tsterlə ”, nə də farsca olan “ dost ”-la heç bir işim yoxdur. Bu mövzuya
gəlməyimə səbəb olan həqiqət bundan ibarətdir ki, Xakas  hökumətinin
mətbu orqanı olan “Xakasiya” qəzetində şəxsiyyəti ilə çoxdan maraq-
landığım, özünün xəbəri olmadan belə xətrini çox istədiyim, canlı özünü,
üzünü hələ ki, görmədiyim, qısası, çox sevdiyim bir xakas gözəli, gözəl
xakas ziyalısı, fəal vətəndaşı haqqında qəzetin  “mədəniyyət” rubrikasın-
da tarix elmləri namizədi, sənətşünas İrina Kidiyekovanın məqaləsinə
internetdə rast gəldim. Bəli, bu məqalə, əfsanəvi - artıq nağıllaşan xakas
gözəli Valentina Yevgeniyevna May no qaşeva haqqındadır. Valentina
Maynoqaşeva türkologiya və türk dünyası folklorunda doğrudan
əfsanələşən bir xakas gözəlidir. Yəqin ayıq oxucu folklor sözünü oxuduq-
da söhbətin folklorşünas tədqiqatçı, məşhur “Altın-Arığ” bahadırlıq das-
tanını yaziya alan, şərhlər yazan, məqalələr yazan, onu ruscaya filoloji
tərcümə edən, kitabı nəşrə hazırlayan və nəşr etdirən Valentina
Maynoqaşevadan getdiyini artıq anlamış oldu.

Altın-Arığın “bacısı”.
İndi mən inamla deyə bilərəm ki, epik Altın-Arığ, xanım  Mayno -

qaşevanın ən böyük nağılvari – əfsanəvi bacısıdır. Başqa sözlə,  Valentina
Maynoqaşeva epik-bahadır Ağ-Qayadan doğulan Altın-Arığın doğma
milli bacısıdır. Dili dilindən, ruhu ruhundan. Dərinə getsək görərik ki, o,
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Altın-Arığın bacısı olduğu qədər digər epos qəhrəmanları olan xakas
gözəlləri Altın-Tayçının, Altın-Sabahın, Ay-Arığın, xakas tanrılar panteo-
nunun əbədi sakinləri Xan-Tiqirin (Göy-səma tanrısı), Çir-İnenin (Yer
tanrısı), Imay-İnenin (Həyat-bərəkət tanrısı), Çarlaq-xanın (Tale-qismət
tanrısı), Kuuquurt-xanın (İldırım-şimşək tanrısı), Suqday-xanın (Su-yağış
tanrısı), Çildey-xanın (Tufan-külək tanrısı) və sair tanrılar və əfsanə
qəhrəmanlarının da eyni dərəcədə bacısıdır. Çünki Altın-Arığ da, digər
epik və mofopoetik qəhrəmanlar da, Valentina Maynoqaşevanın özü də öz
qəhrəman xalqının alp qızı, igid qızıdır, qəhrəman qızıdır. Altın-Arığ da
Valentina da eyni torpağın ne`mətindən, eyni suyun sehrindən dəyişən
zamanlarda qidalanmış, “Altın-Arığ” eposunda deyildiyi kimi “aşdan
alıb, aş yemişlər, sudan alıb, su içmişlər.” İndi kimsə tələsib  bu fikrə
Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir Şöbəsində, Xakasiyanın folklor
cəmiyyətində və ya AMEA Folklor İnstitutunun Türk Xalqları Folkloru
şö`bəsində  şübhə edə bilər. Amma şübhə etmək istəyən dostum bir anlığa
qoy düşünsün; məgər Altın-Arığla xanım Maynoqaşeva eyni etnoqrafik,
eyni etnogenetik, eyni etnolinqivistik, eyni etno-mədəni, eyni soy kökü və
eyni irfani fəzilətlər kodundan doğulub gəlmirlərmi?! Nə isə. Əfsanəvi
Altın-Arığla tarixi şəxsiyyət olan xanım Maynoqaşeva mənim gö rü müm -
də bacıdır, vəssalam. “Yaxşı qızların gözəli, arığ (işıqlı) – səliq (göyçək)
Altın-Arığın haqqında onun etnogenetik “qardaşı”, alıptıx-nımaxçı (söy -
ləyici-ifaçı), Pyotr Vasilyeviç Kurbijekov 10341 misralıq bir söylənci-
dastanı xaylayıb (hay-layıb), danışıbsa, V.Y.Maynoqaşeva isə onu səbirlə,
elmi şərtləri ciddi şəkildə nəzərə almaqla yazıya alıbsa, ruscaya tərcümə
edibsə, dünya xalqlarına öz doğma xakas-türk bacısı haqqında, bir das-
tanın varlığı haqqında mə`lumat veribsə, bunu- bu zəhməti, bu cəfa keş -
liyi, bu zülmü, bu ədəbi-bədii işgəncəli ağırlığı yalnız bacı həyata keçirə
bilərdi, bacı bacı haqqında edə bilərdi. Bəli, indi Valentinanın bacısı Al -
tın-Arığ dost və qardaş Xakas xalqının olduğu qədər, həm Azərbaycan
xalqının bahadır qızıdır, həm də mənim epik bacımdır.
Əbədi yaşıl yarpaq.
İş elə gətirib ki, “Altın-Arığ” eposunun baş qəhrəmanı Altın-Arığ öm -

rünə üzvü surətdə axıb birləşən Valentinanın ömrü solmayan əbədi yaşıl
yarpağa çevrilmişdir. Nə qədər ki, “Altın-Arığ” - “Ağ-Qayadan doğulan
Altın-Arığ” yaşayacaqdır, Valentina xanım Maynoqaşeva da onunla Xa -
kas xalqının və eləcədə turan zehniyyətində olan türk vətəndaşlarının qəl-
bində bərabər yaşayacaqdır. Valentinanın ömrü gənc alp-qız, bahadır –
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qəhrəman Altın-Arığın ömrü ilə çulğalanmış, qovuşmuş, əbədiyyən bir-
ləşmişdir. Altın-Arığın qılıncla və mifik atı Ağ-Sabdarla gördüyü titanik
işi V.Y.Maynoqaşeva eyni dərəcədə titanikcə-sinə qələmi və milli sevgisi
ilə etmiş, həyata keçirtmişdir.

Elm fədaisi.
1994-cü ildə Xakasyanın paytaxtı Ağbanda (Abakan) Xakas dili və

Ədəbiyyatı Elmi-Tədqiqatlar İnstitutunda (RF EA-nın XDƏETİ) Va -
lentina Yevqeniyevna Maynoqaşevanın rəhbərliyi altında Folklor Sektoru
tə`sis edildi. Valentina burada Xakas folklorunu araşdıran həqiqi elmi-
tədqiqat mərkəzi yarada bildi; Svetlana Kulumayeva, Lidiya Açitayeva,
Yelena Ulturqaşeva kimi araşdırmaçı alimlər məhz Valen tinanın “kür -
kündən” çıxmışlar.

Valentina özü hələ Moskva Dövlət Universitetində dosent Mədinə
Boqdanovanın tələbəsi ikən Mədinə xanım ona demişdi: “Siz yuksək
hazırlıqlı elmi işçisiniz, xakas folklorunu tədqiq edin. Biz sizinlə birlikdə
bu elmin məş`əlini Sayan dağlarında və Altayda yandıracağıq!” Sən demə
Sayan dağlarında yaşayan folklor mühitinin e`cazkar kodundan Mədinə-
xanım xəbərdar imiş, həm də müəllim öz tələbəsinin qabiliyyətinə, is -
te`da dına dərindən bələdmiş.Valentina xanımın öz müəlliminin tövsi yə -
siylə yandırdığı məş`əlin istisi bütün Xakasiyanı, Anadolunu, Macar-sta -
nı, İtaliyanı, o cümlədən, Azərbaycanı isidir və bu alov yeni-yeni öl kə ləri
fəth edəcəkdir.

Sonra Valentina SSRİ EA Sibir Şöbəsinin aspiranturasında oxudu. Fi -
lologiya elmləri doktoru, professor Y.Ubryatova və məsləhətçi, dosent
Y.Lebedevanın rəhbərliyi altında o,”Altın-Arığ eposunun hər iki vari-
antının ( Kadışev və Kurbıjekov variantı ) müqayisəli səciyyəvi xüsu-si-
yətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdi. Dis serta -
siyanı müdafiə etdikdən sonra ona akademik Aleksey Okladnikov burada
– SSRİ EA Sibir Şöbəsində qalmağı təklif etdi. Nəzərə almaq lazımdır ki,
Aleksey Okladnikov hər adama bu təklifi etməzdi. Amma Valentina  hör-
mətli akademikə bütün hörmət və məhəbbətinə baxmayaraq, vətəni
Xakasiyaya, paytaxtı Ağbana (Abakan) üstünlük verdi.

E`tibarlı alim.
Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir Şöbəsi “Sibir və Uzaq Şərq xalq -

larının folklor Abidələri” mövzusunda 60 cilddə silsilə əsərlər nəşr edir.
Bu layihədə xakas folkloru təxminən dörd cildi əhatə edir.  “Altın-Arığ”,
“Ay-Xuuçin”, “Xakasların mərasim poeziyası və nəğmələri” adlı üç cildi
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təkbaşına Valentina Yevqeniyevna Maynoqaşeva hazırlamışdır. Bununla
yanaşı ”Xakasların mifləri, əfsanələri və rəvayətləri” toplanmış başqa bir
cildin hazırlanmasında V.Y.Maynoqaşeva yaxından iştirak et mək dədir.
Layihənin rəhbərləri – filologiya elmləri doktoru Yevgeniya Kuzmina,
tarix elmləri doktoru Nikolay Alekseyevdir. Akademik Nikolay Alek se -
yev deyir ki, bu çətin, məs`uluiyyətli, incədən-incə, mürəkkəb, çox lu za -
man, diqqət və güc tələb edən işdir. Valentina Yevqeniyevna əsl elmi fə -
dakarlıq göstərmiş və bunu davam etməkdədir. Bu layihədə hər cildi bü -
tün institut hazırlayır. Ancaq Valentina Yevqeniyevna üç cildi tək özü ha -
zırlamışdır. Bu, nadir hadisədir. Bunların qarşısında Valentina şöhrət çə lən -
ginə, yaltaq mədhiyyələrə, fimiamlara çox laqeyddir. Bu gün Xa ka si yada
etnoqraflar, dilçilər, ədəbiyyatşünas alimlər, tarixçilər, xüsusilə, mənşü-
naslar ƏN E`TİBARLI mənbə kimi V.Y.Mayno qaşe vaya məmnuniyyətlə
müraciət edirlər. Bu elm adamları sırasında- L.Kızlasovu, İ.Kızlasovu,
Ya.Şeri, D.Savinovu, A.Konutovu, S.Oruso oqo, A.Kudiyar – ovu,
L.Arbaçakovu, O.Subrakovu, Z.Karaqaçevi, N.Çis  tobayevi və çoxlu-çoxlu
araşdırmaçı alimləri göstərmək olar. Bu elm adamları üçün dahi folklorçu-
nun hər bir məsləhəti, hər bir fikri xalqın tarixinin  mihəng daşıdır.

Təqaüdə çıxan ağbirçək alim, şəxsi kitabxanasını orta məktəb kitabxa -
nasına – öz oxuduğu kənd orta məktəb kitabxanasına hədiyyə etmişdir.
Özünə isə “Altın-Arığ”ı, “Ay-Xuucın”ı bir də “Xakasca-rusca lüğət”i sax -
lamışdır. Bu kitabları o, çox nəzakət və məhəbbətlə belə dəyərlən dir -
mişdir: TSTERİM – MƏNİM MÜHAFİZLƏRİM.

Əli KƏRİMBƏYLİ
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